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CQNG HOA XA nQr CHU NGHIA VrpT NAM
DQc l$p - T{ do - Hsnh phrfic

CHTIONG TRiNH
DAr Her DoNG c0 oonc nAr rnUoxc NAM 2020

n t6 chrfrc tl4i hQi: th00' ngiy 03/0212021

Dia tli6m: HQi trudng c6ng ty (La cII - 3, KCN c, TP Sa E6c, tinh D6ng Th6p)

THOI
GIAN NOI DUNG NGIIOI THTIC HIE,N

th00 -
thls' D6n tiiSp cO d6ng vi ldm thri tgc ttdng hj tham dp Dpi hQi Ban t6 chrtc

th15'-
th30'

- Tuy6n bd ly do, gi6i thiQu thAnh phAn tham dg.
- 86o c6o tf lQ cO d6ng tham dg Dpi hQi vd c6ng b6 Dpi
hQi dt tti6u kiQn titin hdnh
- Gi6i thiQu vd th6ng qua:

+ Cht tga dodn, Ban ki6m phi6u, Ban Thu ky, Ban gi6m

s6t ki€m phitiu
+ Quy chti lam viQc t4i Epi hQi

+ Chucrng trinh D4i hdi

Ban tO chric

th30'-
th35'

- To trinh mi6n nhi6m vd bAu bd sung thinh vi6n HDQT,
.,.4
K.lem soat vren

Ong LC Einh Brlu Tri
_chu tich HDQT

th35'-
th50'

D4i hdi th6o ludn Chri toa Dodn

th50'-
10h00'

Bdu b6 sung TV HDQT, Ki6m so6t vi6n nhiQm kj,IV
(201e -2023):
- Tlr6ng qua quy ch6 bAu cir thdnh vi6n HQi dilng qu6n tri,
Ki6m so6t vi0n
- Th6ng qua danh sSch ring vi6n HQi ddng quin tr!, Ki6m
soSt vi6n.
- Ban ki6m phiSu !u*g d5n b6 phi6u biOu quyi5t th6ng qua
c6c nQi dung vd bAu crl b,5 sung thinh vi6n HQi d6ng quen
tri, Ki6m so6t vi6n
- Dai hQi titin hdnh bo phitiu

6ng Nguy6n Vdn KiQm

_TV HEQT

Ong Nguy6n VIn KiQm

_TV HDQT

Trucrng Ban ki6m phi6u

DHDCD
10h00'-
10h1 0'

Giii lao, Ki6m phi6u bi6u quytit vd bAu crl

10h10'-
10h20'

- Cdng b6 ket qu6 bi6u quygt c6c nQi dung
- CO.ne U.o 5:l qra bAu crl b5 sung thirnh viOn HQi d6ng

quin tri, Ki6m so6t vi6n nhiQm kj,IV Q019 -2023)
Trucrng Ban ki6m phitiu

10h20'-
10h40'

- Th6ng qua Nghi quy6t Dai hQi

- Th6ng qua Bi0n b6n Dpi hQi

Thu hj Dai hQi

Thu kf Dai hQi

10h40'*
10h4s'

Btl mac Dai hQi Ban tO chric



CONG TY CP
)O{K SA GIANG

ceNG HoA xA ngr cn0 Ncnin vrpr NAM

TP Sa Dec, ngdy 03 thdng A2 ndm 2021

QrrY crrE nAu crl B0 suNG
rHANH vrtu IreI EdNc euAiv rRI, Krr0M soAr vrtx

NHrEM rci, rv e0u-202r; cONc ry co puAN xNK sA GrANcI' - ,.---* {--__-roxcNAuzozo
TAI DAI HQI DONG CO DONG BAT TIIU

- Cdrr crh Luqt doanlt rryhigjt sii SOtZOZOigUl4 ngn! 17 thhry 06 ndm 2020;
i

- Cdn c{r Ngh! dfuh sii 71/2T|74NE-CP ngdlt 06/A6/2017 cita Chinh plni lw6ng adn ri
qudn hi c6ng ty dp &1ng a&vA c6ng ty dsi chilng:

' - Cdn crir Eiiu tQ t6 ch{rc vd lnqt dfng cia C6ng ty Cd phin XNK Sa Giang dap'c Eqi
h$i ddng cd ddng thQng qua ngdy I 6/1 1/2Al S;

ViQc bAu cri b6 sung thdnh vi8n HQi ddng quin tri (fiDQT) vi Kirirn sodt vi6n (KSV)
COng ty Cd phan XNIK Sa Giang nhi$m kj,IV (2019-2023) dugc thgc hiQn theo nhfing quy
dinh nhu sau: i

I. HQi tl6ng quin tri
1. Sti luqmg thinh vi6n HDQt: 07 thdnh vi6n

- S5 luqns bau b0 sung thi,nh vi6n I{DQT: 02 thdnh vi6n

2.N1riQmkj,thdn1rvi6nHDQT:05n6m,tun[m2019d6nndm2023

3. Co cliu thinh vi6n HEQT:

Tgng sO thanh vi6n tlQc lap HQi d6ng quan tri phni chiiSm it nh6t mQt phan ba (1/3) t6ng
sO thinh vi6n H$i dong quln fi.

