


CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAl GON COOP 

Da chi: 56 Thu Khoa Huân, PhuOng Ben Thành, Quan  1, TP.HCM 
Diên thoai: (84-28) 38360143 Fax: (84-28) 38225457 

Website: www. scid-j sc.com Email: infoscid-j sc. com 
SAIGON COOP NVES IMENT DEVELOPMENT 

THÔNG BAO MiiI HQP 
BAI HQI BONG cO BONG THI1OTr'G NIEN NAM 2020 

Hi dng quãn trj Cong ty C phn Du tu Phát trin Sài Gôn Co.op (Cong ty) trân tr9ng thông báo và 
kinh mài Qu cô dông den tham dr cuc h9p Dai  hi dông cô dông thirOng lien näm 2020 (Di hi) cüa 
Cong ty, ct the nhtr sau: 

1. Thôi gian Va dja dim t chirc Di hii: 

Liic 08 giô 00, thu Sáu, ngày 26/06/2020. 

Hi truông Lu 4— Lien hip HTX Thuong mai TP.H ChI Minh. 

199-205 Nguyn Thai H9c, Phuông Pham Ngfi Lao, Qun 1, TP.HCM. 
2. Dôi tirçYng tham diy Di hi: Tt ca các c dOng so hUij c phn Cong ty theo danh sách ch& ngày 

16/03/2020 hoc nh&ng ngi.r?i üy quyên tham dir hçp 1. 

3. Ni dung Dai hi: Thông qua các vn d thuc thm quyn cüa Dai  hi dng c dông. 
4. Tài Iiu Thti hui: Chuong trinh và tài 1iu Dai  hi së duçc däng tâi và cOng b trên website cüa Cong ty 

theo dja chi: www.scid-jsc.com  (Miic: "Quan h có dóng/Dqi h5i dóng Co dOng/Dgi h5i dOng có dOng 
thzthng niên ") hur ngày 0 1/06/2020. 

5. Bang k tham dir va ily quyn tham dir Bti hii: 

D tao  diu kin thun lçri cho Cong tác t chuc Dai  hi dirçc chu dáo, Qu c dông vui lông gui Giy 
xác nhn tham dir/Giây üy quyên tham d Dai hi ('theo máu dInh kern ThOng báo rnOi hQp hoc theo rnOu 
diccic dàng tái trên website. www.scid-jsc.corn,) ye COng ty theo duông buu din hoc gui fax hoc gui email 
truóc 16 gir 00 ngày 24/06/2020 theo dja chi/thOng tin sau day: 

Cong ty Co phn Bu tir Phát trin Sài Gôn Co.op 

Dia chi. Ldu 2, 56 Thi Khoa Huán, Phu&ng Bc4n Thành, Qun 1, TPHcM 

DI': (028) 38360143 — Sc4 nói bó: 1119 Fax. (028) 38225457 

Email. info@scid-jsc.  corn 

6. Các vn dé khác: 

- Khi tham dij Dai  hi, Qu c dOng hoc nguôi duqc ñy quyn vui lông mang theo: (1) Thông 
báo/Thu môi hçp, (2) CMiND/CCCD/Hô chieu và (3) Giây üy quyen (nêu co) 

C dOng/nhóm c dOng nm gi hur 5% tng s c phiu COng ty trong thai han lien tiic hur 06 tháng 
có quyen d xuât các van e dun vào chuang trinh Dai  hi. D xuât phài duc 1p bang van bàn và 
phài duçc gui den Cong ty chum ithât 03 ngày lam vic truóc ngày khai mac Dai hi. 

- Thông báo nay thay cho Thu môi hçp trong tnrông hop Qu c dOng khOng nhn duçrc Thông báo 
môi hop thc gui theo thrOng buu din do dja chi lien h cüa cO dOng khOng day dñ/thay dOi hoc 
khOng có/thay dOi sO din thoai lien h 

Trân trpng thông báo 

Nguyn Anh Dirc 

- Th?ri gian: 

Dia dim: 



TÀI LIỆU

THƯỜNG NIÊN 2020 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

STT TÊN TÀI LIỆU 

1 Nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2 Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên 

3 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 

4 Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của 

Hội đồng quản trị 

5 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của 

Ban Tổng Giám đốc 

6 Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát 

7 Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán 

8 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 

9 Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2020 

10 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 

11 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2017 – 2022 

12 Báo cáo tài chính riêng năm 2019 kiểm toán 

13 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công 

chúng kiểm toán 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

 

NỘI DUNG VÀ CHƢƠNG TRÌNH HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

Thời gian: 08:00, thứ Sáu, ngày 26/06/2020 (thời gian họp từ 08:00 – 10:15) 

Địa điểm: Hội trƣờng Lầu 4 – Liên hiệp HTX Thƣơng mại TP.Hồ Chí Minh 

 199-205 Nguyễn Thái Học, Phƣờng Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 

Stt Công việc Thời gian 

1 Đón khách và đăng ký cổ đông 07:30 – 08:00 

2 Nghi thức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên: 

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 

- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. 

08:00 – 08:15 

3 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế bầu cử 08:15 – 08:25 

4 Nội dung chƣơng trình họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên: 

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 

của Hội đồng quản trị. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 

của Ban Tổng Giám đốc. 

- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. 

- Tờ trình báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán. 

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019. 

- Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2020. 

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. 

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2017 – 2022 

08:25 – 08:55 

5 Thảo luận 08:55 – 09:15 

6 Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên, Bầu cử 09:15 – 09:25 

7 Giải lao 09:25 – 09:40 

8 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 09:40 – 09:50 

9 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 09:50 – 10:00 

10 Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 10:00 – 10:10 

11 Bế mạc 10:10 – 10:15 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op. 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 

Co.op (sau đây gọi tắt là “Công ty”). 

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền 

và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham dự họp Đại hội có trách nhiệm 

thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

 

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI 

 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền 

bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty 

tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội. 
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2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội: 

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng 

văn bản theo mẫu quy định đã gửi cho cổ đông. 

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 

quan và Điều lệ Công ty. 

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu 

kèm theo. 

d. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu 

bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông. 

e. Cổ đông, người đại diện được ủy quyền đến tham dự họp Đại hội muộn có quyền 

đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa 

không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực 

của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy 

quyền đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng. 

