
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

THƯ MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 
 

Kính gửi:   Cổ đông …………………………………………………………………….. 

                    Mã CĐ:……………………………………………………………………… 

 Địa chỉ:......................................................................................................................  

 Số lượng cổ phần: ......................... …..cổ phần 

 

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ 

đông Lần đầu, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 07h30 ngày 24/04/2015 

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 16 – số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. 

3. Nội dung Đại hội: theo chương trình họp đính kèm. 

4. Tài liệu Đại hội:  

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: www.hafasco.com , 

từ ngày 15/04/2015 

5. Thành phần tham dự: 

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời 

trang Hà Nội tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/03/2015. Cổ đông 

không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu 

của Công ty. 

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền 

tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 15h ngày 

22/04/2015 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới: 

+  Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á, địa chỉ: Tầng 4 - số 18 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: + 84 4.62753844    Fax: +84 4.62753816, hoặc 

+  Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, số 13 Đinh Lễ, phường Tràng 

Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

 Điện thoại: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

 Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người 

được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và 

toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. 

Trân  trọng./. 

TM.BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY 

TUQ.TRƯỞNG BAN 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

Đặng Hương Giang 



 

 

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI 

 

Quý cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Lần đầu Công 

ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một 

trong các ô       dưới đây: 

1. Trực tiếp tham dự:     

2. Ủy quyền tham dự: 

 

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu thì vui lòng 

điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và 

gửi trực tiếp hoặc qua fax, email theo địa chỉ sau: 

Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 

Địa chỉ: Tầng 4 - Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Điện thoại: +84 4.62753844    Fax: +84 4.62753816 

Hoặc 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội,  

Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Điện thoại: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 3825521 

Ngày … tháng … năm 2015 

Cổ đông ký tên  

          (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu) 

 



 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

  Số:__________/2015/TB       Hà Nội, ngày ____tháng ___ năm 2015 

 

THÔNG BÁO 
(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020,  

thành viên Ban Kiểm soát  nhiệm kỳ 2015-2020 của  
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội) 

 

Kính gửi:  Quý vị Cổ đông  

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội 

 

Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty xin được thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền 
dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị 
(“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2015-
2020 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau: 

I. Ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu 
ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông phải có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh 
doanh chủ yếu của Công ty. 

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm 
thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em 
ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và 
người quản lý Công ty; 

- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên. 

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020: 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền 
đề cử người để tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;  

- Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; 

-  Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;  

- Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;  

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 
được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;  



- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng 
cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các 
cổ đông khác đề cử. 

II. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS 
nhiệm kỳ 2015-2020. 

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa 
mãn các điều kiện nêu trên bao gồm: 

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu). 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu). 

- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng 
viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực 
theo quy định của pháp luật. 

- Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT 

(đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc 
cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty và đồng ý/chấp thuận trở thành thành viên 
HĐQT/BKS Công ty.  

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày 
khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau: 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội 
Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;  

- Lưu VT 

TM.BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY  
TUQ.TRƯỞNG BAN  

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

Đặng Hương Giang 

 



 

 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 
Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU 2015 

Thời gian: 07h30 ngày 24 tháng 4  năm 2015 
 Địa điểm: Hội trường Tầng 16 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – số 11B Cát Linh, Đống 
Đa, Hà Nội 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG 

1 7h30 – 8h00’ - Đón tiếp khách mời, đại biểu 

- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu + phiếu biểu quyết 

- Kiểm tra tư cách cổ đông 

2 08h00 – 08h20 Khai mạc đại hội 

- Chào cờ 

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự  

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 

- Bầu Đoàn Chủ tịch 

3 08h20- 08h40 Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để Đại 
hội thông qua 

4 08h40-08h50 - Thông qua chương trình Đại hội.  

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 

5 08h50-09h05 - Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty  

- Công bố Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa 

- Công bố Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty 

6 09h05-09h20 Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch vụ 
Thời trang Hà Nội. 

7 09h20 – 09h40 - Tờ trình thông qua phương án SXKD 3 năm sau cổ phần hóa Công ty 

- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 

- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 
2015-2020  

- Tờ trình về dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. 

- Các nội dung khác (nếu có) 

- Giới thiệu các ứng cử viên và thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên 
HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 

8 09h40 – 10h00 Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 

- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Công ty 

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS Công ty 

- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử 

9 10h00- 10h30 Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại 
Đại hội 

10 10h30 – 10h40 Phát biểu của Lãnh đạo/đại biểu 

11 10h40-10h45 Công bố kết quả bầu cử 

12 10h45- 11h00 Nghỉ giải lao 

13 11h00-11h10 Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và công bố kết quả bầu Chủ tịch 
HĐQT, Trưởng BKS và Giám đốc Công ty. 