4. Ti6u chuAn vi didu kiQn lim thdnh vi6n HQi d6ng quin tr!:

. C6 n[ng lpc hinh vi dhn sp ddy thi, khdng thpQq dOi tuBmg khOng tlugc quin ly
doanh nghi$p theo quy dinh t4i khoin 2 Di6u 18 Lu{t Doanh nghi-6p s6

59D02A|QH14;
. C6 trinh d$ chuyOn moh, kinh nghiQm trong quin $', t6 chric sin xu6t, kinh doanh

crla cdng ty. I. C6 sirc kho6, c6 phAm qhdt c4o drlc t6t, trung thgc, 1i6m khiet.
. Thanh vi€n HEQT kh6ng dugc d6ng thli h thenh vi6n HEQT tqi qu6 05 cdng ty dai

chring kh6c.
. Thdnh vi6n HOi d6ng quin tri c6 th6 kh6ng phni ln cd d6ng crla COng ty.

5. Ti6u chuAn vi di6u kiQn ldm thdnh vi6n HDQT dQc lpp:
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. Kh6ng phii ln ngrdi dang ldrn viOc cho COng ty, cOng ty rne hoflc c6ng ty con cria
Cdng ty; khdng phii B ggudi dd tumg ldrn viQc cho COng ty, c6ng ty m9 hof,c c6ng
ty con cira COng ty itnhdt tlong 03 nim li6n tnr6c d6.

. Kh6ng phni ln nguoittang huong luong, thri lao tu'C6ng fy, tnr c6c khodn pfur c6p
rnd thinh vi6n Hpi d6ng quin tri tlugc hu&ng tlieo quy d!nh;

. Kh6ng phdi lA nguoi c6 vg hoflc chdng, cha d6, cha nu6i, mg d6, mg nudi, con d6,
con nudi, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt ld c6 ddng lcrn cta COng ty; ld ngudi quin ly
cria C6ng ty ho{c cdng ty me hodc c6ng ty con cta C6ng ty;

. Kh0ng pt ui ta nguoi 
"tr.uc 

ti6p hofc giiniiOp sd f*u itlfiAt l% tdngsri c6 phAn c6
l -,^.a - 1

quy0n bi0u quyOt cfia COng ty;
. Kh0ng phdi ld ngudi dd tung ldm thdnh vi6n HQi d6ng quin hi, Bqr ki6m so6t cira

C6ng ty it nir6t trong 05 ndrn Hdn tru'6c d6, tru tru'dng hgrp dugc UO ntriQm li€n tuc
hai nhiem ki,.

- -.t6. Ei6u kiQn ilng cu, d€ cir':

C6c c6 tl6ng nim git cO phAn ph6 th6ng c6 quydn gQp sO quyAn bi6u quy6t aC dA crl
cdc img vi6n HQi d6ng quin trf . Cs th0:

" Tir 109,6 diin cti6'i 2A% s6c6 phin co quyin bi€u quyOt dugc dCI ctr mQt (l) uirg vi0n;
. Ti ZAYo d0n dudi 30% duqc d0 cri'tOi da hai (2) rlng vi6n;
. Tr)'30% dOn du6i 40% elugc dA cir tOi da ba (3) irng vi0n;
. Tir 40Yo d6n du6i 50% tluqc dO cir tOi da bdn (4) irng vi6n;
. Tir 50% d6n du6'i 60% dugc.dA ctl ttii da nIm (5) ring vi0n;
. Tt 60% d6n du6'i 70% dugcdA cri ttii da s6u (6) irng vi6n;
, Ti 70% d6n dudi 80% duqc dC cri t6i da biy (7) ri'ng vi€n;
. Tt'80% d6n du6'i 90% duqc dA cri tdi tla t6rn (8) ri'ng vi6n.

Trucrng hqrp sO luqng ring vi0n HDQT th6ng qua d0 cr) vd ring ctr vdn kt6ng dtr s6

lugng cin thii5t, IDQT ducmg nhiQrn c6 th6 dA ctr th€rn ring vi6n ho[c t6 chirc d0 cri theo co
ch6 dugc Cdng ty Quy,diph tai Quy ctr6 qurin tri. ..;:,

Cs ch6 d€ cri hay c6ch thric HDQT dyong nhiQrn dA ctr r1'rrg viOn.HDQT phii duo.'c

cOng bt5 16 ring vn phni duo. c Eai hQi d6ng cO AOng th0ng qua tru6'Jkhi titin hdnh d,5 ct.