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội: 

a. Cổ đông phải mang theo Thư mời và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công 

dân (cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của công ty (cổ đông tổ chức). Trong 

trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền 

(theo mẫu), bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản sao Căn cước công dân của 

người ủy quyền và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người được 

ủy quyền và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. 

b. Ăn mặc lịch sự. 

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp 

thuận của Chủ tọa. 

d. Cổ đông, người đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội khi muốn phát biểu ý 

kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung 

vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương 

trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì 

không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự 

họp Đại hội có thể ghi các nội dung vào Phiếu góp ý rồi chuyển cho Ban thư ký. 

e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban kiểm soát 

thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau: 

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự họp Đại 

hội: yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền xuất trình Chứng minh 

nhân dân hoặc Căn cước công dân, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (đối với người đại 

diện được ủy quyền). 

b. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội tại 

các thời điểm sau: 
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- Trước khi khai mạc Đại hội. 

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký 

tham dự họp Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp). 

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành 

nhiệm vụ của Ban. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban chủ tọa đề cử và được 

Đại hội biểu quyết thông qua. 

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thể thức biểu 

quyết, Phiếu bầu cử, Quy chế bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. 

3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. 

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. 

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu 

đã công bố. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban thư ký 

1. Ban chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp 

Đại hội. 

2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh 

ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. 

3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một 

cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ 

đông tham dự họp. 

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký tham dự họp theo 

quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp 

sau đây: 

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp. 

b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết. 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được 

tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

5. Ban chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và 

trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin 

ý kiến Đại hội. 

6. Ban chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục 

xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Ban chủ 

tọa , ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội. 

7. Ban thư ký do Ban chủ tọa cử, thực hiện ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị 

quyết của Đại hội và thực hiện các công việc theo phân công của Ban chủ tọa. 
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CHƯƠNG III 

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

 

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội 

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh 

sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ 

thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình họp đã gửi cho các 

cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt 

danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. 

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu 

tập và tiến hành Đại hội lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và 

Luật Doanh nghiệp. 

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội 

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung và chương trình đã được Đại hội 

thông qua. 

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo 

hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này. 

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua. 

Điều 8. Thông qua các vấn đề của Đại hội 

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít 

nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực 

tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. 

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ 

đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu 

quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền có mặt tại 

Đại hội: 

- Sửa đổi và bổ sung điều lệ. 

- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán. 

- Việc tổ chức lại hay giải thể Công ty. 

- Giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 

35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo trong báo cáo tài chính kỳ gần 

nhất được kiểm toán. 

3. Trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực 

hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. 

4. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự họp thực hiện biểu quyết để tán 

thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua 

trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. 
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Điều 9. Thẻ biểu quyết 

1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự họp 

Đại hội có ghi: mã số cổ đông, họ tên cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Thẻ biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty. 

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội 

Việc biểu quyết các vấn đề của Đại hội được thực hiện theo hình thức biểu quyết 

trực tiếp dưới đây: 

1. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không 

tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ 

biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. 

2. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung sau đây: 

- Thành phần Ban chủ tọa. 

- Thành phần Ban thư ký. 

- Thành phần Ban kiểm phiếu. 

- Nội dung và chương trình họp Đại hội. 

- Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội. 

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. 

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng 

quản trị. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của 

Ban Tổng Giám đốc. 

- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. 

- Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán. 

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019. 

- Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2020. 

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. 

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. 

- Biên bản họp Đại hội. 

- Nghị quyết của Đại hội. 

3. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ 

của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội 

dung biểu quyết khác. 

4. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến của 

từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội. 

5. Thẻ biểu quyết hợp lệ đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

- Thẻ do Ban tổ chức phát ra và đóng có dấu treo của Công ty. 

- Thẻ không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa. 
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6. Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: 

- Thẻ không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có đóng dấu treo của Công ty. 

- Thẻ bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa. 

- Thẻ ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu. 

- Thẻ không có ý kiến hoặc có từ 2 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung 

biểu quyết. 

Điều 11. Biên bản họp Đại hội 

1. Nội dung họp Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Ban thư ký chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp Đại hội. 

2. Biên bản họp Đại hội phải được Ban thư ký lập được đọc trước Đại hội và được Đại 

hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

3. Biên bản họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận 

diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty. 

4. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội. 

Điều 12. Nghị quyết của Đại hội 

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được 

Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được công bố trên trang thông tin điện 

tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ hoặc gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

2. Các cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc 

một phần nội dung Nghị quyết của Đại hội phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế 

1. Quy chế này gồm 3 chương, 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu 

quyết thông qua. 

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. 

 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CHỦ TỌA 

  

 (đã ký) 

  

 Nguyễn Anh Đức 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

 

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op. 

 

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử 

1. Nguyên tắc bầu cử: 

a. Bầu cử đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Sài Gòn Co.op (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và phù hợp với Quy chế này nhằm 

đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. 

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc 

người đại diện được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 16/03/2020) có mặt tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty. 

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) được bầu bổ sung: 

02 (hai) thành viên. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 

2017 – 2022. 

3. Thành viên HĐQT được bầu cần phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty, 

cụ thể như sau: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

b. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động 

và kinh doanh. 
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Điều 3. Điều kiện đề cử ứng viên HĐQT 

1. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng 

tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết 

của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. 

2. Số lượng ứng viên tối thiểu: 01 người. 

3. Việc đề cử được thực hiện như sau: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên. 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên. 

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên. 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên. 

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên. 

f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên. 

g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên. 

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng viên. 

4. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đến khi đủ số 

lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên phải được 

công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 4. Hồ sơ đề cử ứng viên 

1. Hồ sơ đề cử ứng viên bao gồm: 

a. Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. 

b. Đơn ứng cử của ứng viên. 

c. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai. 

d. Văn bản thông báo số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên 

tục trong 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 16/03/2020 – ngày chốt danh sách cổ 

đông dự họp của Công ty). 

2. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều 

kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố 

tại Đại hội. 

Điều 5. Phương thức bầu cử 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương 

ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu. 
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2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để 

bầu cho 01 ứng viên hoặc bầu với số lượng khác cho 01 ứng viên với điều kiện không 

vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc có thể không bầu cho ứng viên nào. 

