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           Soá:  02/BB.HÑQT.2009         Ngaøy 18/03/2009 

BIEÂN BAÛN HOÏP HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
Hoâm nay, töø 15:00 giôø ñeán 17:30 giôø ngaøy 18/03/2009. Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng Ty Coå Phaàn Nhöïa Taân Ñaïi 
Höng nhieäm kyø II (2007-2011) ñaõ hoïp phieân baát thöôøng taïi truï sôû coâng ty soá 414 Laàu 5 Ñöôøng Luõy Baùn 
Bích, Phöôøng Hoøa Thaïnh, Quaän Taân Phuù, TPHCM. 

Tham döï: 
1. OÂng Phaïm Trung Cang, Chuû tòch HÑQT, Chuû toïa cuoäc hoïp. 
2. OÂng Nguyeãn Vaên Huøng, PCTHÑQT & TGÑ. 
3. Chò Toân Thò Hoàng Minh, thaønh vieân HÑQT, GÑ Kinh Doanh. 
4. Baø Nguyeãn Thò Thanh Loan, thaønh vieân HÑQT, GÑ Taøi chính & KTT. 
5. OÂng Phaïm Vaên Meïo, thaønh vieân HÑQT, GÑ HCNS & GÑ Coâng ty TNHH TÑH. 
6. Chò Ñaøo Thanh Tuyeàn, thaønh vieân HÑQT . 
7. OÂng Nguyeãn Höõu Phuù, thaønh vieân HÑQT. 

Môøi döï:  
- OÂng Laâm Nguyeãn Quoác Nghóa, KTT coâng ty TNHH TÑH (Nhaø maùy Long An). 
- OÂng Nguyeãn Vaên Hoøa, Tröôûng Ban Kieåm soùat . 
- Baø Leâ Thò Myõ Ngoïc, uûy vieân Ban kieåm soùat. 
- Baø Leâ Thò Minh Trí, uûy vieân Ban kieåm soùat. 

Noäi dung chuû yeáu cuûa cuoäc hoïp: Chuaån bò trieån khai ÑHÑCÑ Thöôøng nieân naêm 2009, goàm: 
1. Thaåm ñònh, ñieàu chænh, thoâng qua caùc vaên baûn: 

• Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naêm 2008 ñaõ kieåm toùan bôûi coâng ty A&C. 
• Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2008  
• Kế họach hoïat ñoäng SXKD naêm 2009 
• Caùc tôø trình cuûa HÑQT trong ÑHÑCÑ thöôøng nieân. 

2. Thoáng nhaát nhöõng ñònh höôùng vaø phaân coâng traùch nhieäm trong chuaån bò vaø trieån khai Ñaïi hoäi ñoàng 
coå ñoâng thöôøng nieân 2009 cuûa coâng ty vaøo ngaøy 25/03/2009. 

Sau khi xem xeùt caùc baùo caùo, tröïc tieáp baøn baïc trao ñoåi, bổ sung, điều chỉnh  töøng phaàn veà caùc nội 
dung liên quan; caùc thaønh vieân döï hoïp HĐQT ñaõ ñi ñeán thoáng nhaát bieåu quyeát vaø ghi nhöõng keát luaän 
vaøo bieân baûn cuoäc hoïp nhö sau: 

I. THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN: 

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 đã kiểm tóan bởi công ty A&C: 
1.1. Nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tóan của công ty A&C (đính kèm). 
1.2. HĐQT công ty sẽ chuyển những nội dung chủ yếu của báo cáo kiểm tóan lên website để thông tin cho 

cổ đông và in ấn thành tài liệu cung cấp cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ. 

2.  Báo cáo thường niên năm 2008: 
2.1. Nhất trí thông qua báo cáo thường niên 2008 (đính kèm) đã phản ánh chính xác tòan diện về tổ chức 

họat động và kết quả SXKD năm 2008 của công ty, trong đó đã ghi nhận những nỗ lực của HĐQT, 
BKS, Ban điều hành, cán bộ nhân viên và công nhân trong tình hình đặc biệt khó khăn biến động của 
qúi 4 năm 2008; báo cáo cũng đã nêu rõ những nhược điểm tồn tại phải khắc phục, những hạng mục 
đầu tư chưa triển khai phải được chuyển sang năm 2009, đã nêu rõ được những nguyên nhân dẫn đến 
khỏan lỗ 61,598,964,790 đồng là do trích giảm giá tồn kho, thanh lý chứng khóan, trích giảm giá 
chứng khóan và lỗ do chênh lệch tỷ giá (những số liệu này đã được kiểm tóan xác định trong báo 
cáo). 
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2.2. HĐQT công ty sẽ chuyển báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền, chuyển thông tin lên website và trích 
dẫn báo cáo thường niên thành những báo cáo của HĐQT, BGĐ; tổ chức in ấn thành tài liệu cung cấp 
cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ để xem xét quyết định thông qua. 

3. Kế họach họat động SXKD năm 2009: 
3.1. HĐQT nhất trí về việc nhận định tình hình môi trường kinh doanh, kế họach họat động năm 2009 với 

những định hướng, biện pháp thực hiện để đạt đựơc các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
• Sản lượng bao bì nhựa: 5,200 tấn 
• Doanh thu bao bì nhựa: 198 tỷ 
• Lợi nhuận: 15 tỷ, trong đó lợi nhuận từ SXKD bao bì là 13 tỷ, lợi nhuận từ họat động khác là 2 tỷ 

3.2. HĐQT công ty sẽ chuyển bản kế họach họat động năm 2009 (đính kèm) lên website để thông tin cho 
cổ đông và in ấn thành tài liệu cung cấp cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ để xem xét quyết định 
thông qua. 