IL Ban ki6m soft

1. Sti tuqng Ki0m so6t vi6n: 03 thAnh viSn
- 56 tuqng biu b6 sun*e Ki6m soSt vi€n: 01 thAnh vi6n

2. Nhigm k! Kiem so6t vi0n: 05 nim, tu'nEm 2019 diin ndm2O23
.;.

3. Ti6u chufln ldm Ki0m so6t viOn:

. C6 n6ng lgc hdnh vi ddn sg ddy dri vd kh6ng thuOc d6i tuqng bi cdm thtuh lfp vi
quf,n lj' doanh nghi-6p theo quy dinh crla LuQt Doanh nghiQp s6 5912020/QH1 ;

. Kh6ng phni ln vq hoflc chdng, cha d6, cha nu6i, mg d6, mg nu6i, con d€, con nu6i,
anh ruQt, chi ruQt, ern ru6t, anh 16, em 16, chi ddu, em d6u otra thanh vi0n HQi ddng
quin tri, TOng Gi6m d6c vd ngud'i quin li'kh6c;

' Kh6ng dugc gifr c6c chirc vr; qu6n ij, cong ry; ktOng nfrAt ttri6t ph6i li cd dOng ho{c
ngudi lao dQng cria cdng ty;

. Kh6ng iim viQc trong bQ ph0n kC todn, tdi chinh cria c6ng ty;
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' Kh6ng h thinh vien haj nhdn vi6n cira c6ng ty kitirn to6n dQc lip thuc hign ki0m
to6n cdc b6o i6o tai chinir crla c6ng ty trong Ua (OSl ndrn lidn tnrOc OO;

4. DiCu kien d0 cri: i

co dong naqsit t6i miiSu 
'r.O% 

"(,phin 
c6 guy€n bi6u quy6t c6 thiS tap hsp phi6u bau

vdo vdi nhau d6 dE cri c6c ring viOn vdo Ban Ki6m so6t.Ci5 d6ng hofic nh6m c5 &Ong rim
git:

' Tu 10% ddn du6'i 20% tdngs5 cd phin c6 quyAn bi6u quyilt cluqc dC cr'r rn6t (1) rmg
vi0n;

. Tir 2070 d6n dudi 309/o tiugc ee ctr t6i da hai (2) fng vi6n;

' Tr)'30% d6n du6i 40% dfuqc d0 cri tOi da ba (3) ringviOn;
, Ti 4aYod6n du6i 50% duqc de cri ttii da b6n (+; rlig vicn;
' Tt 50% il6n dudi 60% dugc dA cri t6i da ndm (5) ring vi6n;

Truong hqp sO Joqrg,cilc,ring vi6n Ban ki6m so6t th6ng gua. d0 cri vi img cri v5ir'
kh6ng.dri s6 lugng cAn thi6t,.Ban ki6m so6t tluong nhiQrn c6 thO d6 cri th6m tmg c{r vi6n
hopc t6 chri'c dd cri'theo co ch6 tluoc cdng ty quy diqh tai Quy chti nQi bO vd qu6n trj cdng ry.

Cs ch6 Ban kiOm so6t ducrng $iQrn dA cri img vi6n Ban ki6m so6t phii dugc cOng bO
rd ring vi ptr6i dugc Dai hQi d6ng ci5 d6ng th6ng qua tru6c kfii ti0n hdnh 66 cri.

III. Phu'ong thrlc bf,u crl

-, 
1. Yi9," bi0u quy6t qa" Ihlrl, vi6n IIDQT, SSy.d*q., thsc hiQn theo phu'one fhfc Pe\r

d0Jt phi9q, theo d6 m0i.c6 ddng SE c6 t6ng.s6 phi6u bi6u quy6t tucmg rlng v6i tdnq s6 c6
phdn sd h.rru nlan vdi s6 thinh.vi6n clugc bdu ctra.HDQT, BKS, vi cO ddng c6 quyen d6n
hdt t6ng sd phi0u b6u cria minh cho m$t ho[c mQt sd irng vi0n.

2. Phi6u biu cir cria m6i .O iOng dugc ghi rd hs t€n, mE p5 c6 d6ng, s6 cO phin rni c6
d6ag d6 dsi.diQn nirn gi[.sd pfii0,iUieu q;y6t tu*g.unq ve c6 d6u tr# *u Cdng ty. TrCn
m6i phi6u bdu cgnh c$t "U3g cri vi€n" c6 cQt "SO phi6u biu", viQc biu plii0u dugc thgc hiQn
bing viQc di6n s5 phit5u biOu quy6t vio ddng tucmg img cria ung vi6n ,oa minh tin nhiQm.