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử 

1. Phiếu bầu cử: mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 01 

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “Phiếu bầu cử”), trên đó có in tên 

cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp, mã cổ đông, số cổ phần và số 

phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách 

các ứng viên được đề cử vào HĐQT. 

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử: 

a. Phiếu bầu cử hợp lệ đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

- Do Ban tổ chức phát ra và có đóng dấu treo của Công ty. 

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp. 

- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa. 

- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc 

người đại diện được ủy quyền dự họp đó được quyền bầu. 

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu: 

- Không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra. 

- Không có đóng dấu treo của Công ty. 

- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách 

ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. 

- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp. 

- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu. 

- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ 

đông đó được quyền bầu. 

- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được 

niêm phong. 

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử. 

c. Cách ghi Phiếu bầu cử: 

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số 

phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. 

- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số “0” hoặc bỏ trống cột “Số 

phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. 

- Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp trong quá trình 

ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được 

quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm 

bảo quyền lợi cho cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp. 

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT: 

a. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết 

thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ 
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thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người đại 

diện được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu. 

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

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT 

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 

thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy 

định tại Quy chế này. 

2. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa 

chọn ứng viên là cổ đông và sở hữu nhiều cổ phần hơn. Trường hợp các ứng viên đều 

không là cổ đông hoặc số cổ phần Công ty thuộc sở hữu của các ứng viên này bằng 

nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang 

nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. 

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu 

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại 

hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, 

nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu 

phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại. 

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi 

vào Biên bản Đại hội. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành của Quy chế 

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. 

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. 

 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CHỦ TỌA 

  

 (đã ký) 

  

 Nguyễn Anh Đức 
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HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU 

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017 – 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

I. Phiếu bầu cử: 

1. Phiếu bầu cử được in tên cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp, mã cổ 

đông, số cổ phần và số phiếu bầu. 

2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 2 nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông trên 

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT sẽ được nhân (x) cho 2. 

Ví dụ: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp sở hữu 10.000 cổ phần sẽ 

có số phiếu bầu là 10.000 cổ phần x 2 = 20.000 phiếu bầu. 

II. Bầu cử: 

Tại cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện dự họp được ủy 

quyền sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số 

phiếu bầu cho các ứng viên mà mình tín nhiệm phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu 

của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp đó có. 

Ví dụ: Đại hội bầu 2 thành viên HĐQT trong tổng số 2 ứng viên A và B. Một cổ đông 

sở hữu 10.000 cổ phần sẽ có số phiếu bầu là 10.000 cổ phần x 2 = 20.000 phiếu bầu. 

1) Phương án 1 (PA 1): Cổ đông dồn hết 20.000 phiếu bầu cho 1 ứng viên. 

2) Phương án 2 (PA 2): Cổ đông chia đều 20.000 phiếu bầu cho 2 ứng viên. 

3) Phương án 3 (PA 3): Cổ đông chia theo các số lượng khác nhau cho 2 ứng viên. 

4) Phương án 4 (PA 4): Cổ đông không bầu cho ứng viên nào. 

Stt Danh sách bầu cử 
Số phiếu bầu 

PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 

1 A 20.000 10.000 8.000 0 

2 B 0 10.000 12.000 0 

 Tổng cộng 20.000 20.000 20.000 0 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính thưa Quý cổ đông, 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và định 

hướng năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty) như sau: 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019: 

1. Hoạt động chung: 

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ quy định của Điều lệ, Quy 

chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy định pháp luật hiện hành, thực hiện những hoạt 

động thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 và các quyết định của Hội đồng quản trị. 

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2019 của Công ty: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 37,058 tỷ đồng, đạt 85,0% so với kế hoạch. 

- Lợi nhuận trước thuế: 27,253 tỷ đồng, đạt 166,2% kế hoạch. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp thường xuyên và định kỳ, đưa ra các quyết 

định mang tính chiến lược, định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh kịp thời. Hội đồng 

quản trị đã ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền để thông qua các chủ trương liên 

quan đến: công tác quản trị và điều hành, thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại các 

công ty con và công ty liên doanh liên kết, góp vốn thành lập và tăng vốn góp tại các công 

ty liên doanh liên kết, đầu tư dự án… Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên 

họp và hội ý để giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng. 

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền để đáp ứng kịp thời yêu 

cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển 

khai các dự án theo kế hoạch. Với nguồn lực còn hạn chế, Hội đồng quản trị đã nỗ lực đưa 

ra các định hướng, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm các giải pháp, chuẩn bị 

phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại lớn để chuẩn 

bị đầu tư trong thời gian tới, góp phần mang lại hiệu quả cho Công ty. 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập và công bố các thông tin 

liên quan đến tình hình quản trị của Công ty, các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên 

năm 2019 và các thông tin về hoạt động kinh doanh theo quy định, thực hiện đầy đủ việc 

phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông trong năm 

2019. 
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2. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và 

pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện các hoạt động giám sát Ban Tổng Giám 

đốc để đảm bảo hoạt động Công ty đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và đảm 

bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị gồm: 

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 

quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành. 

- Giám sát hoạt động điều hành của các thành viên Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng 

cao hiệu quả kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 

đã thông qua. Nghiêm túc đánh giá và đưa ra các khuyến cáo giúp Ban Tổng Giám 

đốc triển khai thực hiện, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty an toàn và 

hiệu quả. 

- Giám sát việc chuẩn bị, sử dụng và quản lý nguồn vốn cho các dự án đã và đang 

triển khai theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo, giám sát việc công bố thông tin của Công ty minh bạch và kịp thời theo 

đúng quy định. 

3. Thù lao Hội đồng quản trị: 

Trong năm, thù lao Hội đồng quản trị đã được chi trả theo mức phê duyệt của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau: 

 Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng. 

 Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng. 

 Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng. 

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019 là 

202.777.778 đồng, nằm trong mức duyệt chi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020: 

1) Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát diễn biến và tình hình thị trường để 

chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo đúng định hướng 

và mục tiêu đã đề ra. 

2) Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới để đáp ứng nhu cầu phát triển 

mạng lưới tổng thể nhanh của Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh 

(Saigon Co-op) và Công ty. 

