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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
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CP

56: I 31/ 5G.22
Tp Sa Ddc, ngdy

l5

rhdng I

I ndm 2022

THONG BAO I,AY Y rrNX C6 OOXG BANG VAX gAX
Kinh efri: Quy Cd O6ng Cdng ty CP XNK Sa Giang

-

Cdn ca Ludt Doanh nghiQp tA SO|ZOZO\)HI4 daqc Qu6c
Nam th6ng qua ngdy 17 thdng 06 ndm 2020;

-

Cdn cu Luatt chang khodn tA SUZOtOtgHl4 duqc QuOc hQi nactc CHXHCN ViCt
Nam th6ng qua ngdy 26 thdng I I ndm 2019;

-

cdn cu Diiu l€ c6ng ty c6 phdn xNK sa Giang dd &,rqc Dqi h1i dang ca dang

h\i nurtc CHXHCN

I/iCt

thdng qua ngdy 22/04/2022;

-

Cdn cu BiAn bdn hep H\i l6ng guan,tri s6 OATZOZZBBHDQT ngdy t0/t t/2022
viQc thdng qua nQi dung lay y kien CO d\ng bdng vdn ban.

vi

I. THONG TIN CONG TY
1. Ten C6ng

ty: CoNG TY CO PHAN XNK SA GIANG

2.Eiachi: L6 CII-3, Khu C6ng
a

J. DiQn

tho4i:

nghiQp C, Tp Sa Edc, Tinh D6ng Th6p

(0277)3764.409

Fax (0277) 3163.152

Gi6y Chtmg nhfln DKDN s5: 1400469817 do Sd KC hoach vd DAu tu tinh D6ng
Th6p c6p-lAn dAu ngay 0210112004 vd ddng ky thay d6i lAn thrt 12 ngdy 05/05 12022.
4.

rr.

Muc DicH vA NQI DUNG rAV \i KIEN

Mqc dich l6y ;i kirin:.Th6ng qua quy6t dinh thuQc thAm quy6n cua Dqi hQi d6ng c6
d6ng theo thO thtc lAy y kien bdng vdn bin.
1.

2. Nqi dung lAy y ki6n:

NQi dung 1: Th6ng qua di6u chinh ngdnh ngtr0 t<intr doanh trong gi6y chrinf nhan
dIng ky doanh nghiQp
NQi dung 2: Th6ng qua diOu chinh c6c nQi dung li6n quan dtin dg 6n Xi nghiQp Sa
Giang 3
(Cdc tdi liQu gidi trinh cho cdc vdn di tay y ki\n vtr Da thdo Nghi qryil Dqi hQi ,,i,dOng
duqc ddng tdi ftAn tuang th6ng tin diAn ilr cua C6ng ty CP XNK Sa Giang, Quy c6 d6ng
c6 th€ tdi vi theo dudng links; http://www.sagiang.corn.vn. m4c Th6ng tin cd d1ng).

trr. THor HAN VA CACH THUC Ctfi PUIBU LAY V runx
Quy c6 d6ng vui ldng grii Phi6u l6y y ki6n bdng van bdn (gui kdm Th6ng b6o nay)
vO COne-ty

trufc

16h ngny 0U12t2022. Sau thdi han nhy, n6u Quy c6 dOng kh6ng gui
I

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
Ký ngày: 15/11/2022 19:25:05

Phi6u l6y y ki0n thi se dugc coi lA Quy CO dOng kh6ng c6 y kien vcvi cdc vAn dA l6y y
t

kii5n.

Phi6u l6y y kiOn gui vA C6ng ty theo mQt trong c6c hinh thirc sau:

-

Nhdn sg, LO CII-3, Khu
-

diQn v0: C6ng ty c6 phAn XNK Sa Giang - Phong Hdnh ch6nh
C6ng nghiQp C, Tp Sa Dec, Tinh E6ng Th6p.