CO d6ng c6 th6 d6n het s6 phi6u bi6u quytit cria minh cho mQt ring vi0n, ho{c chia ddu,
hay khdng d6u cho ci9 riag vi6n.sao cho t6ng s6 phitiu biiiu quy6t biu cho c6c img vi0n
khOng vuqt que sO phi€u bi6u quy6t ctra cO d6ng.

^ .. .,< . l3. Phi0u bdu cu'khOng irgp lQ:

. Phi6u kh6ng theo rndu, kh6ng c6 dAu treo cua C0ng ty;

. Phi6u c6 tiy x6a, siia chfr'a nQi dung dd in sin;

. Phi6u kh6ng bAu cho bdt k! ai trong danh s6ch img vi6n;. Phii5u biu thrla so v6i s6 luo.ng dd dugc Dai hOi quy6t ainh
' T6ng s0 phi6u biu cho c6c ring vi6n 16n h.*,.ooe s6 phiiiu du'qc quy6n biu;. Phitiu ghi ty lQ phin trdin vdo cQt "S5 phi6u bAu".

fV. Nguy6n tic trrflng cir

1. Ung viOn trung cir thinh vi6n IIDQT, KSV li ngudi c6 s6 phii5u biu cao nhAt tinh r&
tr6n xuSng cho d6n khi dtr s6 *rar* vi0n theo quy dinh.

2. Truong h.Ap c.o nhiOu irng'viCn c6 sO phi6u pAu pgang nhau vi s6 lugng tning cri vugt
qu6 s0 lugng cAn bAu thi ung vi6n nio sd hflu nhi6u c0 phi6u hon sd tlugc chgn.
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Trudng hqp s6. cO plyn sd hfiu cfrng bing nhau thi ti6n hnnh bAu lAn Z AOi vOi c6c ring
vi€n niy. Niiu bAu lAn 2 vin bing nhau thi viQc c6 ti6p tr;c bdu cir nta hay kh6ng sE do Epi
hQi quyet dfnh.

V. Hii so tham gia li'ng cfr/tl6 cfr thinh vi0n IIDQT, KSV

H6 so tham gia ring cri, dA cir IIEQT/BKS bao gdm:

l. Don xin dA crl/irng cri thinh vi6n HDQT, BKS (theo miu);

2. So y6u lj, lich do ring cir vi6n tU'khai (theo m5u);

3. Bdn sao c6 c6ng chimg: CMND, h0lJrAu thucmg tru, c6c bing cdp chrlng nhin trinh dQ
vIn h6a vi trinh dQ chuy€n mdn cria ring cri vi6n;

4. Bi0n bdn hgp nh6m (ntiu fng crl vi6n dugc nh6rn co dong dA ctr, theo mdu).

Ghi ctrri: Cdc bi6u mdu du'qc c6ng bd @i wehsite: www.sasians.corn vn

QyV ctr6 ndy c6 hipu tuc ngay khi duo.'c Dfi hQi d6ng cO d6ng bAt thudng ndrn 2020 C6ng
ty Cd phtn XNK Sa Giang th6ng qua.
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CONG TY C6 PIIAN
xuAr NHAP rcrAu SAGTANG

ceNG uOa xA ngr crr0 Ncgi.L vrpr NAM
DOc l6P - Tu do - Ilenh pmc

Tp Sa ddc, ngdy 03 thdng 02 ndm 2021

QUY CHE LAM VIEC
r4r D*r 

rJisil$ s3 i$'m ffiffi: mAvr zoeo

i,
- Cdn cil'LuQt Doanlt nghi.eps6 59i2020/QHl4 ngg, 17 thtury 06 nd.ru 2AZ0;

- Cdn cdr Nghi dilth sd 71/2017/NE-CP ngdy 06/06/2017 ctia Chinh phr) htdng dfu vi
qudn tr!'c6ng ty dp dung d6i voi cdng ty dqi chimg.

- Cdn ca Eiiu l€ tii chirc vdt'h.oqt dfng cria Cdng ty Cii phin il{K Sa Giang ihrqc Dqi hQi
d6ng cii d6ng thdng qua ngdy 16/1U2A18;

pC tlruc hiQn viQc td chrtc Dai hQi Edng ci5 d6ng (DIIDCD) b6t thuong ndm 2020 ctn
COng ty CO phAn XNK Sa Giangltheo dring luAt dinh. Ban t0 chrlc E4i hQi xin b6o crio tru6c
EHECD quy ch0lirn viQc tai DailhQi nhu sau:

I. BTEU QUYET THONG QUA CAC NQI DT]NG TAI E4.I HQI
1. Nguy.6n ttcz Tdt ci cic.vdn.dA trong chuong trinh ngbi sy cria Dpi hQi d6u phni dugg th6ng

qua bing c6chl6y f ki6g bi0u quylit ctia_ c6-d6ng. N46i c6 d6ng tham d1r O4i treiiAuq. .A[
mQt (01) Th6 biGu.qqy6t, mQt (0.1)"hi5u bi0u quy6tJe *0f (0I) pli6u biu cri; trong db
c6 ghi ho t6n, mE s6 cO dOng i,a s6 cO phAn c6 quy6, bi6u quytit cria c6 <t6ng.

a) Th6 biiSu quyi5t dtng de bi6u quy5t c6c nQi dung kh6c tpi Dai'hQi nhu: Quy ch6 Hrn viQc,
cluq8 trinh hgp, Cht tich Dbdn, Ban kiiim phi6u, Thu lc! Epi hQi, Quy ch6 biu crl, Huong
ddu biu cri', Td trinh danir s6ch img cri vi6n.

b) Phii5u bi6u quy6t ding di5 bi6u quyi5t cic nQi dung thuQc chcB6oc6o tpi Dai hQi.

c) Phii5u biu cri dtng de bAu bO sung thdnh vi0n HQi d6ng qudn tri vi Ki6m so6t vi€n nhiQm
k} rv.(2019 -2023).

2. Cdch bi6u quy6t

a) Thd bi6u quy6t. C6 dOng bii5u quy6t b6ng.c6ch gio Th6 bi6u quy5t. Khi bi6u quy6t, rnflt
tru'6c cria ThE bi6u quy6t phdi duqc hudng vO phia Chi tich Eoin.

b).Phi6u bi6u quy5t: CO dOng biOu quylit mQt vAn A0 Uang cich tliAn vAo Phi6u bieu quyet.
Cd dOng lga chgn d6nh dAu "X" ho{c uy'" vdo 6 rninh cho.n (tdn thdnh hofic kh6ng tdn
thdnh hofic.kh6ng cd ! kiafli.

c) Phitiu biu cri: thlrc hiQn flleo hucrng aan tiu cri cria Truong Ban ki6m phiiiu.
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IT. PHAT BIEU f TBN TAI EAI HQI
1. Ngu5,Q1 tic: C6 ddng tham dU Eai hQi rnu6n pli6t bi6u j, kirin ph6i duo. c sg d6ng jr cria Chri
tich tlodn.

2. cichthri'c phr{t bi6u: cd dOng lua chgn hinh tliuc phdt bi6u nhu sau:

a) CO d6ng ph6t biOu trgc ti6p tru'6c D4i h6i.

b) CO ddng ghi t6rn tit ndi dung ph6t biOu vdo "Phi6u DIng ky phit bi6u', vd. chuy6n cho Chri ,

tich Dodn.

chir tfch dodn xem x6t, sip x5p cho co dong ph6t bi€u theo thir tg d6ng kj,, d6ng thdi giai d6p
thfc m6c cria c0 dOng.

III. TRACH NHIEM CUA CO DONG

1. Xudt trintr CCCD/CMND/ HO chi6u (n5u co qu6c tich nudc ngodi), Thu moi hop (hoac gi6y
uyquydnduhqp) tai bin ti6p d6n. 

r e

2. Gifr trit t.u trong gid hop vd ktr6ng hrit thu5c 16 trong phdng hgp.

3. Tu6n thir sg di6u hinh cria Chri tich tlodn, chi duoc ph6t bi6u khi c6 sg d6ng y cria Chri tich
dodn.

';--i-:--rv. TRACH NHryM CUA CrrU TICH EOAN lra.;
1. Ei0u hnnh Dai hQi theo chucrng trinh, quy cn€ Aa dugc Dgi hQi ttr6ng qua. Chu tich dodn ldrn ii.if; f y'

f 
""'viQc theo nguydn tEc tgp trung d6n chri, quy6t dinh theo da s6.

2. Trinh dllth6o vi nhftrg nQi dung can thiet Ae oai h6i bieu quyet. ''l1i;r Arl

3. Hucrng ddn c6.cdai bi6u tham du Dai hQi thio ludn, bi6u quyOt cicvdnd0 trong chuong trinh 
t:y-

Dai hQi vd c6c v6n dE c6 liOn quan trong sudt qu6 trinh Eai hQi. -i,! ,l"i
 .Trdlli nhtng v6n d0 do D4i hQi y6u cAu. I -

A. , A
5. Giei quy6t c6c vAn d6 ph6t sinh (n6u c6) trong su6t qu6 trinh Dgi hQi.

v. TRACH NrrrEM C0a nax rrilI Kf
1. Ghi Bi6n bin Dai hgi dAy dri, trung thgc c6c nQi dung cira Dai hQi vi th6ng qua Bi€n bin tpi
Eai hdi.