3) Tiếp tục rà soát và đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án bất động sản 

thương mại để đưa các dự án sớm đi vào hoạt động đảm bảo mục tiêu phát triển 

của Công ty. Đồng thời, tích cực tìm giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, 

giảm suất đầu tư, củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, rút ngắn thời gian 

triển khai dự án để đáp ứng cho kế hoạch phát triển. 

4) Tìm kiếm đối tác có năng lực, kinh nghiệm và định hướng phát triển phù hợp với 

định hướng của Công ty để hợp tác, liên doanh liên kết đầu tư, phát triển các dự án 

bất động sản thương mại mới.  

5) Rà soát, kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực để đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới. 
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6) Đề nghị không chia cổ tức năm 2019 để Công ty có nguồn lực tài chính khắc phục 

và vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tập trung 

vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại – dịch vụ lớn sẽ triển khai trong 

thời gian tới. 

 

Chúng tôi tin rằng, với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của toàn thể đội ngũ cán bộ 

nhân viên, cùng với sự đồng tình và hỗ trợ của quý cổ đông, Công ty sẽ vượt qua mọi khó 

khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kéo dài, phát huy tốt mọi nguồn lực, 

khai thác hiệu quả mọi cơ hội để phát triển trong năm 2020, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do 

Đại hội đồng cổ đông giao. 

Kính chúc toàn thể Quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Anh Đức 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc 

đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 

Co.op (Công ty) đảm bảo thực hiện đúng các định hướng, kế hoạch kinh doanh đã được Đại 

hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. 

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 những kết quả đạt được năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Công ty 

như sau: 

 

PHẦN A: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 

I. Tình hình kinh tế năm 2019: 

- Sự ổn định của kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019 tiếp tục được đảm bảo với các định 

hướng chính sách xuyên suốt, các giải pháp kịp thời và hiệu quả của Chính phủ dù 

phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02% (vượt 

mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% – 6,8% và cũng là năm thứ 2 liên tiếp đạt mức 

tăng trưởng trên 7%), chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát tốt, bình quân tăng 

2,79% so với năm 2018, tỷ giá ổn định, mặt bằng lãi suất được duy trì ở mức hợp lý. 

- Thị trường bất động sản thương mại và bán lẻ tiếp tục có bước tăng trưởng vững chắc 

và có xu hướng dịch chuyển dần từ những trung tâm thương mại quy mô nhỏ đến 

những trung tâm thương mại quy mô lớn, tập trung vào đối tượng khách mua trẻ tuổi 

và mua sắm trải nghiệm. Điều này đã tạo ra nhiều thách thức cũng như cơ hội đối với 

hoạt động kinh doanh và sự phát triển của các Trung tâm thương mại Sense City cũng 

như Công ty trong tương lai. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đã thực hiện trong năm 2019: 

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 và các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty. 

- Thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn (quản lý dự án, phát triển mạng lưới) cho Liên 

hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) theo đúng chiến lược 

phát triển của Saigon Co.op. 

- Tập trung rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tính toán cẩn trọng các phương án 

đầu tư các dự án lớn; phát triển dự án mới trong năm. 

- Tập trung triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí trong đầu tư xây dựng. 

- Quản lý và điều hành tốt hoạt động chuỗi Trung tâm thương mại Sense City, SC VivoCity. 
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III. Kết quả đạt được trong năm 2019: 

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019: 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty chỉ còn 

nguồn thu từ phí cung cấp dịch vụ tư vấn cho Saigon Co.op. Bên cạnh đó, các Trung tâm 

thương mại Sense City của Công ty cũng đang trong giai đoạn đầu hoạt động nên hiệu quả 

còn thấp, các dự án bất động sản lớn khác hiện đang chuẩn bị nên đã ảnh hưởng rất lớn đến 

kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Thực hiện 

2018 

Năm 2019 

Kế hoạch Thực hiện %/KH %/TH 

2018 

1 Doanh thu 82.765 43.600 37.058 85,0% 44,8% 

2 Lợi nhuận trước thuế 33.745 16.400 27.253 166,2% 80,8% 

3 Nộp ngân sách Nhà nước 12.680 - 12.526 - 98,8% 

4 Cổ tức 6% - - - - 

2. Tình hình tài chính: 

- Nguồn vốn và nợ phải trả: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

 Tổng nguồn vốn 2.156.575 2.080.658 

1 Vốn chủ sở hữu 1.993.103 1.956.053 

 - Vốn góp của chủ sở hữu 1.000.000 1.000.000 

 - Quỹ đầu tư phát triển 823.764 826.899 

 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 169.339 129.154 

2 Nợ phải trả 163.472 124.605 

 - Nợ ngắn hạn 56.810 18.657 

 Trong đó: Vay ngắn hạn - - 

 - Nợ dài hạn 106.662 105.948 

 Trong đó: Vay dài hạn - - 
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- Vốn đầu tư: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Vốn đầu tư lũy kế 31/12/2018 31/12/2019 

1 Đầu tư bất động sản thương mại, trung tâm 

thương mại 

860.444 1.002.369 

 - VCCD 754.099 754.099 

 - Sense City Bến Tre 44.600 44.600 

 - Sense City Cần Thơ 27.200 74.800 

 - Sense City Cà Mau 34.545 74.970 

 - Sense City Quận 9 - 53.900 

2 Đầu tư bất động sản thương mại khác 490.329 490.500 

 - Dự án An Phú 474.481 474.652 

 - Dự án BMC Vinh 15.848 15.848 

3 Đầu tư góp vốn và các đơn vị khác 42.140 35.255 

 Tổng cộng 1.392.913 1.528.124 

3. Kinh doanh Trung tâm thương mại và Chợ hiện đại: 

a. Chuỗi Trung tâm thương mại Sense City: 

- Tăng cường phối hợp với khách hàng thuê tổ chức thường xuyên các chương trình PR, 

Marketing, Event, khuyến mãi, hoạt náo... nhân các dịp lễ, tết để thu hút và gia tăng 

lượng khách hàng đến trung tâm thương mại tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí. 

- Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng tại các Sense City: 

 Bến Tre đạt 97% (thực hiện năm 2018: 97%). 

 Cần Thơ đạt 96% (thực hiện năm 2018: 96%). 

 Cà Mau đạt 94% (thực hiện năm 2018: 96%). 

 Phạm Văn Đồng đạt 95%. 

