










   

 

 

 

TỜ TRÌNH  
 

Về việc Phê duyệt nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam; 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt 

các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau: 

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. 

2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. 

3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. 

4. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. 

Trân trọng kính trình! 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Như trên;                                                                                                    

- BKS; 

- Lưu: VT, HĐQT.                                                   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  

 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/TTr-PCT-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022 



   

 

TỜ TRÌNH 

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023     

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam; 
 

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội 

đồng quản trị của Ông Võ Ngọc Phụng vào ngày 12/07/2022.  

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 

2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc miễn 

nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Võ Ngọc 

Phụng. 

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

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên;                                                                                                                 

- BKS; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

   

CÔNG TY  CỔ PHẦN VẬN TẢI 

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/TTr-PCT-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022 



   

 

TỜ TRÌNH 

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023     

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam; 
 

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban 

Kiểm soát của Bà Lê Thị Mai đề ngày 08/07/2022.  

Căn cứ Điều 35 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 

2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc miễn 

nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Lê Thị Mai. 

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

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên;                                                                                                                 

- BKS; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

  

CÔNG TY  CỔ PHẦN VẬN TẢI 

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12/TTr-PCT-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022 



   

 

TỜ TRÌNH 

Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023     

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam; 
 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam nhận được 

Văn bản đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của cổ 

đông đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 5 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau: 

STT Cổ đông 

Tỷ lệ cổ phần 

nắm giữ % tổng 

số cổ phần 

Số lượng 

ứng viên 

đề cử 

Họ tên ứng viên 

01 

 
   

 

 

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu ứng viên theo 

đề nghị của cổ đông theo trình tự của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 để bầu 

thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa 

chất Việt Nam, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm. 

Trân trọng kính trình! 

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên;                                                                                                                 

- BKS; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

CÔNG TY  CỔ PHẦN VẬN TẢI 

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/TTr-PCT-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022 



   

 

TỜ TRÌNH 

Về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023     

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam; 
 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam nhận được 

Văn bản đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 

của cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty, Khoản 5 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau: 

STT Cổ đông 

Tỷ lệ cổ phần 

nắm giữ % tổng 

số cổ phần 

Số lượng 

ứng viên 

đề cử 

Họ tên ứng viên 

01 

 
   

 

 

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu ứng viên theo 

đề nghị của cổ đông theo trình tự của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 để bầu 

thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa 

chất Việt Nam, thay thế thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm. 

Trân trọng kính trình! 

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên;                                                                                                                 

- BKS; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

CÔNG TY  CỔ PHẦN VẬN TẢI 

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 13/TTr-PCT-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022 



   

 

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

 

Hôm nay, ngày 31/08/2022, vào lúc 14 giờ 00 phút tại Khu dịch vụ số 4, tầng 6, tháp R2, 

cao ốc The Everrich, số 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội 

đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa 

chất Việt Nam (PCT) đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau: 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:  

1. Chủ tọa đại hội 

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 

– là chủ tọa điều hành Đại hội. 

2. Cổ đông tham dự 

ĐHĐCĐ đã nghe bà … – đại diện Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận 

tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp như sau: 

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là … người (dự họp trực tuyến và 

thông qua người đại diện theo uỷ quyền) đại diện cho … cổ phần, chiếm …% tổng cổ phần 

có quyền biếu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm 

Biên bản này). 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Công ty, 

ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đủ 

điều kiện tiến hành. 

3. Đoàn chủ toạ, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu: 

Ban Tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ toạ, Thư ký và Tổ kiểm phiếu như sau: 

 Đoàn chủ toạ: 

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Võ Ngọc Phụng - Giám đốc Công ty 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy đương nhiên là chủ toạ đại hội. 

Việc bầu ông Võ Ngọc Phụng vào Đoàn chủ toạ có kết quả biểu quyết như sau: 

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau: 

Kết quả 
Tổng số CP biểu 

quyết hợp lệ 

Trong đó 

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến  

Số phiếu     

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/BBH-PCT-ĐHCĐ     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2022 



   

Đạt tỷ lệ % CP 

biểu quyết hợp 

lệ 

    

Kết quả: Ông Võ Ngọc Phụng được tham gia vào Đoàn chủ toạ. 