2. Soan th6o vd th6ng qua Nghi quy6t t4i D4i hQi.

VI. TRACH NHIEM CUA BAN KIEM PHITU

1. Hu6ng d6n th6 lQ bau cu'theo phuo.ng thric biu d6n phi6u.

2. TO chric ki6m Phi6u bi6u quytit, Phi6u b6u cu.

3. X6c ilinh chinh xdc ktit qui bi6u quy6t ve bAu cu'.

4. COng UO tet qui bi0u quytit tru'6c Dai 1i6i theo tu'ng nQi dung.

5. C6ng Uti t<iit qud b0u cri tru6c Dai hQi.

Tr0n d6y ld Quy ch6 ldm vi6c tai Eai hQi ddng cO dOng b6t thudrrg ndm 202A cira COng ty CO
phdn XNK Sa Giang.
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cONG Tv c0 PHAN
xuArNrrAP r<uAu sA GIANG

.s6: 09 /sc.2l

ceNc nOa xA ugl cnt NGHIA vrS,T NAM
EQc Iip - TE do - Ilgnh ph[c.

Tp Sa Edc, ngdy 25 tldng 01 ndm 2021

, ruONGBAo

V6 viQc tld cri, ring cfr thinh riiCn gOQf vir Ki6m sor{t vi0n nhi$m kj'IV (2019 -2023)
ninn GUI: alrf co EONG cONc ry co pHAN )c.{K sA GrANG

I

- CIn cu Luflt doanh nghiQ$ sd SglZOZOtQHl4 ngity 17 th6ng 06 u[m 2020;
I

- CEn cri'Lupt chimg kho6n s6 54l20L9lQH14 ngiry 26 thdng 11 nlm ZA19;

- Can crt Nghi dinh s6 7\/20I71I:{D-CP ngiy 0610612017 cia Chinh phu hucmg ddn vE
quan fi c6ng ty 6p dr,rng ttii vOi c0ng ty dgi chring.

- Cdn cri DiAu 19 t6 chri'c vd hopt dQng cia C6ng Ty cO phin )C{K Sa Giang duqc D4i hQi
d6ng c0 d6ng thdng qua ngiy 16/1112018;

C0ng ty cO phdn XNK Sa piang xin trdntrqng tli6ng b6o cl6n Qujr c6.d0ng vd viOc il6 cri,
img cri nh6n sp bAu bO sung thdnh vi6n HQi cl6ng quin tr! (HDQT) vi Ki0m so6t vi6n (KSV)
nlriQm lcy IV (2019-2023) trong tty tqp Eai hQi c0 dOng b6t thudng ndm2O20 theo ciic chi titit
nhusau: 

I

1. 56 lusmg thanh vi6n HDQT {uqc biu b6 sung: 02 thanh. vi6n. T6ng sO tne* vi6n t16c

lflp HQi tl6ng quin tri ph6i chi6m'it nndt m$t phAn ba ltlf1 tOng sO tlann vi6ri tt$i tl6ng qudn trf
(ldm trdn xudng).

2. 56 Iuqmg Ki6m sodt viOn dugc biu b6 sung: 01 thdnh.vitu.

3.Ti6u chuAn vi di6u t<ign jUm thinh vi€n HDQT, Ki6m so6t vi0n:

3.1. Ti6u chudn vi didu kiQn ldm thenh viOn HEQT:

- C6 nlng l1rc hinh vi ddn su d0y dri, kh6ng thuQc A6i tuqmg tr*r6ng dugc qu6n g doanh
nghiQp theo quy dinh tai kiroin 2 Ei0u 18 Luflt Doanh nghipp sO SS\ZOZO/QH14;

- C6 trinh dQ chuy6n m6n, kinh nghiQm trong quin 1j', t6 chrlc s*n xu6t kinh doanh cria
c6ng fy.

- C6 srlc kfrod, c6 phAm chAt dp dric t6t, trung thpc, 1i6m lfri5t.

- Thanh viOn IIDQT kh6ng dugc d6ng thdi h thanh vi6n IIDQT t4i qu6 05 c6ng E dai
chtrng khdc.