4. Tờ trình về việc chuyển vốn đầu tư chứng khóan EIB và ALTA từ ngắn hạn thành đầu tư 
dài hạn. 

4.1. HĐQT nhất trí nhận định chứng khóan EIB (thị trường OTC) và chứng khóan ALTA có khối lượng 
giao dịch nhỏ,tính thanh khỏan thấp, thị giá ít biến động, giá trị còn lại sau khi trích giảm giá cuối năm 
2008 là không lớn, trong khi hai lọai chứng khóan này đều có khả năng tăng dần giá trị và mang đến 
cổ tức cao trong thời gian tới. 

4.2. HĐQT nhất trí với chủ trương không thanh lý, giao dịch những chứng khóan đang sở hữu nói trên 
trong năm 2009; chuyển mục đích sử dụng 7,727,712,200 đồng giá trị còn lại của các chứng khóan nói 
trên thành vốn đầu tư dài hạn; ngày bắt đầu áp dụng ngay sau khi ĐHĐCĐ xem xét thông qua 
(25/03/2009). 

4.3. HĐQT công ty sẽ chuyển tờ trình này (đính kèm) lên website để thông tin cho cổ đông và in ấn thành 
tài liệu cung cấp cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ để xem xét quyết định thông qua. 

5. Tờ trình về việc áp dụng chế độ khấu hao đặc biệt đối với tài sản cố định của công ty 
TNHH TĐH  (công ty con của công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng) trong năm 2009. 

5.1. Nhằm giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trong giai đọan đặc biệt khó khăn của năm 
2009. 

5.2. HĐQT nhất trí với chủ trương áp dụng phương pháp đường hẳng; tổng mức khấu hao năm 2009 bằng 
50% so với 2008, thời gian áp dụng trong năm 2009 đối với tài sản cố định của công ty TNHH TĐH. 

5.3. HĐQT công ty sẽ chuyển tờ trình này (đính kèm) lên website để thông tin cho cổ đông và in ấn thành 
tài liệu cung cấp cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ để xem xét quyết định thông qua . 

6. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm tóan để kiểm tóan báo cáo tài chính hàng năm và sóat xét 
báo cáo tài chính hàng qúi. 

6.1. Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính, công văn số 246/UBCK-QLPH ngày 
24/2/2009 của UBCKNN, Công văn số 32/UBCK-QLPH của UBCKNN ngày 17/03/2009 về việc sóat 
xét BCTC qúi I/2008 bởi công ty kiểm tóan của các công ty niêm yết. 

6.2. HĐQT nhất trí đề nghị ĐHĐCĐ Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định lựa chọn công ty 
chứng khóan phù hợp để sóat xét báo cáo tài chính hàng qúy nhằm đảm bảo tuân thủ các qui định của 
các cơ quan thẩm quyền. 

6.3. HĐQT công ty sẽ chuyển tờ trình này (đính kèm) lên website để thông tin cho cổ đông và in ấn thành 
tài liệu cung cấp cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ để xem xét quyết định thông qua.  

II. NHỮNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 
1. ĐHĐCĐ thường niên đựợc tổ chức vào ngày 25/03/2009 tại Nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200 

Hòang Văn Thụ P9 Phú Nhuận TPHCM. 
2. Thống nhất chương trình nghị sự (đính kèm) và phân công CBNV trong ban tổ chức, giới thiệu Chủ 

tịch đòan, Thư ký đòan, Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiêm ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết. 
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3. Do số lượng cổ đông rất lớn (theo danh sách do TTLK chuyển đến là 1,549 cổ đông), trong đó rất nhiều 
cổ đông cư ngụ tại các tỉnh rất xa TPHCM vì vậy rất khó xác định được số lượng cổ đông sẽ đến dự đại 
hội (mặc dù Thông báo đã được đăng báo và chuyển lên website từ ngày 13/03/2009, Thư mời từng cổ 
đông đã được gởi đi từ ngày 16/03/2009) cũng như việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức đáp ứng một số 
lượng lớn tham dự . Để hạn chế lãng phí, HĐQT chủ trương chỉ in sẵn 1 số tài liệu và thẻ biểu quyết, 
nếu thiếu sẽ cho in bổ sung để cung cấp kịp thời cho cổ đông đến dự. HĐQT đề nghị cổ đông nên theo 
dõi thông tin trên website va thông báo đăng ký tham dự trước để giúp ban tổ chức hạn chế những bất 
cập thiếu sót trong phục vụ đại hội. 

HÑQT Giao traùch nhieäm cho OÂng Phaïm Trung Cang, Chuû tòch HÑQT tröïc tieáp trieån khai thöïc 
hieän nghò quyeát cuûa HÑQT vaø baùo caùo laïi keát quaû trong kyø hoïp keá tieáp.  

Bieân baûn ñaõ ñoïc laïi cho caùc thaønh vieân nghe vaø nhaát trí kyù teân. 

Phoù Chuû Tòch HÑQT 
 
 
 
 

NGUYEÃN VAÊN HUØNG 

Chuû Toïa cuoäc hoïp 
Chuû Tòch HÑQT 

 
 
 

PHAÏM TRUNG CANG 
Thaønh vieân döï hoïp 

 
 
 
 

TOÂN THÒ HOÀNG MINH 

Thaønh vieân Döï hoïp 
 
 

 
 

NGUYEÃN THÒ THANH LOAN 
Thaønh vieân döï hoïp 

 
 
 
 

ÑAØO THANH TUYEÀN  

Thaønh vieân döï hoïp 
 
 
 
 

PHAÏM VAÊN MEÏO 
 
Nôi nhaän: 

- Caùc Thaønh vieân HÑQT. 
- Löu HÑQT. 

- Chuyeån leân website 

Thaønh vieân döï hoïp 
 
 
 
 

NGUYEÃN HÖÕU PHUÙ 
 


