
  

                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

TỜ TRÌNH SỐ 1 

       (V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020) 
 
 

         Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

                 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

 

 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (xem trong Báo cáo thường niên). 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Trân trọng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021 

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 

TM. Hội đồng quản trị 
Chủ tịch 

 
 
 
 
 
 

LÊ HẢI LIỄU 
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TỜ TRÌNH SỐ 2 

       (V/v: lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021) 

 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

 

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, 
Ban kiểm soát Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội phê duyệt Công ty 
kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của GDT như sau: 

1/ Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau: 

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận       
kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. 

- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có đội ngũ kiểm toán viên trình độ 
cao và nhiều kinh nghiệm; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có kinh nghiệm        
kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ theo các quy định của các 
chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán      
Quốc tế (IFRS) nói chung và đối với GDT nói riêng.  

- Chi phí kiểm toán hợp lý.  

2/ Danh sách các công ty kiểm toán: 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam  

3/ Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán: 

Ban kiểm soát đề xuất ĐHĐCĐ chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện 
soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính của năm tài chính 
2021 vì A&C thỏa được các tiêu chí nói trên. 
 

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

Trân trọng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày  27 tháng 04 năm 2021 

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 

    TM. Ban kiểm soát 
      Trưởng ban 

 
 
 
 
 

 
        TRƯƠNG THỊ BÌNH 



Trang 10/25 

                  

 

 

 

 
 

 

                                         
TỜ TRÌNH SỐ 3 

(V/v: Thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021) 
 

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

 

Căn cứ:  -  Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành; 

- Nghị quyết số 02-20/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 13/06/2020 của ĐHĐCĐ thường 
niên tổng kết năm tài chính 2019; 

- Biên bản họp số 01-21/BBH - ĐT ngày 23/1/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty. 

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024: 

 Hội đồng quản trị :  07 thành viên 

 Ban kiểm soát        :  03 thành viên 
 

1. Báo cáo thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2020: 

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 (cho 10 người) được chi      
0,5% trên tổng doanh thu năm 2020 (400.404.825.144 đ), tương đương 
2.002.000.000 đồng.  

- Tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2020 do điều hành hoạt động hiệu quả : 
7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2020 so với 
năm 2019 (không tính lợi nhuận khác) là 7.224.374.000 đồng x 7% = 506.000.000 
đồng. 

2. Đề xuất Thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2021: 

Mặc dù đã có vaccine covid-19, kinh tế thế giới dần hồi phục nhưng giá nguyên phụ 
liệu, phí vận chuyển, v.v... đều tăng cao nên việc hoàn thành mục tiêu năm 2021 
không hề dễ dàng. Tuy nhiên, HĐQT và BKS vẫn đề xuất tỷ lệ thù lao và tiền thưởng 
như các năm trước (không tăng). Cụ thể là:  

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 vẫn tính theo tỷ lệ 0,5% trên doanh thu         
thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2020 (cho 10 người). Năm 2021         
doanh thu dự kiến là 460 tỷ đồng x 0,5% tương ứng với mức thù lao dự kiến là     
2,3 tỷ đồng. 

- Thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2021:  7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm 
từ hoạt động kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 ( không tính lợi nhuận khác và lợi 
nhuận bán đất). 
 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.   
                             

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
---o0o--- 

      TP. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021 

TM. Hội đồng quản trị 
Chủ tịch 

 
 
 
 

 
 

LÊ HẢI LIỄU 



 

 

 

                

                   
 

 
          

 

TỜ TRÌNH SỐ 4 

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021) 
 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ  ĐỨC THÀNH 

 
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng 
cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình phân phối lợi nhuận năm 2020 và xin ý kiến về Kế hoạch            
lợi nhuận năm 2021 như sau: 

Căn cứ vào Nghị quyết 02-20/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 13 tháng 6 năm 2020 ĐHĐCĐ dự kiến 
tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ 
phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu. 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 
thông qua tỷ lệ chia cổ tức 40% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 
đồng thời phát hành thêm 10% cổ phiếu từ nguốn vốn chủ sở hữu. 

Trong năm 2020, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 20% cho cổ đông bằng tiền mặt 
với số tiền 33.773.016.000 đồng theo Quyết định số 4a-20/QĐ-ĐT ngày 24/10/2020. 