14 11h10 – 11h25 Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội 

15 11h25 – 11h30 Tuyên bố bế mạc Đại hội  

  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  



 
 

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

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

ĐƠN ĐỀ CỬ 
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

NHIỆM KỲ 2015-2020 
 

 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội có tên dưới 
đây: 

Mã số cổ đông Tên cổ đông 
Số cổ phần đang sở hữu 

tại Công ty 

…………… ………………………………………………… ………………………. 

…………… ………………………………………………… ………………………. 

…………… ………………………………………………… ………………………. 

…………… ………………………………………………… ………………………. 

…………… ………………………………………………… ………………………. 
 
 

Theo Thông báo số ……../2015/TB-HĐQT ngày …/04/2015 về việc đề cử, ứng cử thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, bằng đơn này tôi/chúng 

tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT của Công ty tại Đại 

hội đồng cổ đông Lần đầu: 

DANH SÁCH ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 
 

Stt Họ và tên Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Vị trí đề cử/ứng cử 

1. ……………………..... …………… …………….. …………… ……………… 

2. ……………………..... …………… …………….. …………… ……………… 
 

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và 

Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty. 

Tài liệu gửi kèm: 

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan. 
 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Ngày … tháng … năm 2015 

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)1 
 
 
 
 

1 Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử 



 

 

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

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

ĐƠN ỨNG CỬ 
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

NHIỆM KỲ 2015-2020 
 

 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 

 

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

CMND/ĐKKD số:................................... Ngày cấp: ....................... Nơi cấp:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Địa chỉ:.............................................................................................................................................  

Trình độ học vấn:  ............................................. Chuyên ngành:........................................................  

Hiện đang sở hữu:……………… cổ phần (Bằng chữ:………..………………….…………… ...... ) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ........................................................................................... đồng. 

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2015-2020 
của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông Lần đầu 
tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2015. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên HĐQT, tôi xin cam kết đem hết năng 
lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

 

Tài liệu gửi kèm: 

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan. 
 

 
Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
 
Ngày … tháng … năm 2015 

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)1 

 



 
 

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy 
cần thiết). 

 

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

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Về bản thân: 

- Họ và tên khai sinh: 

- Họ và tên thường dùng: 

- Bí danh: 

- Ngày tháng năm sinh: 

- Nơi sinh: 

- Nguyên quán: 

- Quốc tịch gốc: 

- Quốc tịch hiện nay: 

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ thường trú theo chứng minh nhân dân và địa chỉ 
cư trú hiện nay: 

- Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài): 

- Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước 
ngoài): 

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là 
người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân). 

2. Trình độ: 

- Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian 
học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều 
kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm). 

3. Quá trình hoạt động bản thân: 

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, 
tóm tắt đặc điểm chính. 

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có). 

4. Quan hệ gia đình: 

- Mối quan hệ gia đình: bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột (cần ghi rõ họ tên, tuổi, 
nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người). 

5. Cam kết trước pháp luật  

Tôi, ..............................  cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và quy định 
của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội. 

Tôi, ..............................  cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này. 

….., ngày…. tháng …. năm 2015 

(Chữ ký, họ tên đầy đủ của người khai) 

 

 

Xác nhận của UBND cấp có thẩm quyền nơi người khai đăng ký hộ khẩu thường trú/ Cơ quan 
người khai đang làm việc/ Cơ quan công chứng, chứng thực chữ ký người khai 

 

Ảnh (4x6) 



 
 

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy 
cần thiết). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

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

ĐƠN ĐỀ CỬ 
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

NHIỆM KỲ 2015-2020 
 

 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội có tên dưới 
đây: 

Mã số cổ đông Tên cổ đông 
Số cổ phần đang sở hữu 

tại Công ty 

…………… ………………………………………………… ………………………. 

…………… ………………………………………………… ………………………. 

…………… ………………………………………………… ………………………. 

…………… ………………………………………………… ………………………. 

…………… ………………………………………………… ………………………. 
 