- Chính thức khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại Sense City đầu tiên 

tại khu vực TP.HCM: Sense City Phạm Văn Đồng tại địa chỉ 240-242 Phạm Văn 

Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức TP.HCM. 

- Trong năm, Công ty đã cùng Saigon Co.op ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ 

phần Đầu tư Đông Sài Gòn DSG để đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Sense 

City tại Khu Công nghệ cao Quận 9, TP.HCM. 

b. Trung tâm thương mại SC VivoCity: 

- Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng cáo, 

khuyến mãi, trang trí dịp lễ, tết thu hút nhiều khách hàng đến tham quan, mua sắm và 

vui chơi giải trí. 
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- Diện tích cho thuê bình quân đạt 94% (thực hiện năm 2018: 95%). 

- Trong năm đã đón 8,4 triệu lượt khách hàng (tăng 3,7% so với năm 2018). 

c. Chợ hiện đại Sense Market tại Khu B – Công viên 23/9: 

Thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về việc thu hồi mặt bằng để chỉnh trang và 

cải tạo Công viên 23/9, Công ty đã tiến hành các thủ tục trả mặt bằng thuê, chấm dứt hoạt 

động kinh doanh và tiến hành giải thể công ty con triển khai dự án này để bảo toàn vốn. 

4. Kinh doanh bất động sản cho thuê: 

Tiếp tục cho các đối tác thuê kinh doanh 02 tòa nhà: Tòa nhà 253 Điện Biên Phủ – 

Quận 3 (Chip Sáng) và Tòa nhà 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 (Taka Plaza). 

5. Đầu tư phát triển dự án bất động sản thương mại: 

- Dự án An Phú: phối hợp với đối tác Novaland tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý dự 

án, thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 và cập nhật hiệu quả đầu tư. 

- Dự án Khách sạn Cần Thơ: phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thiết kế nội thất, 

chiến lược kinh doanh và vận hành, đồng thời tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh. 

- Dự án 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: tiếp tục phân tích và cập nhật hiệu quả đầu tư. 

6. Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Saigon Co.op: 

a. Dịch vụ quản lý dự án: 

 Hoàn thành quản lý thi công xây dựng và bàn giao cho Saigon Co.op để đưa vào 

hoạt động 08 dự án siêu thị Co.opmart: Tân Biên, Dương Minh Châu (Tỉnh Tây 

Ninh), Thoại Sơn (Tỉnh An Giang), Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), Tô Ký, Tam Bình, 

Phan Văn Hớn và Bình Tân 2 (TP.HCM). 

 Phối hợp với Saigon Co.op tiếp nhận hệ thống Auchan, thực hiện cải tạo đưa vào 

hoạt động các 02 dự án siêu thị Co.opmart SCA: Cao Thắng và Âu Cơ (TP.HCM). 

 Tổ chức đấu thầu các gói thầu, báo cáo kết quả đấu thầu, khảo sát, thiết kế xin phép 

và quản lý thiết kế, khảo sát cải tạo và cải tạo, khởi công và quản lý thi công các dự 

án siêu thị Co.opmart, trung tâm thương mại và nhà chung cư. 

 Dự án Nhà ở Gò Vấp: có 189/231 hộ dân đã xây dựng nhà ở hoàn chỉnh. Nhà 

Chung cư Saigon Co.op: quản lý và giám sát thi công xây dựng; phối hợp tham 

mưu soạn thảo bộ hồ sơ pháp lý về việc kinh doanh và quản lý căn hộ chung cư; 

làm việc với Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện được bán nhà chung cư, hoàn thành 

việc đăng ký hợp đồng mẫu mua bán nhà chung cư với Sở Công Thương TP.HCM. 

b. Dịch vụ phát triển mạng lưới: 

 Hoàn thành các thủ tục pháp lý về mặt bằng và bàn giao cho Saigon Co.op để triển 

khai đầu tư, xây dựng 03 dự án siêu thị Co.opmart: Tân Biên, Dương Minh Châu 

(Tỉnh Tây Ninh) và Tháp Mười (Tỉnh Đồng Tháp). 

 Tiếp tục tìm kiếm mặt bằng, thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, hoàn công, sở 

hữu đất và công trình trên đất, chuyển đổi của các dự án siêu thị Co.opmart cho 

Saigon Co.op. 

7. Một số nhiệm vụ khác: 

- Kiểm soát thực hiện ngân sách năm 2019, lập ngân sách hoạt động năm 2020. Giao kế 

hoạch năm 2019 cũng như kiểm tra và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các Trung tâm 
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thương mại Sense City. Làm việc với Ngân hàng Vietcombank để chuẩn bị nguồn vốn 

tài trợ cho dự án Khách sạn Cần Thơ và Trung tâm thương mại Sense City Quận 9. 

- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin tình hình quản trị công ty đại chúng theo quy 

định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý: thay đổi người đại diện vốn, đề cử và bầu thành viên 

hội đồng quản trị/thành viên hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch 

công ty và tăng vốn điều lệ tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết. 

- Thực hiện các chính sách lương, công tác đánh giá thi đua, xếp loại, khen thưởng năm 

2019 cho CBNV. 

 

 

PHẦN B: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

I. Dự báo tình hình kinh tế – xã hội năm 2020: 

- Dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, tăng 

trưởng kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức khi đối mặt với tình hình dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn ra 

nghiệm trọng, lan rộng, phức tạp, khó lường và chưa dự báo được đỉnh dịch, thời điểm 

kết thúc, quy mô và phạm vi tác động. 

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của kinh tế nước ta, toàn bộ 

các doanh nghiệp và ảnh hưởng tới tâm lý người dân trong xã hội. Các hoạt động xuất 

nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như: y 

tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt, gián đoạn chuỗi 

cung ứng nguyên vật liệu và lưu chuyển thương mại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ... 

- Thị trường bán lẻ dự báo tiếp tục đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các nhà kinh 

doanh bất động sản bán lẻ nước ngoài. Tại khu vực TP.HCM, nhiều dự án bất động 

sản bị đình trệ do vướng thủ tục tục pháp lý, không thực hiện được thủ tục đầu tư xây 

dựng hoặc bị dừng triển khai, nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong 

việc phát triển dự án. Điều này đặt ra không ít khó khăn thách thức trong lĩnh vực đầu 

tư bất động sản thương mại và trung tâm thương mại. 

II. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện: 

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020: 

1) Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty: 

- Doanh thu: 36,9 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 0,75 tỷ đồng. 

2) Thực hiện cung cấp các dịch vụ phát triển mạng lưới và quản lý dự án siêu thị 

Co.opmart cho Saigon Co.op. 

3) Đẩy nhanh việc triển khai các dự án lớn: An Phú, 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Khách sạn Cần Thơ, 253 Điện Biên Phủ và Nhà Chung cư Saigon Co.op. Tiếp 

tục nghiên cứu tìm kiếm các dự án mới và các giải pháp tăng thêm doanh thu cho 

Công ty. 

4) Tiếp tục hoàn thiện Concept Trung tâm thương mại Sense City. 

5) Tiết giảm tối đa các chi phí chưa thật cần thiết. 



6 

III. Giải pháp thực hiện: 

Nhằm thực hiện tốt và hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp thực hiện sau đây: 

1) Củng cố, nâng cao năng lực, chú trọng việc cung cấp dịch vụ quản lý dự án với 

chất lượng cao và chuyên nghiệp. Lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín và đảm 

bảo chất lượng. Tập trung các giải pháp tiết kiệm chi phí trong đầu tư xây dựng 

nhằm giảm suất đầu tư, rút ngắn tiến độ, thời gian triển khai dự án nhưng vẫn 

đảm bảo chất lượng công trình nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển mạng lưới 

trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay. 

2) Nghiên cứu, tính toán các hướng đầu tư mới ở phân khúc: trung tâm thương mại 

chuyên dụng, văn phòng cho thuê, khách sạn, phức hợp… tại các dự án tiềm năng 

của Công ty nhằm đa dạng hóa, tăng nguồn thu và đem lại lợi nhuận, tạo bước 

tăng trưởng bền vững trong tương lai. 

3) Tính toán cẩn trọng hiệu quả đầu tư các dự án, có kế hoạch tài chính và ngân sách 

phù hợp tình hình thực tế, giải ngân vốn đầu tư vào các dự án có tiềm năng và 

thật sự đem lại hiệu quả. 

4) Tập trung nỗ lực tìm mọi giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về các 

thủ tục pháp lý dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn để đủ điều 

kiện chuẩn bị đầu tư và triển khai các phương án kinh doanh cho những năm tới. 

5) Triển khai nhanh, đồng bộ và kịp thời các chính sách hỗ trợ cho khách hàng thuê 

tại các Trung tâm thương mại Sense City bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Tiến hành tái cấu trúc khách hàng thuê, tổ chức nhanh thực hiện chào thuê để lấp 

đầy diện tích mặt bằng trống khi các Trung tâm thương mại được mở cửa lại và 

hoạt động bình thường. 

6) Rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết nhằm tiết giảm tối đa chi phí hoạt 

động; sắp xếp lại và tinh gọn bộ máy tổ chức, bố trí hợp lý và tối ưu hóa định 

biên lao động. 

7) Tìm kiếm các đối tác có năng lực, kinh nghiệm, có định hướng phát triển phù hợp 

với định hướng của Công ty để cùng hợp tác, liên doanh liên kết đầu tư, phát 

triển các dự án mới trong thời gian tới. 

8) Đề nghị không chia cổ tức năm 2019 để Công ty có nguồn lực tài chính khắc 

phục và vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tập 

trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại – dịch vụ lớn sẽ triển 

khai trong thời gian tới. 

 

 

Năm 2020 là một năm thật sự rất khó khăn đối với toàn bộ các doanh nghiệp trong 

nước nói chung và Công ty nói riêng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Tất cả 

các Trung tâm thương mại đều bị tạm ngưng hoạt động theo quy định của cơ quản lý Nhà 

nước, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Đứng trước những khó khăn, thách thức 

hiện nay, song song với việc khắc phục những khó khăn về nguồn lực tài chính, Ban Tổng 

Giám đốc Công ty luôn ý thức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, 

vượt khó và trách nhiệm cao để thực hiện các định hướng kinh doanh mới. 
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Bằng các giải pháp trên, trong từng thời điểm, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám 

đốc Công ty sẽ có chỉ đạo thực hiện, tổ chức triển khai, giải quyết kịp thời những vướng 

mắc để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2020. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. 

Kính chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

Phạm Trung Kiên 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143 Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com Email: info@scid-jsc.com 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Sài Gòn Co.op; 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn A&C. 

 

Thực hiện chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty), Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban kiểm soát, tuân thủ các quy định của pháp luật, trong năm 2019, Ban kiểm soát đã 

thực hiện các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, 

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong việc quản trị và điều hành, thẩm định 

báo cáo tài chính quý, bán niên và năm, kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông Công ty. 

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 các nội dung như sau: 

I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát: 

1. Các cuộc họp Ban kiểm soát: 

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ để: xem xét báo cáo 

tài chính riêng năm 2018 kiểm toán, xem xét công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019, xem xét báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019, xem xét dự thảo hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2019 ký với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, xem xét dự thảo báo cáo tài 

chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 soát xét và các vấn đề khác có liên quan. 

2. Thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán: 

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của 

Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, báo cáo này cũng đã 

được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (website) theo quy định để cổ đông 

theo dõi, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau: 

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã kiểm toán phản ánh trung thực và hợp 

lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như 

kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 
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Công ty đã tuân thủ đầy đủ các các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ 

chức công tác tài chính kế toán, thực hiện công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ. 

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng 

năm 2019 đã kiểm toán như sau: 

- Kết quả kinh doanh: 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 37.058.180.205 đồng. 

Đạt 85,0% so với kế hoạch (kế hoạch: 43,6 tỷ đồng). 

 Lợi nhuận trước thuế: 27.252.781.290 đồng. 

Đạt 166,2% so với kế hoạch (kế hoạch: 16,4 tỷ đồng). 

 Lợi nhuận sau thuế: 25.236.699.807 đồng. 

- Tổng tài sản: 2.080.658.197.743 đồng. 

 Tài sản ngắn hạn: 413.767.417.894 đồng. 

 Tài sản dài hạn: 1.666.890.779.849 đồng. 

- Tổng nguồn vốn: 2.080.658.197.743 đồng. 

 Nợ phải trả: 124.604.795.119 đồng. 

 Vốn chủ sở hữu: 1.956.053.402.624 đồng. 