 
1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020: 

             ĐVT: đồng 

Stt Diễn giải Tỷ lệ  Số tiền 

 1 Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang  33.644.733.434 

2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 100% 79.976.973.106 

3 Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 3% 2.399.055.057 

4 Dự kiến chia cổ tức năm 2020 , tỷ tệ 40%/mệnh giá cổ 
phiếu phổ thông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối, trong đó : 

 40%   69.195.412.000 

 - Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt , 20%/ mệnh 
giá cổ phiếu phổ thông (chi 12/6/2020) 

20% 33.773.016.000 

 

 - Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2020 (sau khi phát 
hành ESOP), tỷ lệ 20% bằng tiền mặt 

20% 

 

35.422.396.000 

5 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 

(= 1 + 2 - 3 - 4) 

 42.027.239.483 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày 27  tháng 4 năm 2021 

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành; 

 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 



  

   
2. Phát hành thêm 10% cổ phiếu từ nguốn vốn chủ sở hữu: đính kèm tờ trình số 5 

 
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2021 của HĐQT, dự kiến Lợi nhuận sau thuế 

của năm 2021 sẽ là 86.400.000.000 đồng  
 

               ĐVT: đồng 

Stt Diễn giải Tỷ lệ  Dự kiến 

1 Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang  
42.027.239.483 

2 
Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
năm 2021 

100% 86.400.000.000 

3 Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 5% 4.320.000.000 

4 Dự kiến chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ 50%/ mệnh 
giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng 
cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu 

50% 

 
 

97.411.590.000 

 5 
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang 
năm sau ( = 1 + 2 - 3 - 4) 

 26.695.649.483 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng.      
  

 

 

TM. Hội đồng quản trị 

Chủ tịch 

 
 
  
 

 

 
LÊ HẢI LIỄU 
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TỜ TRÌNH SỐ 5 

(V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) 

 
 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ  ĐỨC THÀNH 

 
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành kính trình ĐHĐCĐ 
xem xét về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ 
đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) với tỉ lệ 10%. 
Nay HĐQT Công ty gửi phương án phát hành cổ phiếu như sau: 

A.  Thông tin phát hành 

1. Tên cổ phiếu  : cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 

2. Loại cổ phiếu  : cổ phiếu phổ thông 

3. Mệnh giá CP  : 10.000 đồng/CP 

4. Mục đích phát hành : tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

5. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn 
cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) theo Báo cáo tài chính kiểm toán     
năm 2020 

6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký 
cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 

7. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển 
nhượng. 

8. Vốn điều lệ hiện tại : 171.369.680.000 đồng 

9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 269.160 cổ phiếu 

10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  16.867.808 cổ phiếu 

11. Số lượng cổ phiếu ESOP mới phát hành: 843.390 cổ phiếu (theo tờ trình số 10) 

12. Số lượng cổ phiếu lưu hành (sau ESOP):  17.711.198 cổ phiếu 

13. Tỷ lệ thực hiện: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận 
được 1 cổ phiếu mới.  

14. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.771.119 cổ phiếu 

15. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 17.711.190.000 đồng. 

16. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành: 19.482.317 cổ phiếu.  

17. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021 và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán 
Nhà nước chấp thuận. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày 27 tháng 4  năm 2021 

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành; 

 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 



Trang 20/38 

18. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng 
đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.  

 Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A 
nhận được là: (206/100)x10 = 20,6 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì 
ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 CP sẽ hủy bỏ. 

19. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này 
sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký bổ 
sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành 

B.  ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau: 

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu sau khi việc phát hành 
cổ phiếu được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ 
đông và Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật ( dự kiến trong năm 2021 ) 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định 
của Pháp luật, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE và đăng ký lưu 
ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đối với số lượng cổ phiếu phát 
hành thêm. 

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Sở kế hoạch đầu 
tư Thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi vốn điều lệ trong bản điều lệ của Công ty sau 
khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu. 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến về phương án nêu trên và thông qua. 

Trân trọng.    

     

 

 

TM. Hội đồng quản trị 

Chủ tịch 

 
 
  
 

 

 
LÊ HẢI LIỄU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày 27  tháng 4 năm 2021 

 
 

 

TỜ TRÌNH SỐ 6  
(V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với  

Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC) 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

Nhằm xây dựng Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày càng hoàn chỉnh, phù hợp 
với các quy định Pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động thực tế tại công ty và đảm bảo quyền,    
lợi ích hợp pháp của cổ đông, HĐQT công ty đã rà soát Điều lệ công ty. Trên cơ sở rà soát, HĐQT 
nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu 
quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC. 
HĐQT kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: 
1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty: 

- Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định mới áp dụng đối với 
công ty đại chúng, đã được đăng tại website www.goducthanh.com (mục Dành cho             
cổ đông/Tài liệu họp cổ đông). 