 

Theo Thông báo số ……../2015/TB-HĐQT ngày …/04/2015 về việc đề cử, ứng cử thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, bằng đơn này tôi/chúng 

tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại 

hội đồng cổ đông Lần đầu: 

DANH SÁCH ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 
 

Stt Họ và tên Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Vị trí đề cử/ứng cử 

1. ……………………..... …………… …………….. …………… ……………… 

2. ……………………..... …………… …………….. …………… ……………… 
 

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và 

Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty. 

Tài liệu gửi kèm: 

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan. 
 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Ngày … tháng … năm 2015 

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)1 
 
 
 
 

1 Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử 



 

 

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

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

ĐƠN ỨNG CỬ 
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

NHIỆM KỲ 2015-2020 
 

 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
      CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 
 

 

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

CMND/ĐKKD số:................................... Ngày cấp: ....................... Nơi cấp:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Địa chỉ:.............................................................................................................................................  

Trình độ học vấn:  ............................................. Chuyên ngành:........................................................  

Hiện đang sở hữu:……………… cổ phần (Bằng chữ:………..………………….…………… ...... ) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ........................................................................................... đồng. 

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2015-2020 của 
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông Lần đầu tổ 
chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2015. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên BKS, tôi xin cam kết đem hết năng lực 
và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

 

Tài liệu gửi kèm: 

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan. 
 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
 
Ngày … tháng … năm 2015 

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)1 

 

 



 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

 
Số: …../2015/TTr  

 
Hà Nội, ngày      tháng 04 năm 2015 

 
TỜ TRÌNH 

(V/v thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động  
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội) 

 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội 

về việc Phê duyệt giá trị doanh nghiệp và Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một 
thành viên Thương mại Thời trang Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 
(“Quyết định số 5378”). 

- Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 26/03/2015 của Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội 

về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang 

Hà Nội khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thời trang 

Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (“Quyết định số 1313”). 
 

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà 

Nội (“Điều lệ”) đã được Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phối hợp cùng Ban Giám đốc 

Công ty, các cổ đông lớn đóng góp ý kiến soạn thảo bao gồm 7 chương và 73 điều phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành, Quyết định số 5378 và Quyết định số 1313 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội. Do đó, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch 

vụ Thời trang Hà Nội (Bản Dự thảo Điều lệ đính kèm). 

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

 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Đại hội đồng cổ đông; 
- Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty 
- Lưu VT. 

 TM.BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY 

TUQ.TRƯỞNG BAN 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

 Đặng Hương Giang 

 

 
 



 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

 

Số: …../2015/TTr 

 
 

Hà Nội, ngày      tháng 04 năm 2015 

 

Tê tr×nh ®¹i héi ®ång cæ ®«ng 
(V/v: Th«ng qua dự toán thï lao cho thµnh viªn H§QT vµ BKS năm 2015) 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 
Ban ChØ ®¹o Cæ phÇn hãa C«ng ty tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua vÒ møc thï lao cho 

thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ (“H§QT”), Ban KiÓm so¸t (“BKS”) C«ng ty n¨m 2015 nh sau: 
 

1. Héi ®ång qu¶n trÞ: 

- Chñ tÞch H§QT:                                             5.000.000 ®ång/ngêi/th¸ng 

- Thµnh viªn H§QT:                                        3.000.000 ®ång/ngêi/th¸ng 

2. Ban kiÓm so¸t: 

- Trëng BKS:                                                  2.000.000 ®ång/ngêi/th¸ng 

- Thµnh viªn BKS:                                            1.000.000 ®ång/ngêi/th¸ng 

3. Dù to¸n møc thï lao n¨m 2015 lµ: 189.000.000 ®ång, ®· bao gåm thuÕ TNCN (bao gåm 08 
th¸ng thï lao vµ 01 th¸ng thï lao nh©n dÞp TÕt nguyªn ®¸n 2016), cô thÓ: 

- Tæng thï lao H§QT n¨m 2015:                    153.000.000 ®ång 

- Tæng thï lao BKS n¨m 2015:                          36.000.000 ®ång 

 
KÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua. 

 

 

 

N¬i nhËn: 

- Nh trªn; 

- Lu VT. 

TM.ban CHØ §¹O Cæ PHÇN HãA C¤NG TY 

TUQ.TRëng ban 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

Đặng Hương Giang 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

-------------------- 
Số : ………………….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 
Hà Nội, ngày ...…  tháng …  năm 2015 

  

 

THỂ LỆ BẦU CỬ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU NĂM 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 

1. Mục tiêu 

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam; 

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các 
cổ đông đều có quyền bầu cử. 

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Lần đầu. 

- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật.  

- Đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng bầu làm thành 
viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà 
Nội. 

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) 

- Mỗi cổ đông được phát một số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần 
đại diện của cổ đông nhân với số ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Các phiếu bầu 
được ghi rõ số lượng cổ phần có quyền bầu cử tương ứng với các mức giá trị của phiếu bầu đó đối 
với các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.  

- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Cổ đông 
được quyền dồn hết số phiếu bầu cử thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử 
viên Hội đồng quản trị và dồn hết số phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của mình cho 
một hoặc một số ứng cử viên Ban Kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất 
định cho các ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát do cổ đông tự quyết định.  

- Phiếu bầu xong phải bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ 
phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để đổi và ghi lại phiếu bầu khác, không gạch, tẩy 
trong phiếu bầu, phiếu hỏng phải nộp lại Ban bầu cử. 

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ điều kiện trên, có đóng dấu treo của Công ty Thương mại 
Dịch vụ Thời trang Hà Nội và Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á và có tổng số phiếu 
bầu cho các ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được bầu cho 
ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát ghi trên phiếu bầu đó. 

- Các phiếu bầu không hợp lệ: 

+ Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát. 

+ Phiếu không có dấu treo của Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội. 

+ Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định. 

+ Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên. 

+ Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn. 

 



3. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS: 

- Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp số 
60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 được áp 
dụng đối với việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời 
trang Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải 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 HĐQT và BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số 
phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu 
được phép của cổ đông đó. 

4. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS 

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 
thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội 
đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 
nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 
viên có số phiếu bầu ngang nhau.  

5. Công bố kết quả trúng cử 

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS được Ban kiểm phiếu 
công bố ngay tại Đại hội. 
Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội. 

6. Hiệu lực thi hành 

Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, 
áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông Lần đầu của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời 
trang Hà Nội ngày 24/04/2015. 

 

TM.BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY 
TUQ.TRƯỞNG BAN 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

 

Đặng Hương Giang 
 

 
 

 
 
 
  
 
         
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

 
Số: …../2015/TTr  

 
Hà Nội, ngày      tháng 04 năm 2015 

 
TỜ TRÌNH 

(V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa  
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội) 

 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 

Căn cứ phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thời 

trang Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội theo Quyết định số 5378/QĐ-

UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội.  

Căn cứ định hướng phát triển, năng lực và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của 

Công ty trước khi cổ phần hóa, Ban Giám đốc Công ty dự kiến cơ cấu lại bộ máy tổ chức 

và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa (Dự thảo Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh kèm theo). Do đó, Ban Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa với một số chỉ tiêu chính 

như sau: 

Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Năm 
2015 

SS năm 
2015 
/2014 
(%) 

Năm 
2016 

SS năm 
2016 
/2015 
(%) 

Năm 
2017 

SS năm 
2017 
/2016 
(%) 

1 
Tổng doanh thu (Doanh 
thu  bán hàng và CC 
dịch vụ) 

190,000 99.6% 200,000 105.3% 220,000 110.0% 

2 Giá vốn hàng bán  136,000 99.9% 144,000 105.9% 160,000 111.1% 

3 Tổng chi phí  46,950 94.8% 48,750 103.8% 52,500 107.7% 

4 Lợi nhuận  sau thuế  7,050 137.0% 7,250 102.8% 7,500 103.4% 

5 
Thu nhập BQ tháng của 
người lao động 

5.5 94.0% 6.0 109.1% 6.3 105.0% 

6 Tỷ lệ cổ tức  5.0%   5.0%   5.0%   

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

 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Đại hội đồng cổ đông; 
- Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty 
- Lưu VT. 

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

 Đặng Hương Giang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC  

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU NĂM 2015 
 

 

Điều 1: Nguyên tắc chung 

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc 

trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ 

liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra 

tư cách cổ đông. 

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ 

chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức. 

3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 

4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. 

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. 

Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (nếu có 

nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài 

phòng họp). 

5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo 

điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. 

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông 

dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền 

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

có tên trong danh sách cổ đông của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang 

Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ Lần 

đầu năm 2015. 

2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy 

quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được 

ủy quyền tiếp cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một 

người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số 

phiếu bầu của mỗi đại diện. 
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Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập thành văn bản theo quy định 

của pháp luật hiện hành và của Công ty. 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ 

tham dự ĐHĐCĐ 

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được 

quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo 

quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty. 

3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ 

chiếu), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy giới thiệu (nếu là đại 

diện cho cổ đông là pháp nhân) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký 

và nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo quy định của Công ty. 