3. Giám sát tình hình tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông và Điều lệ: 

3.1. Tuân thủ quy định pháp luật: 

- Hoạt động chung: 

Công ty đã thực hiện kê khai và nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng quy định. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã chấp hành và tuân thủ các quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Lao động, Luật Đấu thầu… 

- Thực hiện công bố thông tin: 

Công ty đã thực hiện đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin trên website của 

Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của đối với các thông tin có liên 

quan đến quản trị và điều hành của Công ty. 

3.2. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ: 

Hội đồng quản trị đã tiến hành triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty 

được giám sát, kiểm tra và thực hiện đầy đủ. Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và 

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các quyết nghị tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông bất thường số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15/01/2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019. 

- Phân phối lợi nhuận: 

Công ty đã thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, đồng thời Công ty đã thực hiện 

chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%/vốn cổ phần cho cổ đông trong năm 2019. 
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- Lựa chọn công ty kiểm toán: 

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn A&C trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 thông qua để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa 

niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã 

giao Phó Tổng Giám đốc thường trực tổ chức ký kết hợp đồng với Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn A&C và triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. 

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế 

và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật: 

Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị do có 

đơn từ nhiệm, bầu và bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ 

tịch Hội đồng quản trị (thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ 

tịch đã từ nhiệm) và bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng 

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng trình tự và 

quy định tại Điều lệ. 

Tuy nhiên, trong năm 2019, số lượng thành viên Hội đồng quản trị vẫn còn thiếu so 

với số lượng quy định tại Điều lệ (4 thành viên/5 thành viên). Việc tổ chức thực 

hiện đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chưa 

được thực hiện kịp thời. 

4. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành: 

Qua thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và điều 

hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ các 

quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị và 

Ban Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng Giám đốc. 

Định kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo đúng quy chế làm việc của Hội đồng 

quản trị và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị, giám sát, 

chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, triển khai hoạt động kinh doanh theo 

đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong hoạt động điều hành, thực hiện nghiêm túc các 

quyết định, định hướng của Hội đồng quản trị để triển khai kế hoạch kinh doanh. Chế độ 

họp giao ban định kỳ giữa Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các phòng ban chức năng 

được thực hiện tốt, giúp Ban Tổng Giám đốc nhận định, phát hiện các vấn đề khó khăn và 

có giải pháp kịp thời. 

Năm 2019, Công ty không phát sinh tranh chấp và Ban kiểm soát cũng không nhận 

được đơn thư của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động 

quản lý và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường 

nào trong công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các 

chức danh quản lý trong Công ty. 
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II. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc: 

Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và đạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp 

các thông tin, tài liệu. 

Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự một số cuộc họp của 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 

III. Nhận xét – đánh giá: 

Với sự nỗ lực lớn trong giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám 

đốc, Công ty đã đạt được kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế, tuy 

nhiên kế hoạch doanh thu chưa hoàn thành theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. 

Ban kiểm soát nhận định Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành trách 

nhiệm quản lý và điều hành của mình. 

Nhìn chung, trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ 

theo quy định tại các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Điều lệ Công ty và 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. 

IV. Một số kiến nghị: 

- Hội đồng quản trị cần thực hiện kịp thời công tác bổ sung nhân sự cho Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo yêu cầu quản lý và điều hành. 

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc, 

khó khăn về thủ tục pháp lý, lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả và phù hợp với 

khả năng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, đặc biệt là các dự án tại 

TP.HCM, nhằm sớm đưa các dự án vào hoạt động, khai thác và góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn 

do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

 

Ban kiểm soát xin trân trọng cám ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn 

thể CBNV Công ty đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động và 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Kính chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Phú Khánh 
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 01/2020/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

V/v Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán 

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo 

tài chính riêng năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn A&C. 

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin 

theo quy định và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.scid-jsc.com 

(mục: “Quan hệ cổ đông/Báo cáo định kỳ/Báo cáo tài chính”), gồm các nội dung sau: 

- Báo cáo kiểm toán độc lập; 

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019; 

- Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã 

kiểm toán như sau: 

Stt Chỉ tiêu cơ bản 
Thực hiện năm 2019 

(đồng) 

1 Tổng tài sản 2.080.658.197.743 

2 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 37.058.180.205 

3 Lợi nhuận trước thuế 27.252.781.290 

4 Lợi nhuận sau thuế 25.236.699.807 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Anh Đức 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 02/2020/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019 

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 

- Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của 

Hội đồng quản trị; 

- Căn cứ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của 

Ban Tổng Giám đốc; 

- Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi 

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

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Nội dung Số tiền 

1    Lợi nhuận sau thuế năm 2019 25.236.699.807 

2    Phân phối lợi nhuận sau thuế 2019:  

2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%) 2.523.669.981 

2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (2%) 504.733.996 

3    Lợi nhuận còn lại của năm 2019 22.208.295.830 

4    Lợi nhuận còn lại của những năm trước 103.917.535.427 

5    Chi cổ tức 2019 (*) - 

6    Tổng lợi nhuận còn lại 126.125.831.257 
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Trong đó: (*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 vì cần có nguồn lực tài 

chính để khắc phục và vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 

đồng thời cần tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại – dịch vụ lớn sẽ 

triển khai trong thời gian tới. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Anh Đức 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 03/2020/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

V/v Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 

 

- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về 

kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng; 

- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán 

cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 được 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty). 

 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là một trong những công ty kiểm toán độc 

lập có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài 

chính cho các công ty cổ phần đại chúng nói chung và các công ty niêm yết nói riêng. Đồng 

thời, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cũng là công ty kiểm toán được Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh 

vực chứng khoán năm 2020. Bên cạnh đó, kể từ khi Công ty được thành lập đến nay, Công 

ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét 

báo cáo tài chính cho Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chọn 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét 

báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Anh Đức 
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 04/2020/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020. 

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù 

lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 (giữ nguyên như 

năm 2019), cụ thể như sau: 

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng. 

- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng. 

- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng. 

2. Thù lao Ban kiểm soát: 

- Trưởng Ban: 3.000.000 đồng/tháng. 

- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng. 

(Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả) 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Anh Đức 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: 05/2020/TT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2017 – 2022 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 

- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Diệp Dũng; 

- Căn cứ hồ sơ đề cử của cổ đông tổ chức Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại 

TP. Hồ Chí Minh. 