Gti theo dudng buu
Gti bin

scan v6 email: sang.nguyen@sagiang.com.vn

HQi d6ng qu6n tri tr6n trgng thdng b6o d0n Quy CO d6ng bi0t vd thpc hiQn'
Trdn trong c6m crn.

rM. HQr EONG quAN

':-fo:S
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TICH
c 6l'to t
CP

xudi

HHAP

r

GIA IiG
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cONc rv
CP XI\K SA GIANG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
EQc l$p - Tg do - H4nh Phtic

G

,Sri; ... ../PLYK-DHSG.2 2
Tp Sa Ddc, ngdy

l5

thdng I I ndm 2022

PHIEU LAY Y TIBX C6 NONG BANG VAN BAN
I. THONG TIN CONG TY
ty: CoNG TY CO PHAN XNK SA GIANG
2.Eiachi: L6 CII-3, Khu C6ng nghiQp C, Tp Sa D6c, tinh E6ng Th6p
1. T6n C6ng

3. DiQn thoai: (0217)

3.763.454

Fax: (0277) 3.763.152

a. Gi6y Chtmg nhQn DKDN s6: 1400469817 do Sd KO ho4ch vd DAu tu tinh D6ng
Th6p c6plAn dAu ngay 0210112004 vd ddng ky thay O6i tAn tht 12 ngdy 05/0512022.
II. THONG TIN VE CO OONC
1.

H9 vd t6n c6 d6ng:

CMND/
3. Diachi: ...

2.

SO

SO

Passport/ SO Ci6y CNEKKD: ..'

4. Sti luqng c6 phAn sd hfiu dOn ngdy l0lIIDA22:
5. 56 phi6u bi6u quytit tucrng ring voi sti c6 phAn sd hiru:

rrr. MUC

oicn vA NQr DUNG lAv

V

C6 phnn
phi6u

rrnir

Mqc dich ldy y ki6n: Th6ng qua quytlt dinh thuQc thAm quy6n cita Dai hQi ddng c6
d6ng theo thO thirc l6y y ki6n bing vdn bAn.
1.

2. Ngi dung l6y y ki6n:

NQi dung 1: Th6ng qua di6u chinh ngdnh ngtrO tintr doanh trong gi6y chung nhfln
d6ng ky doanh nghiQp
NQi dung 2: Th6ng qua di6u chinh c6c n6i dung li6n quan d6n dg 6n Xi nghiQp Sa
Giang 3
(Cdc tdi liQu gidi trinh cho cdc vdn di my j, kiAn vd Dr thdo Nghi quyAt Eati h\i cti"dAng
C6ng ty CP XNK Sa Giang, Quy c6 ddng
iluqc ddng tdi ffAn ffang th6ng tin diQn in
c6 thA fii vA theo dudng links: http://www.saqiaryg.com.vn, mqc Thdng tin cd d6ng).

,r,

rv. V rrfx BrEU QUYET cuA co DONG
Cd dOng lqa chgn vd d6nh d6u

(X) vdo mQt trong ba 6:

NQi dung 1:

Tfn Thinh

Kh6ng Tdn

thirnh

Khdng c6

Khdng Trin

thhnh

Khdng c6 f ki6n

f

kitin

NQi dung 2:

Trin Thirnh

I

v. THoI HAN va cAcu

rutlc cUt rHffiu lAv Y xttN

ptritiu lay y ki0n bing vdn ban
euy c6 d6ng vui ldng gui

t

c16n

COng

ty trufc l6h

ngiry 01/1212022 theo mQt trong c6c hinh thric sau:

- Gfti theo ducrng buu diQn v6: C6ng ty cO phAn XI'{K Sa Giang - Phong Hinh ch6nh
nh6n sg, LO CII-3, fnlu COng nghiQp C, ip Sa D6., Tinh D6ng Th6p'
-

Gti bin scan vd email: sang.nguyen@sagiang'com'vn
i- 1!,0^*-"
*-js

CHU

TI
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THEO PHAP LUAT

(K11t€n, ghi h9
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ftn;

dr5ng
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cONc rY cP xNK sA GIANG

ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM
DQc lfp - Tg do - Hpnh phric