- Thenh viOn HEQT c6 th6 kh6ng phei li c6 d6ng cua COng ty.
.:

3.2. Ti€u chutn vi di6u kiQn ldm Ki0m so6t vi€n:

- C6 ning hrc hanh vi ddn,str diy &i vi kh6ng thuQc d5i trrqng bi cAm thenh lflp vi quin
$ doanlr nghiQp theo quy dinh cup Luflt Doanh nghiQp s6 SenOZOtqnt+;



- Kh6ng phni li vg ho{c chdng, cha il6, cha nudi, mg d6, mg nu6i, con d6, con nu6i, anh.
ruQt, chi ruQt, em ruQt, anh 16, em rti, ch! dau, em ddu cria thinh viOn HDQT, T6ng Gi6m d6c vi
nguoi quin If kh6c;

- Kh6ng du-o. c gif,' ciic cht'c v.u quin l!' c6ng ty; klidng nn6t Uri6t phf,i h cO ddng ho{c
ngudi lao dQng cria c6ng ty;

- Kir6ng lirn viQc trong bQ phfln k6 to6n, tdi chinh ctra c6ng ty;

- Khdng Ii thdnh vi6n hay nh6n vi6n cria c6ng ty ki6m to6n ttdc lflp thgc hiQn kiiirn to6n
cdcbho c6o tii chir:h cria c6ng ty trong ba (03) ndm liAn tru'6'c d6.

4. DiAu kign de cir, rlng cri thdnh vi6n HEQT,I(6m sodt vi6u:

C6c cO d6ng nim gifl c0 phan phO thdng c6 quy6n gQp s6 quyAn bi€u quyiit dO dA ct c6c
{rng vi6n HDQT, BKS. Cg th6:

- Tt 10% dtin duoi 20% sd cd phAn c6 quydn bi6u duqc dA cri mQt (1) rmg vi6n;

-Ttt20% tl5n du6i 30% duqc d6 ctr t6i cla hai (2) ring vi0n;

- Tir 30% dtin dudi 40% dugc d0 cri t6i da ba (3) ring vi€n;

-Tn 40% d6n du6i 50% duo. c d0 cri tOi tla bOn (4) ring vi6n;
-^^, -a- Tu 50% d€n du6i 60% dugc d6 cri t6i da ndm (5) irng viOn;

5. Thdnh phAn h6 so tl6 ctr', ring crl:

5.1. HO so dd ct, irng cri nh0n su biu vio thinh viOn [DQT, BKS cho Cdng ty gdrn:

- Thu d6 cu/img cri'thinir vi6n HEQT, BKS (theo m6u)

- So yrlu ljr llch do ring cri viOn lu khai (theo rnSu)

- Bin sao c6 cOng chring: CMND,.h0 khAu thudng h'ri, c6c bing cAp chring nirfln trinh dq
vln h6a vd hinh dQ chuy€n m6n cria ring cri vi6n

:'
- Bi6n b6n hqp nh6m (ni5u ring cri'vi6n dugc nh6m'c6 d6ng dA cri', theo rniu)

- C6c biOu m6u tlugc cOng b6 t4i website: www.sagiang.com.vn

5.2. Thdi gian vi noi nhQn hd ss dA cu'/img cir':

- Thdi gian: CO d6ng hopc nh6m c6 d6ng phni gfi hd so tnr6c 17 gio ngiry 29101120?L

- Noi nhfln: C6ng ty c6 phAn XNK Sa Giang - Phdng T6 chric Hinh chinh, Ld CII-3, khu
c6ng nghiQp C, Tp Sa D6c, Ddng Thdp.

Trdn trpng th6ng brio.
:7

I DONG QUAN TRI
TICII

nrlu rni
OOFf
rfl BiNH

xuat ruttAixHafr



I

I

coxc rY cP xNK ro "r*i cgNG HOA XA ngr CnU NCni.{ v[.DT NAM
E$c I$p - Tq do - H4nh phric

56: 0l/2021/Tb'.HDQT
Tp Sa Dic, ngdy 03 thdng 02 ndm 2021

TO TRiNH
Vi v;ipc mi6n nhipm vd bi:u bO sung

Thdnh viQn Hpi iting qufin tr!, Ki6m sodt viAn

' Kinh sfti: Quf C6 tl6ng

- Cdn cr.r Luqt Doanh ntghiQp sA SOtZOZOtgUt4 duqc Qu6c hAi nu'6c CQng hda Xd
hAi Chti ngltia ViQt Nam thdng qua ngdy 17/06/2020 vd c6 hi€u hrc kd til ngd1,
01/01/2021 ; 

i- Cdn c* Ludr clumg kitodn sO 54/2019/QH14 dwg'c Quiic hdi na6'c C6ng hda.Xd
h\i Chil nghia Ytgt lti,am th6ng qua ngdy 26/11/2019 vd c6 hi€u lu'c kO tit'ngdy
01/01/2021; I

- Cdn cti'Diiu t€ Cdns ty cii phin XNK Sa Giang c6 hi€u h.tc ngdy 16/11/2018.