 

Ngày 02/01/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-

HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 

đối với ông Diệp Dũng do ông Diệp Dũng đã có đơn từ nhiệm vì lý do theo phân công công 

t c của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp H p t c  ã Thương mại TP. Hồ Chí Minh 

(Saigon Co-op). 

Để bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty, cổ đông Saigon Co-op cũng 

đã gửi hồ sơ đề cử giới thiệu 02 ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử làm thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022: 

Stt Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 

hiện nay 

Trình độ 

chuyên môn 

Số 

lượng 

cổ phần 

sở hữu 

1 Hồ M  H a 03/08/1979  y viên Hội đồng quản trị, 

 i m đốc Tài chính Saigon 

Co-op 

Thạc sĩ Tài chính 

– Ngân hàng 

- 

2 Nguyễn Ng c Th ng 01/11/1975 Phó Tổng  i m đốc Công ty Thạc sĩ Quảng 

c o – Tiếp thị 

- 

(Lý lịch trích ngang của các ông/bà nêu trên được đính kèm theo Tờ trình này) 
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Vì vậy, theo quy định của ph p luật và Điều lệ Công ty, để đảm bảo đủ số lư ng nhân 

sự cần thiết của Hội đồng quản trị (05 thành viên) trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội đồng 

quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông  em  ét thông qua những nội dung 

sau đây: 

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 

2017 – 2022 đối với ông Diệp Dũng. 

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 

2017 – 2022, cụ thể như sau: 

- Số lư ng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên. 

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị đư c bầu: Là thời gian c n lại của 

nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

- Danh s ch c c ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2017 – 2022 gồm có: 

1) Bà Hồ M  H a. 

2) Ông Nguyễn Ngọc Th ng. 

 

Lưu ý: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một 

số ứng cử viên. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BT Đ; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Anh Đức 

 



 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

  

  

  

 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 

  

  

  

1. Họ và tên: HỒ MỸ HÒA 

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày tháng năm sinh: 03/08/1979 

4. Số CMND: 023312347 Ngày cấp: 08/07/2014 Nơi cấp: CA TP.HCM 

5. Nơi sinh: TP.HCM 

6. Quốc tịch: Việt Nam 

7. Dân tộc: Kinh 

8. Hộ khẩu thường trú: 29 Lô J Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, 

TP.HCM 

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương C 

11. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính 

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh 

 



 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

  

  

  

 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 

  

  

  

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THẮNG 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 01/11/1975 

4. Số CCCD: 079075004406 Ngày cấp: 10/03/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư 

5. Nơi sinh: TP.HCM 

6. Quốc tịch: Việt Nam 

7. Dân tộc: Kinh 

8. Hộ khẩu thường trú: 529/113 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quảng cáo – Tiếp thị 

10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương C 

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Sài Gòn Co.op 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

Số: …/2020/NQ/ĐHĐCĐ TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty); 

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 

26/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op. 

 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 

của Hội đồng quản trị 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động 

năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc 

1. Kết quả thực hiện năm 2019: 

- Tổng doanh thu: … tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: … tỷ đồng. 

2. Kế hoạch năm 2020: 

- Doanh thu: … tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: … tỷ đồng. 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán theo Tờ trình số 

01/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

DỰ THẢO 
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Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 

02/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị 

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: 

Nội dung Số tiền 

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019  

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2019:  

2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)  

2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (2%)  

3. Lợi nhuận còn lại của năm 2019  

4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước  

5. Chi cổ tức năm 2019  

6. Tổng lợi nhuận còn lại  

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp 

dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ 

trình số 03/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ 

trình số 04/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị 

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị: 

- Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng. 

- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng. 

- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng. 

2. Thù lao cho Ban kiểm soát: 

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng. 

- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng. 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

nhiệm theo Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị 

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2017 – 2022 đối với ông Diệp Dũng. 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 
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2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2017 – 2022. Danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có: 

1) Bà Hồ Mỹ Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính Liên hiệp 

HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh. 

2) Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Sài Gòn Co.op. 

Đại hội đã biểu quyết tán thành: …% tổng số phiếu biểu quyết. 

3. Bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022: 

1) Bà Hồ Mỹ Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính Liên hiệp 

HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh, Chứng minh nhân dân số 023312347 

do Công an TP.HCM cấp ngày 08/07/2014, được bầu làm thành viên Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là … phiếu trên tổng 

số phiếu bầu. 

2) Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Sài Gòn Co.op, Căn cước công dân số 079075004406 do Cục 

Cảnh sát cấp ngày 10/03/2017, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu là ... phiếu trên tổng số phiếu bầu. 

 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Sài Gòn Co.op nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

26/06/2020. 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op thống nhất 

giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK; 

- Website (để CBTT); 

- Lưu VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

 

THẺ BIỂU QUYẾT 
 

V……… 

………………………………… 

 

Tổng số phiếu biểu quyết:……………………. phiếu 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

 

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2017 – 2022 

 

- Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền: ..................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

- Mã cổ đông: .................................................................................................................................  

- CMDN/CCCD/ĐKDN: ...............................................................................................................  

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..................................... cổ phần. 

 Số cổ phần sở hữu: ............................................................... cổ phần. 

 Số cổ phần đại diện: ............................................................. cổ phần. 

- Tổng số phiếu bầu: ........................................................................ phiếu. 

Stt Danh sách bầu cử Số phiếu bầu 

1 Hồ Mỹ Hòa  

2 Nguyễn Ngọc Thắng  

 Tổng cộng  

 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 .............................................................. 
Hướng dẫn: 

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng viên có tên trong danh sách trên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình 

cho ứng viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ 

hơn tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết toàn bộ hoặc dùng một phần tổng số phiếu bầu 

cho ứng viên mình chọn. 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÕN CO.OP 

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-28) 38360143  Fax: (84-28) 38225457 

Website: www.scid-jsc.com  Email: info@scid-jsc.com 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÕN CO.OP 

 

 

Tên cổ đông/Người được ủy quyền: .....................................................................................  

Mã số cổ đông: .......................................................................................................................  

Số cổ phần phổ thông sở hữu và/hoặc đại diện: ................................................... cổ phần 

 

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP: 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

 Cổ đông 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 



56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84) 28 3836 0143 - Fax: (+84) 28 3822 5457
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