- Tóm tắt nội dung chính các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau: 
 Điều 19: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện trên 50% (Điều lệ cũ là 65%) tổng số phiếu biểu quyết. 
Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 
hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ĐL cũ là 51%) tổng số 
phiếu biểu quyết trở lên. 

 Điều 22: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% (ĐL cũ là 65%) tổng số phiếu biểu quyết của 
tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông 
qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

 Điều 25: bổ sung quy định cơ cấu thành viên như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của 
công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 
thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị 
kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng 
quản trị. 
Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: 
a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội 

đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; 
b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội 

đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; 
c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội 

đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 
2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện: 

Ủy quyền cho HĐQT hoặc Người đại diện theo Pháp luật để thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký 
ban hành Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình này.  
 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 
Trân trọng. 

 

 
  
 
 
 

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành; 

 - Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC. 

TM. Hội đồng quản trị 

Chủ tịch 

 

 

 
LÊ HẢI LIỄU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày 27  tháng 4 năm 2021 

 
 

 

TỜ TRÌNH SỐ 7  
(V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty  

phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC) 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

 

 

Để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày càng hoàn chỉnh, phù hợp với các quy định 
Pháp luật hiện hành, HĐQT nhận thấy một số Điều khoản của Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung 
theo Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC. 

HĐQT kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: 

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty: 
- Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định 

mới áp dụng đối với công ty đại chúng, đã được đăng tại website www.goducthanh.com 
(mục Dành cho cổ đông/Tài liệu họp cổ đông). 

- Tóm tắt nội dung chính các điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế như sau: 
 Điều 1: bổ sung Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

+ Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, 
quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị,Tổng Giám đốc; trình tự, thủ 
tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều 
lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 
+ Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan. 

 Sửa đổi, bổ sung các nội dung về Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty… theo Điều lệ công ty mới và hoạt động 
hiện hành của công ty. 

 Bỏ 4 chương: 
+ Chương VI: Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan 
đến công ty   
+ Chương VII: Đào tạo về quản trị công ty 
+ Chương VIII: Công bố thông tin và minh bạch 
+ Chương IX: Chế độ báo cáo, giám sát và xử lý vi phạm.  

 Bổ sung Chương VI: Các hoạt động khác 
 

2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện: 
- Ủy quyền cho HĐQT hoặc Người đại diện theo Pháp luật để thực hiện sửa đổi, bổ sung và 

ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình này.  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng. 

 

 
  
 
 
 

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành; 

 - Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC. 

TM. Hội đồng quản trị 

Chủ tịch 

 
 

 
LÊ HẢI LIỄU 
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TỜ TRÌNH SỐ 8 

       (V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của  

Hội đồng quản trị) 
 
 

         Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

                 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

 

 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo dự thảo đính kèm 

Tờ trình này.  

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Trân trọng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021 

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 

TM. Hội đồng quản trị 
Chủ tịch 

 
 
 
 
 
 

LÊ HẢI LIỄU 
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TỜ TRÌNH SỐ 9 

       (V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của  

Ban kiểm soát) 
 
 

         Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

                 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

 

 

 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo dự thảo đính kèm        

Tờ trình này.  

 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Trân trọng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021 

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 

TM. Ban kiểm soát 
Trưởng ban 

 
 
 
 
 

TRƯƠNG THỊ BÌNH 
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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
---o0o--- 

             TP. HCM, ngày 27  tháng 4 năm 2021 

 
 

 

TỜ TRÌNH SỐ 10 

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu  

theo chương trình lựa chọn cho người lao động 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

Trong năm 2020, mặc dù tình hình dich bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng 

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành vẫn đạt được những kết quả kinh doanh khả quan, 

doanh thu toàn công ty vượt kế hoạch, đạt 400 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019; lợi nhuận 

trước thuế hoàn thành kế hoạch, đạt 100 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Đây là thành quả 

của sự nỗ lực làm việc và cố gắng của Cán bộ công nhân viên (CB-CNV) toàn Công ty.  

Vì vậy, để khuyến khích toàn thể CB-CNV gắn bó và làm việc lâu dài với Công ty, tạo động lực 

làm việc, cùng góp sức vào việc giúp công ty ngày càng lớn mạnh, Hội đồng quản trị kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động như sau: 

1. Tên cổ phần :  Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 

2. Loại cổ phần :  Cổ phần phổ thông 

3. Mệnh giá  :  10.000 đồng/cổ phần 

4. Mục đích phát hành 
:   Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty 
    Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty 

5. Đối tượng chào bán 
:  Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát       

nhiệm kỳ 2020-2024 và toàn thể CB-CNV 

6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành :  17.136.968 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu quỹ :        269.160 cổ phiếu 

8. Số lượng cổ phiếu đang          

lưu hành 
:   16.867.808 cổ phiếu 

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến          

phát hành 
:  843.390 cổ phiếu 

10. Tổng giá trị phát hành theo        

mệnh giá 
:  8.433.900.000 đồng 

11. Tỷ lệ phát hành : 5 % 

12. Giá phát hành :  không thấp hơn 10.000 đồng/CP 

13. Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2021 

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành; 

 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP  ngày 31/12/2020; 



Trang 20/22 

14. Điều kiện chuyển nhượng :  Hạn chế chuyển nhượng 

15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị  

 

1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. 