Cin cri don tu nhiOrn cria c6c Thenf vi6n Hgi dOng qudn tri (:'HDQT"), Ki6m So6t
vi6n. HQi ddng qudn tri kirih trinir D3i hQi d6ne 

"O 
COrg Uaitfrucrng ndm2020xem x6t:

1. Th6ng qua don tu nl,riQm Thenh vi6n IDQT cria 6ng LC Dinh Briu Tri, 6ng
Nguy6n Ng$c V[ Chirotrg, clon fr nhi$rn Ki0m so6t viOn cria Bd Hdng LQ Van
nhi6m ky 2019-2023. 

,(Kdm 
tlrco don t* nld€nr).

2. Th6ng qua vi€c bAu ti6 sung 02 ftenh vi6n HDQT vi 01 Thdnh vi6n Ban Ki6m
soft nhiQm ky 2AL9-2Q23. (KAnr theo danlt sdch {mg viAfl.

Kinh trinh Eai hOi Aong JO cl6iig xern x6t th6ng qua. '(i;;;'

' TrAn trong.

TRI
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CTY CP XNK SA GIANG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số 01/2021/NQ-ĐHCĐ                                                       

TP Sa Đéc, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG 

Căn cứ: 

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

- Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 

16/11/2018; 

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Sa 

Giang ngày …./…./2021; 

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty 

cổ phần XNK Sa Giang ngày …./…./2021. 

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ 

phần XNK Sa Giang ngày …./…./2021. 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 

03/02/2021 với … cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho …… cổ phần, đạt tỉ lệ 

…% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau: 

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát 

viên: 

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đình Bửu Trí, Ông Nguyễn Ngọc Vũ 

Chương và miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Bà Hồng Lệ Vân. 

2. Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 

 Tỉ lệ biểu quyết tán thành là ……% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết. 

Điều 2. Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) 

1. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 

IV (2019 – 2023), trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 02 người 

và số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung là 01 người 

Kết quả biểu quyết: ………..% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý 

2. Thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 

nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) 

Kết quả biểu quyết: ……..% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý 

Điều 3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 

IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau: 

Dự thảo 



1. Thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Tổng số phiếu bầu  Tỉ lệ bầu cử 

1   % 

2   % 

3   % 

4   % 

 

2. Kiểm soát viên 

STT Họ và tên Tổng số phiếu bầu  Tỉ lệ bầu cử 

   % 

   % 

   % 

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết 

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc …. giờ … phút ngày 03/02/2021 và được 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua. 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2021. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV có 

trách nhiệm chỉ đạo thực hiện triển khai Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù 

hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  

   

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 

        CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

Nơi nhận:                                                     

- UBCKNN 
- SGDCK HÀ NỘI                        
- TTLKCK TPHCM 

- TV HĐQT, KSV 

- Lưu TK, đăng web Công ty 

 

            

 

 

 

 









CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 

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

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
 

MÃ CỔ ĐÔNG: …. 

Họ và tên Cổ đông: …………………….. 

Số lượng cổ phần sở hữu: ……….. cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:  ……….. cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:  …………cổ phần 
 

(Quý Đại biểu đánh dấu “X” vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết) 

NỘI DUNG Tán thành 
Không 

tán thành 

Không 

ý kiến 

Nội dung 01: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên 

Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 
   

    

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán 

thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết. 

Tp, Sa Đéc, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

  CỔ ĐÔNG 

      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

…………………………………… 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2020  

 

THẺ BIỂU QUYẾT 

  MÃ CỔ ĐÔNG:  … 

 

Họ và tên cổ đông:      ………………………………….. 

Số lượng cổ phần sở hữu:    ……………. cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:  ……………. cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:   ……………. cổ phần 

 

 

 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG 

(SAGIMEXCO) 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 

TP Sa Đéc, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

 

 

PHIẾU BẦU 

BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN 

NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) 
 

PHẦN I: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

 

STT Họ và tên cổ đông Số CMND/ĐKKD 

Số cổ 

phần sở 

hữu 

Tổng số quyền bầu 

cử 

(số cổ phần x 1) 

 

x 

 

x x x x 

 
PHẦN II: DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN 

 

STT Họ và tên ứng viên Số quyền bầu cử  

1   

2   

3   

Tổng số quyền bầu cử 

 
 

 
                                                                                  CỔ ĐÔNG 

                                                                                          (Ký, ghi họ tên) 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG 

(SAGIMEXCO) 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 
TP Sa Đéc, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

 

 

PHIẾU BẦU 

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) 
 

PHẦN I: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

 

STT Họ và tên cổ đông Số 

CMND/ĐKKD 

Số cổ phần 

sở hữu 

Tổng số quyền bầu cử 

(số cổ phần x 2) 

 

x 

 

x x x x 

 
PHẦN II: DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN 

 

STT Họ và tên ứng viên Số quyền bầu cử 

1   

2   

3   

4   

Tổng số quyền bầu cử   

 
                                                                                  CỔ ĐÔNG 

                                                                                        (Ký, ghi họ tên) 
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