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TỜ TRÌNH  

V/v: Quy chế đề cử bổ sung ứng viên 

thành viên HĐQT của HĐQT nhiệm 

kỳ đương nhiệm của Công ty)   

PROPOSAL  

On approval of Regulation on 

nomination for additional nominee(s) 

of Board of Director from the 

incumbent Board of Director of the 

Company) 

 

Kính thưa Đại hội, 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 

Công ty cổ phần Dệt may- Đầu tư- 

Thương mại Thành Công; 

- Căn cứ qui định pháp luật hiện hành; 

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn Công 

ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội 

đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 

2026 tại Đại hội cổ đông năm 2021. 

Dear all value shareholders, 

- Pursuant to Charter of Thanh Cong 

has been approved by General 

Shareholders’ Meeting; 

- Pursuant to current laws and 

regulation; 

- Due to the need of election of new 

Board of Director’s members for the 

term 2021 – 2026 at 2021 General 

Shareholders’ Meeting. 

 

Căn cứ Điều 24a Điều lệ tổ chức và hoạt 

động Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - 

Thương mại Thành Công: 

“Trường hợp số lượng các ứng viên Hội 

đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản 

trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty 

quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng 

quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội 

đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và 

phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trước khi tiến hành đề cử”.  

 

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, Hội đồng quản 

trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 

Quy chế đề cử bổ sung ứng viên thành viên 

HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ đương nhiệm 

của Công ty với nội dung như sau:  

 

According to Article 24 of Company Charter, 

quote: 

“In case the necessary number of nominated 

persons and nominees to the election of 

members of the Board of Directors is 

insufficient, the current Board of Directors 

may nominate complement candidates or 

organize the nomination in accordance with 

the regulation defined by the Company on 

corporate governance. The candidate 

nomination to the Board of Directors of the 

actual Board of Directors must be clearly 

announced and approved by the General 

Meeting of Shareholders before the election 

procedure”. 

Considering reality of Company, BOD would 

like to propose the Regulation on nomination 

for additional nominee(s) of Board of 

Director from the incumbent Board of 

Director of the Company: 
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1. Phạm vi và đối tượng áp dụng quy chế: 

Quy định này được áp dụng trong trường 

hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội 

đồng quản trị do cổ đông đề cử hoặc ứng 

cử không đạt đủ số lượng cần thiết để tiến 

hành bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ 

đông bất thường (sau đây gọi là đợt bầu 

cử) của CTCP Dệt may Đầu tư Thương 

mại Thành Công (sau đây gọi là Công ty). 

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là 

HĐQT) có quyền đề cử bổ sung ứng viên 

theo các nguyên tắc, tiêu chí và cách thức 

quy định dưới đây cho đến khi đủ số 

lượng cần thiết để tiến hành bầu cử.  

 

 

 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng 

viên được đề cử bổ sung: 

Tiêu chuẩn của ứng viên thành viên 

HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật 

Doanh nghiệp và Điều 24a Điều lệ Công 

ty): 

 Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối 

với thành viên HĐQT: 

1. Từ 21 tuổi trở lên; Có đủ năng lực 

hành vi dân sự, không thuộc đối 

tượng bị cấm quản lý doanh 

nghiệp theo qui định của pháp 

luật; 

2. Có một trong hai điều kiện sau: 

i. Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 

5% số cổ phần của Công ty hoặc 

người đại diện theo ủy quyền của 

cổ đông tổ chức sở hữu ít nhất 5% 

số cổ phần của Công ty;  

ii. Có trình độ chuyên môn, kinh 

nghiệm trong quản lý kinh doanh 

hoặc kinh nghiệm trong ngành 

nghề dệt may ít nhất 5 năm 

 

 

1. Scope and subjects of the regulation: 

This regulation is applied in case the 

number of nominees for the Board of 

Directors nominated by shareholders or 

self – nominated candidates does not meet 

the criteria to hold the election at the 

Annual General Shareholders’ Meeting or 

Irregular General Shareholders’ Meeting 

(hereinafter referred to as the election) of 

Thanh Cong Textile Investment and 

Trading Joint Stock Company (hereinafter 

referred to as the Company). The Board of 

Directors (hereinafter referred to as the 

BOD) has the right to nominate additional 

nominees according to the principles, 

criteria and guideline specified hereinafter 

until the number of nominees meets the 

criteria to hold the election. 