2. Xác định nguyên tắc giá bán không thấp hơn         

10.000 đồng/cổ phiếu 

3. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP. 

4. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để 

xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số 

lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số 

lượng người lao động được tham gia chương trình, 

các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ 

phiếu và các nội dung liên quan khác.   

5. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của 

pháp luật để phát hành cổ phiếu. 

6. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ 

sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.  

7. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm 

thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành. 

8. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. 

9. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền 

Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng 

tham gia CP ESOP năm 2021. 

10.Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2021 

     trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền  
cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi      
cổ phiếu. 

11. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy  

      quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công     
      việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP. 

  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng. 

 

 

 
  
 
 
 

TM. Hội đồng quản trị 

Chủ tịch 

 
 
 
 

 
LÊ HẢI LIỄU 
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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
---o0o--- 

             TP. HCM, ngày 27  tháng 4 năm 2021 

 
 

 

TỜ TRÌNH SỐ 11 

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ) 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

Năm 2021 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Công ty Gỗ Đức Thành và 

cũng là năm công ty đề ra những kế hoạch phát triển mới mang tính đột phá. Vì vậy, để tiếp 

thêm sức mạnh và sự hợp tác chặt chẽ trong tương lai với các nhà cung cấp, Hội đồng quản trị 

kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà 

cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành như sau: 

1. Tên cổ phần :  Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 

2. Mã chứng khoán :   GDT 

3. Loại cổ phần :  Cổ phần phổ thông 

4. Mệnh giá  :  10.000 đồng/cổ phần 

5. Phương thức phát hành :   Chào bán cổ phiếu riêng lẻ  

6. Mục đích chào bán 

:  Gắn kết lợi ích của nhà cung cấp và các nơi có   
quan hệ mật thiết với Đức Thành. Đồng thời bổ 
sung thêm vốn lưu động cho Công ty. 

7. Đối tượng chào bán 

1. Tiêu chí nhà đầu tư: các nhà cung cấp và các nơi 
có quan hệ mật thiết với Đức Thành 

2. Danh sách và số lượng CP chào bán cho từng nhà 
đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân 
phối trên cơ sở bàn bạc với Ban điều hành. 

8. Tổng số cổ phiếu đã phát hành :  17.136.968 cổ phiếu 

9. Số lượng cổ phiếu quỹ :        269.160 cổ phiếu 

10. Số lượng cổ phiếu đang          

lưu hành 
:   16.867.808 cổ phiếu 

11. Tỷ lệ phát hành  : 5%  

12. Số lượng cổ phiếu dự kiến         

chào bán (mục 10 x 5%) 
:  843.390 cổ phiếu 

13. Tổng giá trị phát hành (nếu tính 

theo mệnh giá) :  8.433.900.000 đồng 

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP  ngày 31/12/2020; 

 - Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 
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14. Giá chào bán dự kiến  :   Ủy quyền cho HĐQT quyết định, nhưng không thấp 

hơn giá trị sổ sách được xác định theo Báo cáo tài 
chính kiểm toán năm gần nhất. (giá trị sổ sách tại 

31/12/20: 12.506 đ/CP) 

15. Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận.    

Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.  

16. Điều kiện chuyển nhượng :  Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn 

chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày 

hoàn thành việc chào bán. 

17. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị  

 

1. Lập phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

2. Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán, giá chào 

bán phù hợp. 

3. Xác định nguyên tắc xác định giá chào bán không 

thấp hơn giá trị sổ sách được xác định theo Báo 

cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. 

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của 

pháp luật để chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

5. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ 

sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định. 

6. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm 

thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả chào bán. 

7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCM sau khi hoàn tất đợt chào bán. 

8. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền 

Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các nhà đầu tư 

khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

9. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể số tiền 

thu được từ đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ trong 

kỳ họp gần nhất.  

 
  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng. 

 

 

 
  
 
 
 

TM. Hội đồng quản trị 
Chủ tịch 
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