56: 01/2022/TTT.HEQT

TpSaDdc, ngdy l5 thdng

ll

ndm 2022

TO TRiI\H
V/v

itiiu chinh ngdnh ngni *inn doanh

Kinh stri: Quy

CO tt6ng Cdng

ty C6 phAn XNK Sa Giang

-

Cdn c* Luqt Doanh nghiQp sA SOtZOZOtgttt4 daqc Qudc hQi nwdc CIIXHCN Vi€t
Nam th6ng qua ngdy l7 thdng 06 ndm 2020;

-

Cdn cu Luqt chimg khodn sA SUZOtOtgAt4 daqc Qu6c
Nam th6ng qua ngtry 26 thdng I I ndm 2019;

-

Cdn cilr Eiiu tQ Cdng ty Cd phAn XNK Sa Giang dd duqc Dqi hAi ding cO d6ng th6ng
qua ngtry 22/04/2022;

-

Cdn c* Nghi quyU sA OOIZOZZLU}-HD}T ngdy 20/10/2022 ctia H6i rt6ng Qucin tri
C6ng ty CO Phdn Xutit nhqp khdu Sa Giang v€ vi€c t6 ch{rc My !, kien cA dAng biing
vdn bdn.

h\i

nudc CHXHCN Vi€t

HQi d6ng quin tri C6ng ty C6 phAn XuAt nh6p khAu Sa Giang thuc hiqn l6y y kien c6
d0ng bing vdn b6n Oe thOng qua viQc di6u chinh nghnh nghA kinh doanh trong gi6y chring
nhQn d[ng kj doanh nghiQp, cp th€ nhu sau:

I. GIAM cAc NGANH, NGHE SAU:
s6 tnt ts
(theo gi6y
ilnng kf DN)

1l

l7
t9

TOn ngirnh, nghd

M5
ngirnh

In 6n
Chi ti6t: In nh6n bao bi phr,rc vp dong g6i hdng h6a
Chtl bitln, b6o quin thriy sin vh c6c sin phAm tir thiry sin
Bdn bu6n gao, lfa mj,, h4t ngfl c5c kh6c, bQt mj,

Chi ti6t: B6n bu6n gao, gao mAm

I

181

1

l 020

463r

e

*

1

XU AI Ni

4
G

G

tr. SI.IA DOI CHI TIET NGANH, NGHE SAU:
sd tn* tu
(theo gi6y
illng kf DN)
12

TOn nghnh, nghii sau srla tt6i

T6n ngirnh, nghd hiQn hirnh

Kinh doanh Adt dQng sdn, Kinh doanh bdt dQng sdn, quY€n

6810

htu, chir

quyen sri dpng d6t thuQc chtr so
hiru, chir su dpng hopc di thu0

su dpng dAt thuQc chtr
sri dpng hoflc di thu0

Chi ti6t: Cho thu6 mflt blng

Chi ti6t: Cho thu6 m4t b6ng (kinh
doanh thuQc ph?m vi tqi khoin
Luflt kinh doarn n6t
3 tlilu

scr

ME
nghnh

tt

tlQng
13

4633

B6n bu6n d0 u6ng

Ban bu6n dO u6ng

Chi ti6t: Mua b6n d6 u6ng

sin)

c6

c6n (rugu) vd kh6ng cdn.

Chi tir5t: B6n bu6n d6 u6ng c6 cdn
(rugu) vd kh6ng c6n (khOng bao
g6m brin budn c6c hirng h6a
thuQc danh mr.rc hirng h6a nhh
tIAu tu nufc ngolri, td chtfrc kinh
t6 c6 v6n tIAu tu nufc ngo.ai

:\
tapi

khOng duqc thqc hiQn quyjn
xu6t kn6u, quydn nh$p khAu,
quyiin phnn ph6i)

t6

Ban bu6n chuy€n doanh khdc
chua duoc phdn vdo ddu

Chi ti6t: B6n budn cdc sin
phAm: gi6y nhdn, bia nhdn, bia
cfng, thung dyng hdng hoa cttc
lopi bdng gi6y; tiri, hQP, thirng,
binh l6n, chai lo, bao tii, bao bi
duoc sin xuAt bing plastic.