Điều 5: Chủ tọa Đại hội 

1. Các cổ đông lớn đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 

Công ty. 

2. Chủ tọa chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ Lần đầu và giải quyết các vấn đề phát sinh 

(nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội. 

3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh 

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

4. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách 

hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người 

tham dự Đại hội. 

5. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của 

Công ty. 

Điều 6: 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 ủy viên do Hội đồng 

quản trị Công ty lựa chọn. 

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

thành nhiệm vụ của Ban. 

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại 

diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ 

đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ 

đông.  

4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 
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Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội 

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm 

trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. 

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:  

- Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại 

diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

- Lập Biên bản Đại hội. 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các 

cổ đông khi được yêu cầu. 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa. 

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông 

qua với số lượng 03 (ba) thành viên. 

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để 

hoàn thành nhiệm vụ của Ban. 

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có nhiệm vụ: 

- Thông báo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 

- Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử. 

- Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số 

Phiếu không có ý kiến; Xác định kết quả kiểm phiếu, bầu cử. 

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết, bầu cử. 

4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và 

kết quả biểu quyết, bầu cử. 

Điều 9:  Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội 

1. Ban Tổ chức Đại hội do các cổ đông lớn của Công ty quyết định thành lập. 

2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài 

liệu thực hiện các công tác tổ chức khác. 

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 

1. Hình thức biểu quyết:  

a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông Lần đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang 

Hà Nội (ĐHĐCĐ) bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.  

b. Thẻ biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội và Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Đông Nam Á, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. 



4 

 

Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại 

diện cổ đông tham dự Đại hội. 

c.  Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn 

đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu 

quyết 03 lần theo trình tự sau: 

 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.  

 - Lần thứ hai  : Biểu quyết không tán thành.  

 - Lần thứ ba  : Biểu quyết không có ý kiến.   

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán 

thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần 

biểu quyết tại ĐHĐCĐ.  

2. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về 

nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán 

thành đối với nội dung đó. 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số 

cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 

tán thành.  

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận 

phải được sự đồng ý của Chủ tọa. 

2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng nhứng nội 

dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã 

thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút. 

3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp 

các thắc mắc của cổ đông. 

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội 

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy 

đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.  

2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài 

liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

TM.BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY 
TUQ.TRƯỞNG BAN 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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Đặng Hương Giang  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: +84 4 38257453/+84 4 38253244 - Fax: +84 4 38255219 

 

TỜ TRÌNH 

 (V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015) 

       
   Kính gửi:     ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty và để đảm bảo tính khách 
quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của các cổ 
đông, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 
HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 
  
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Đại hội đồng cổ đông; 

- Lưu VT. 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY 
TUQ.TRƯỞNG BAN 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
 
 
 
 
 

Đặng Hương Giang 
 

 



        

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

********* 
                      

giÊy uû quyÒn 
 
 

Tªn t«i lµ: ..................................................................................................... 

CMND sè ..................................... cÊp ngµy ................... t¹i ........................ 

§Þa chØ thêng tró t¹i: ................................................................................... 

........................................................................................................................ 

Lµ cæ ®«ng cña C«ng ty CP Th¬ng m¹i DÞch vô Thêi trang Hµ néi. 

 

Nay b»ng GiÊy uû quyÒn nµy, t«i uû quyÒn cho ngêi cã tªn sau ®©y: 

 

Hä vµ tªn: …………………………………………………………………………………. 

CMND sè : …………….. cÊp ngµy …………………… t¹i……………………………….. 

§Þa chØ thêng tró t¹i: ……………………………………………………………………… 

 §îc toµn quyÒn thay mÆt t«i víi t c¸ch lµ cæ ®«ng së h÷u ………… cæ phiÕu  

cña C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i DÞch vô Thêi trang Hµ néi ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng 

viÖc cã liªn quan, cô thÓ nh sau: 

- Tham dù §¹i héi ®ång cæ ®«ng cña C«ng ty; 

- Th¶o luËn, biÓu quyÕt vµ bÇu cö t¹i ®¹i héi ngµy        /       /         ; 

 

Hµ néi, ngµy       th¸ng       n¨m          . 

 

ngêi ®îc uû quyÒn 

(Ký vµ ghi râ hä, tªn) 

ngêi uû quyÒn 

(Ký vµ ghi râ hä, tªn) 

 

  

 

 

 

 

 

 