2. Criteria and conditions for additional 

nominees:  

a. Criteria of a member of the BOD 

(according to Article 155 of the Law on 

Enterprises and Article 24a of the 

Company Charter): 

 General criteria and conditions for the 

BOD’s members: 

1. From twenty one (21) years of 

age and over; have full capacity 

for civil acts and not to be 

prohibited from management of 

enterprises by the Laws 

2. Meeting one of the two following 

conditions: 

i. Be an individual Shareholder 

owning at least 5% of total 

number of shares of the 

Company or an authorized 

representative of an 

organisational shareholder 

owning at least 5% of the shares 

of the Company; 

ii. Having professional 

qualifications and practical 
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 Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị 

i. Không phải là người làm việc cho 

Công ty, công ty con và công ty 

mẹ của Công ty; không phải là 

người đã từng làm việc cho Công 

ty, công ty con của Công ty ít nhất 

trong ba (03) năm liền trước đó; 

ii. Không phải là người đang hưởng 

lương, thù lao từ Công ty, trừ các 

khoản phụ cấp mà thành viên 

HĐQT được hưởng theo quy 

định; 

iii. Không phải là người có vợ hoặc 

chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, 

mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông 

lớn của Công ty; là người quản lý 

của Công ty hoặc công ty con của 

Công ty.  

iv. Không phải là người trực tiếp 

hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% 

tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty.  

v. Không phải là người đã từng làm 

thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 

của Công ty ít nhất trong năm (05) 

năm liền trước đó. 

 

 

 

3. Nguyên tắc đề cử và tiêu chí lựa chọn 

ứng viên thành viên HĐQT bổ sung: 

a. Nguyên tắc đề cử ứng viên bổ sung 

của HĐQT: 

- Việc đề cử ứng viên phải công 

bằng, khách quan, vì lợi ích tốt 

nhất của Công ty; 

- Việc lựa chọn ứng viên phải phù 

experience in corporate business 

management or experience in 

textile-garment industry for at 

least five (05) years.  

 Criteria and conditions for 

independent members of the BOD 

i. Not being a current employee of 

the Company or its subsidiaries; 

not be a person that used 

to work for the Company or the 

company’s subsidiaries over at 

least the previous 03 

consecutive years.  

ii. Not being a person receiving 

salary or remuneration from the 

Company, except for the 

allowances that members of the 

Board of Directors are entitled; 

iii. Not having a spouse, biological 

parents, adoptive parents, 

biological children, adoptive 

children, or biological siblings 

is a major shareholder of the 

Company, or is a 

manager of the Company or the 

company’s subsidiary 

iv. Neither directly nor indirectly 

hold at least 1% of the 

Company’s voting shares 

v. Have ever not held the position 

of Member of the Board of 

Directors, the Control Board 

over at 

least the previous 05 

consecutive years. 

3. Principles of nomination and additional 

criteria for selecting nominees for 

members of the BOD: 

a. Principles of nominating additional 

nominees to the Board of Directors: 

 The nomination must be fair, 

unbiased, and for the best interests 

of the Company; 
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hợp với tiêu chuẩn, tiêu chí lựa 

chọn ứng viên quy định trong 

Quy chế này, Điều lệ Công ty và 

tuân thủ quy định của pháp luật. 

 

b. Tiêu chí ưu tiên lựa chọn ứng viên 

thành viên HĐQT bổ sung:   

- Cá nhân đã hoặc đang có giao 

dịch với Công ty hoặc có hoạt 

động trong lĩnh vực truyền thống: 

dệt may; 

- Cá nhân có năng lực về tài chính; 

năng lực về quản lý, điều hành; 

có uy tín trong lĩnh vực hoạt 

động; có thương hiệu được khẳng 

định trong nước hoặc nước ngoài; 

- Cá nhân có năng lực chuyên môn, 

năng lực quản lý điều hành phù 

hợp định hướng phát triển của 

Công ty, có khả năng đóng góp 

cho sự phát triển của Công ty; 

hoặc 

- Cán bộ quản lý đang làm việc tại 

Công ty, có định hướng gắn bó 

lâu dài với Công ty, có năng lực 

chuyên môn và năng lực quản lý, 

đã có nhiều đóng góp thiết thực 

cho Công ty.  