B6n bu6n chuy6n doanh khfc
chua ctugc phdn vio ddu

!G I\
:P
IAP

4669

t6 c6 viin ilffu tu nufc ngo.ai
khQng tluqc thuc hiQn quYjn
xudt t trAu, quydn nhflp khAu,
quydn phfin ph6i)

18

4632

Ban bu6n thpc phAm

B6n bu6n thqc phAm

chi

Chi ti€t: Mua b6n thgc PhAm:
B6nh ph6ng t6m, hir ti6u, brin,

tii5t:

Banh ph

du

dt

bdnh

Mua b6n
2

brinh

banh

IANC

---/,
Doy

:7?

Chi ti6t: B6n buOn c6c sin phAm:
gi6y nhdn, bia nhdn, bia cirng,
thung dpng hdng h6a c6c lo4i
bAng gi6y; trii, hQp, thtng, binh
16n, chai lg, bao t6i, bao bi dugc
s6n xuit bing plastic (kh6ng bao
giim brin bu6n c6c hlrng h6a
thuQc danh mgc hhng hda nhi
tlffu tu nufc ngoii, t6 chrfrc kinh

(H

G

h6i sin, thit vd cic sin ph0m ttr du dir siy. Mua b6n thiry hii sin,
thit vi citc sAn phAm tt thit
thit

(khdng bao gdm b6n bu6n cic
hirng h6a thuQc danh mr;c hing
h6a nhlr tl0u tu nufc ngohi, td
chrfrc kinh t6 c6 viin <IAu tu nufc

ngoiri khdng dugc thgc hign
quyi,n xu6t ktrdu, quydn nhgp
khAu, quyiln phin phiii)

III. Uy quy6n cho HQi tlting quf,n tri hohn t6t ttrt tgc ding kf kinh doanh vi
f5 tnOng tin theo quy tlinh phdp tuflt.

cdng

Kinh trinh Dai hOi dOng c6 d6ng xem xdt thdng qua.
Trdn

trong!

tk:,.*
---j-*'

-

I DONG QUAN TRI
TICH
Orvo

i

CP

xuAi ruH4r
GIANG

o
'o

THI LE KHANH

^?

AU

)

J

l'.
*
q.

a

ceNG HoA xA ngr cHU ucnia. vIET NAM
DQc lfp - Tg do - Hqnh Phfc

c0Nc rY cP xNK sA GrANG
56: 02/2022/TTT.HDQT

Tp Sa Ddc, ngdy

l5

thdng I

I

ndm 2022

TO TRiNH
V/v

itiiu chinh

nQi dung li1n quan d1t dn

Xi

nghiQp Sa Giang 3

K{nh stri: Quf CO il6ng COng ry C6 phAn XNK Sa Giang

-

Cdn c* Ludt Doanh nghiQp sii SOtZOZOtqUt4 daqc Qu(ic h1i nadc CHXHCN Viet
Nam th6ng qua ngdy l7 thdng 06 ndm 2020;
Cdn cti Ludt chtmg khodn s6 S+tZOtOtgHl4 daqc Qudc h\i na6'c CHXHCN Viet
Nam th6ng qua ngdy 26 thdng 1l ndm 2019;

cdn ,,i

oii,

tQ

c6ns ty c6 phin xNK sa Giang dd dwqc Dqi h\i ding c6 d6ng rh6ng

qua ngdy 22/04/2022;

-

Cdn c* NShi qu_yil sA.OO|ZOZZttttg-HDQT ngiry 20/10/2022 cira Hdi ding Qudn.tri
C6ng ty C6 piA na, nhqp khdisa C|argl,i"rie, fi chac My y kien co d6ng biing
vdn bdn.