 

 

c. Cách thức HĐQT đương nhiệm lựa 

chọn ứng viên thành viên HĐQT: 

- Căn cứ các qui định của Điều lệ, 

qui định pháp luật liên quan, tùy 

thuộc vào tình hình thực tế của 

Công ty, HĐQT thông qua sự giới 

thiệu của các đối tác (công ty 

chứng khoán, khách hàng, cổ 

đông) hoặc tự mình đề xuất, xem 

xét các cán bộ quản lý của Công 

ty hoặc các cá nhân khác đáp ứng 

đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện 

 The selection of nominees must be 

in accordance with the criteria and 

conditions specified in this 

Regulation, the Company Charter 

and relevant laws. 

b. Priority criteria for selecting 

additional members of the Board of 

Directors: 

 Individuals who have been or 

currently having transactions with 

the Company, or operating 

business in the textiles industry; 

 Individual with financial capacity; 

management skill; owning prestige 

in his business; having domestic or 

foreign recognized brands; 

 Individuals who have professional 

capacity, management and 

operating ability in consistent with 

the business orientation of the 

Company, willing to contribute to 

the development of the Company; 

or 

 Managers currently working at the 

Company, with long-term 

commitment to the Company, 

having professional and 

management ability, having many 

practical contributions to the 

Company. 

c. Method of selecting nominees of the 

incumbent BOD: 

 Based on the provisions of the 

Charter, relevant laws, depending 

on the actual situation of the 

Company, the BOD may either 

considers the nominees 

recommendation of partners 

(securities companies, customers, 

shareholders), or nominates the 

managers of the Company or other 

individuals who fully meet the 

criteria and conditions specified in 
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quy định ở mục 2 Quy chế này để 

lập danh sách các ứng viên tiềm 

năng; 

- Sau khi có danh sách các ứng 

viên tiềm năng, HĐQT sẽ tiến 

hành họp để biểu quyết lựa chọn 

ra các ứng viên phù hợp cho đến 

khi đủ số lượng cần thiết để tiến 

hành bầu cử. Ứng viên được 

HĐQT lựa chọn đề cử bổ sung là 

ứng viên đạt được sự biểu quyết 

tán thành của ít nhất 2/3 số lượng 

thành viên HĐQT dự họp biểu 

quyết. Nghị quyết HĐQT thông 

qua danh sách các ứng viên do 

HĐQT đề cử bổ sung kèm với hồ 

sơ đề cử ứng viên phải được đưa 

vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ 

đông và phải được công bố tối 

thiểu mười (10) ngày trước ngày 

khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông để cổ đông có thể tìm 

hiểu về các ứng viên này trước 

khi bầu cử. 

d. Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên 

HĐQT bổ sung: 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên thể 

hiện đầy đủ thông tin ứng viên 

quy định tại khoản 4 Điều 24a 

Điều lệ Công ty;  

- Bản sao y có chứng thực 

CMND/CCCD/Hộ chiếu và 

các bằng cấp chứng nhận trình 

độ chuyên môn; 

- Nghị quyết của HĐQT thông 

qua danh sách các ứng viên do 

HĐQT đương nhiệm đề cử bổ 

sung.  

Section 2 of this Regulation to 

make a list of potential nominees; 

 The BOD then convenes a meeting 

to select necessary number of 

suitable nominees in order to 

conduct the election. The nominee 

officially selected for the election 

is one that has been approved by at 

least 2/3 (two third) of BOD’s 

members. The list of additional 

nominees nominated by the BOD 

and nomination documents must be 

included in the meeting documents 

for General Shareholders Meeting , 

and must be disclosed on the 

website of the Company at least ten 

(10) days before the opening date 

of General Shareholders Meeting 

so that shareholders can learn about 

these nominees before the election. 

 

 

 

d. Additional BOD member nomination 

documents: 

 Nominee's curriculum vitae fully 

shows nominee information as 

prescribed in Clause 4 Article 24a 

of the Company Charter; 

 Certified copies of personal papers 

of nominee including: ID or 

Passport, certificate of education 

level and professional skill; 

 Resolution of the Board of 

Directors on list of additional 

nominee(s) for BOD’s member 

nominated by incumbent BOD. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 

thông qua. 

Kindly submit to GSM for consideration and 

approval. 
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   TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021 

Ho Chi Minh City, January 15
th

, 2021 

  
 