HQi d6ng quan tri COng ty CO phAn Xu6t nhQp khAu Sa Giang thpc.hiQn lay f
Uan Ae tfrOng qua viQc di0u chinh c6c nQi dung li6n quan dOn dU 6n Xi nghiQp
d6ng b[ng
"an
Sa Giang 3, cp th6 nhu sau:

$

kien c6

r. NQI DUNG TRUoC EIEU

CIliNtl:

- MUc tiOu dg 6n:

M6 nginh
theo VSIC

TOn ngirnh

stt

Mgc ti6u ho4t ilQng

(Ghi tOn nghnh

cfr'P

4 theo

(Mfl nginh

VSIC)

cdp a)
1

6n, m6n

in

chO Uien san

SAn xudt

bQt nhu: htr ti6u, ph6, birn
gpo, mi quing, nui, b6nh

Chi ti€t: san xu6t thqc phAm: hu titiu,
pho, bun g4o, mi qudng, nui, b6nh

tring
2

thfc

Sin xuAt c6c s6n phAm ttr

Sin xuAt tinh bQt g4o,
n6p c6c loai

1

07s

tr6ng
bQt

Sin xu6t finh bQt vlr c6c sdn phAm
tinh bOt

tt

t062

- T6ng v6n dAu tu cta du 6n: 47.410.000.000 d6ng (bing chir: BOn muoi b6y ty, b6n
trdm muoi triQu d6ng)
1

*
,4

(n
.,q

G

- Thdi gian thyc hiqn drJ 5n:

Giai do4n 1:

a)
b)

I

ndm 2021

Ti6n

<10

g6p v6n vd huy ilQng c6c ngutin v6n: Quy

Tien

dO

thgc hiQn c6c mpc ti6u ho4t dQng chu yi5u ctra dy 6n dAu tu:

- TiAn dA khdi c6ng cdng trinh: Qui'Iil ndm 2021
- Ti€n dQ xdy dryng cdc hang mttc c6ng trinh; Qu!, IV/2021 d€n qu!, I/2022
- TiAn d6 hodn thdnh dw dn dwa vdo sa dltng: Quy I ndm 2022
Giai do4n 2:

a) Ti€n d0 gop v6n vi huy dQng cdc ngu6n v6n: Quy IY ndm2021
b) Tirin dQ tfurc hiQn c6c muc ti6u hopt dQng chu ytiu cira dp 6n dAu tu:
- TiAn d0 thwc hiQn ndng cdp, tdp dQt thAm mdy m6c thi€t bi: Tir quy IV/2021

dAn

qui,I/2022

-

Tian d0 hodn thdnh dur dn dua vdo sa dang/ hoqt

d\ng: Q"y I

ndm 2022

rr. NQI DUNG SAU EIBU CttiNU:
- Muc tiOu dU 5n:

TOn ngirnh

Mgc ti6u ho4t tlQng

stt

(Ghi t6n ngirnh

cdp 4 theo

VSIC)

Mf, ngirnh
theo VSIC

:i

(M5 ngirnh
cip a)

6rvo I

.0046 e]

CP
i NH,lp (r

Sin xu6t c6c sdn phAm tu SAn xuAt thitc 6n, m6n [n ch6 bi6n san
bQt nhii: B6nh ph6ng tdm, Chi ti0t: sdn xuAt thgc phAm: B6nh
hir ti6u, ph6, btn g4o, mi ph6ng t6m, hu ti6u, PhO, bun g4o, mi

1

2

quAng, nui, b6nh tr6ng

qudng, nui, b6nh tr6ng

SAn xu6t tinh bQt gpo, b6t
n6p c6c lo4i

Sin xuAt tinh bQt vd c6c sin

PhAm

ttl

tinh bOt

GIdN(
T075

t062

- T6ng v6n dAu tu cta dp 6n: 100.000.000.000 rl6ng (bing chfi: Mot tr6m tj' dong)
- Thdi gian thpc hiQn dP 6n:

Giai tlopn L:
a

Tii5n

stt

N

1

VOn

2

VOnva

cua

von:

cac

VON VA

dn viin
CP

DVT

tliu tu

XNK

Indm202I

SA

Giai do4n

L

DOng

13.100.000.000

DOng

20.000.000,000
33.100.000.000

b) Ti6n dQ thuc hi6n c6c mpc ti6u ho4t dQng chir y6u cua du 6n dAu tu:
2

'' I. o6\t

G

- Tidn dA khhi c6ng c1ng trinh; Quy III ndm 2021
- Ti€n dQ xdy dung cdc hqng mqtc c6ng trinh: Quy IV/2021 d€n quy I/2022
- TiAn dA hodn thdnh &t dn daavdo su'dwng; Quy I ndm 2022
Giai dopn 2:
von va

Titin

Ngu64 viin tlflu

stt

von:

cac

IV ndm 2021

DVT

tu

Giai dogn

2

1

V6n gop cta Cdng ty CP XNK Sa Giang

Ddne

27.700.000.000

2

VOn vay

DOng

0

27.700.000.000

Tdng cQng

b) Titin dO thUc hiQn c6c mpc ti€u ho4t dQng chu ytiu cira dy 6n dAu tu:
-Ti€n d0 thttc hiQn ndng ciip, ldp ddt tham mdy m6c rhi€r bi; Tir qu!, IV/2021

d€n

qu!,II/2022
- ftAn d0 hodn thdnh &t dn dwa vdo sa dryng/ hoqt dQng: Quy II ndm 2022

Giai

3

DVT

Neudn viin tlf,u tu

stt

Giai iloan 3

1

Vdn e6p cria C6ng ty CP XI{K Sa Giang

D0ne

39,200.000.000

2

V5n vay

P6ne

0

f6oe.0ng

a) Ti0n d0 g6p v6n vd huy dQng c6c nguOn v6n: Quy IY ndm2022
b) TiCn dQ thqc hiQn c6c mqc ti6u ho4t dQng chu y6u cria dr,r 6n ddu tu:
- Ti€n d0 thwc hiQn ndng cdp, ldp ddt thAm mdy mdc rhi€t bi. T* quy IV/2022
qu!,IV/2023
TiAn d0 hodn thdnh

&t

'o
'o

39.200.000.000

dn dua vdo sir dqng/ hoqt dQng; Quy IV ndm 2023

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem xdt th6ng qua.

{ft::

TrAn trgng!

rM. Hg I EONG QUAN TRI
TICH
c 6rqe r
CP

xuai

rullA P(H

G

G THI LE KHANH

3

lAU

d€n

o

lt'E

q+

CTY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2022/NQ-ĐHCĐ

Tp Sa Đéc, ngày ….. tháng …. năm 2022

(Dự thảo kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày
…./…./2022. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Sa Giang

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, cụ thể như sau:
* Giảm ngành nghề:
Số thứ tự
(theo đăng
ký doanh
nghiệp)
11
17
19

Tên ngành, nghề

In ấn
Chi tiết: In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Bán buôn gạo, gạo mầm

Mã
ngành

1811
1020
4631

* Sửa đổi chi tiết ngành nghề sau:
Số thứ tự
(theo đăng
ký doanh
nghiệp)

Tên ngành, nghề hiện hành
1

Tên ngành, nghề sau sửa đổi

Mã
ngành

12

13

Kinh doanh bất động sản, quyền Kinh doanh bất động sản, quyền sử
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử
chủ sử dụng hoặc đi thuê
dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê mặt bằng

Chi tiết: Cho thuê mặt bằng (kinh
doanh thuộc phạm vi tại khoản 3
điều 11 Luật kinh doanh bất
động sản)

Bán buôn đồ uống

Bán buôn đồ uống

6810

4633

Chi tiết: Mua bán đồ uống có Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn
(rượu) và không cồn (không bao
cồn (rượu) và không cồn.
gồm bán buôn các hàng hóa
thuộc danh mục hàng hóa nhà
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh
tế có vốn đầu tư nước ngoài
không được thực hiện quyền
xuất khẩu, quyền nhập khẩu,
quyền phân phối)
16

18

Bán buôn chuyên doanh khác Bán buôn chuyên doanh khác
chưa được phân vào đâu
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các sản
phẩm: giáy nhăn, bìa nhăn, bìa
cứng, thùng đựng hàng hóa các
loại bằng giấy; túi, hộp, thùng,
bình lớn, chai lọ, bao tải, bao bì
được sản xuất bằng plastic.

Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm:
giáy nhăn, bìa nhăn, bìa cứng,
thùng đựng hàng hóa các loại
bằng giấy; túi, hộp, thùng, bình
lớn, chai lọ, bao tải, bao bì được
sản xuất bằng plastic (không bao
gồm bán buôn các hàng hóa
thuộc danh mục hàng hóa nhà
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh
tế có vốn đầu tư nước ngoài
không được thực hiện quyền
xuất khẩu, quyền nhập khẩu,
quyền phân phối)

Bán buôn thực phẩm

Bán buôn thực phẩm

Chi tiết: Mua bán thực phẩm:
Bánh phồng tôm, hủ tiếu, bánh
phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy
hải sản, thịt và các sản phẩm từ
thịt

Chi tiết: Mua bán thực phẩm: Bánh
phồng tôm, hủ tiếu, bún, bánh hỏi,
bánh tráng, bánh phở, đu đủ sấy.
Mua bán thủy hải sản, thịt và các
sản phẩm từ thịt (không bao gồm
bán buôn các hàng hóa thuộc
danh mục hàng hóa nhà đầu tư
nước ngoài, tổ chức kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài không
được thực hiện quyền xuất khẩu,

2

4669

4632

quyền nhập khẩu, quyền phân
phối)
* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và công bố thông
tin theo quy định pháp luật.
Tỷ lệ đồng ý: ……… % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Điều 2: Thông qua điều chỉnh nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Sa Giang 3, cụ thể như
sau:
- Mục tiêu dự án:

1

2

Tên ngành

Mục tiêu hoạt động

Stt

Mã ngành
theo VSIC

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Sản xuất các sản phẩm từ
bột như: Bánh phồng tôm,
hủ tiếu, phở, bún gạo, mì
quảng, nui, bánh tráng

(Mã ngành
cấp 4)

Sản xuất thức án, món ăn chế biến sẳn
Chi tiết: sản xuất thực phẩm: Bánh
phồng tôm, hủ tiếu, phở, bún gạo, mì
quảng, nui, bánh tráng

Sản xuất tinh bột gạo, bột Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ
nếp các loại
tinh bột

1075

1062

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 100.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện dự án:
Giai đoạn 1:
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý I năm 2021
Nguồn vốn đầu tư

Stt

ĐVT

Giai đoạn 1

1

Vốn góp của Công ty CP XNK Sa Giang

Đồng

13.100.000.000

2

Vốn vay

Đồng

20.000.000.000

Tổng cộng

33.100.000.000

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:
- Tiến độ khởi công công trình: Quý III năm 2021
- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Quý IV/2021 đến quý I/2022
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng: Quý I năm 2022
Giai đoạn 2:
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý IV năm 2021
Stt

Nguồn vốn đầu tư

ĐVT
3

Giai đoạn 2

1

Vốn góp của Công ty CP XNK Sa Giang

Đồng

27.700.000.000

2

Vốn vay

Đồng

0

Tổng cộng

27.700.000.000

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:
- Tiến độ thực hiện nâng cấp, lắp đặt thêm máy móc thiết bị: Từ quý IV/2021 đến quý
II/2022
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/ hoạt động: Quý II năm 2022
Giai đoạn 3:
Nguồn vốn đầu tư

Stt

ĐVT

Giai đoạn 3

1

Vốn góp của Công ty CP XNK Sa Giang

Đồng

39.200.000.000

2

Vốn vay

Đồng

0

Tổng cộng

39.200.000.000

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý IV năm 2022
b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:
- Tiến độ thực hiện nâng cấp, lắp đặt thêm máy móc thiết bị: Từ quý IV/2022 đến

quý IV/2023
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/ hoạt động: Quý IV năm 2023

Tỷ lệ đồng ý: ……… % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, TKCT.

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH
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