 Thư ký Đại hội: 

Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty 

 Với kết quả biểu quyết như sau: 

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau: 

Kết quả 
Tổng số CP biểu 

quyết hợp lệ 

Trong đó 

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến  

Số phiếu     

Đạt tỷ lệ % CP 

biểu quyết hợp 

lệ 

    

Kết quả: Bà Nguyễn Diệu Hoa được bầu làm Thư ký đại hội 

 Tổ kiểm phiếu: 

1. Bà …   : Tổ Trưởng 

2. Ông …    : Thành viên 

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: …  cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau: 

Kết quả 
Tổng số CP biểu 

quyết hợp lệ 

Trong đó 

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến  

Số phiếu     

Đạt tỷ lệ % CP 

biểu quyết hợp 

lệ 

    

Kết quả: bầu tổ kiểm phiếu gồm 02 thành viên: 

1. Bà …   : Tổ Trưởng 

2. Ông …    : Thành viên 

 

II.   DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội 

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai Nội quy Đại hội, thể lệ biểu quyết với kết quả biểu 

quyết như sau: 

1. Nội quy Đại hội 

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau: 

Kết quả 
Tổng số CP biểu 

quyết hợp lệ 

Trong đó 

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến  



   

Số phiếu     

Đạt tỷ lệ % CP 

biểu quyết hợp 

lệ 

    

Kết quả: Căn cứ quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và kết quả 

kiểm phiếu thì Nội quy đại hội đã được thông qua. 

2. Thể lệ biểu quyết 

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau: 

Kết quả 
Tổng số CP biểu 

quyết hợp lệ 

Trong đó 

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến  

Số phiếu     

Đạt tỷ lệ % CP 

biểu quyết hợp 

lệ 

    

Kết quả: Căn cứ quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và kết quả 

kiểm phiếu thì Thể lệ biểu quyết đã được thông qua. 

B.    Các nội dung được đưa vào chương trình đại hội 

Các nội dung được đưa ra biểu quyết để đưa vào chương trình đại hội như sau: 

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. 

2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. 

3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. 

4. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. 

Kết quả biểu quyết như sau: 

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham 

dự biểu quyết trong đó:  

+ Đồng ý là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết. 

+ Không đồng ý là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết. 

+ Không ý kiến là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết. 

Căn cứ quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cùng kết quả 

kiểm phiếu thì các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2022 xem xét gồm các nội dung sau: 

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. 

2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. 

3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. 

4. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. 
 

C.  Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình 

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. 



   

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham 

dự biểu quyết trong đó:  

+ Đồng ý là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết. 

+ Không đồng ý là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết. 

+ Không ý kiến là … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết. 

.2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. 

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần, tương ứng với … số phiếu biểu quyết 

(Số cổ phần nhân với 01 là số thành viên HĐQT được bầu) theo hình thức bầu dồn phiếu. 

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu, chiếm …% tổng số phiếu biểu quyết 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu, kết quả như sau (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống 

thấp): 

STT Họ và tên ứng viên Số phiếu biểu quyết bầu Tỷ lệ/ Số phiếu hợp lệ 

01    

02    

03    

Căn cứ theo quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và căn cứ 

vào kết quả kiểm phiếu thì nội dung các Tờ trình sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông 

bất  thường năm 2022 nhất trí phê duyệt và thông qua: 

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Ngọc Phụng. 

2. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà … – 

sinh ngày ... theo đề nghị của cổ đông lớn. 

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mai. 

4. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà … – sinh 

ngày ... theo đề nghị của cổ đông lớn. 

 Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã 

được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều 

lệ Công ty. 

 Đại hội bế mạc vào hồi … giờ … phút cùng ngày. Biên bản gồm … (…) trang, được 

đọc và được toàn thể Đại hội thông qua.  

 

THƯ KÝ CHỦ TOẠ 

 

 

Nguyễn Diệu Hoa 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 

               

       

 



   

 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/BBH-PCT-

ĐHCĐ ngày 31/08/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua những nội dung sau: 

5. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Ngọc Phụng. 

6. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà … – 

sinh ngày ... theo đề nghị của cổ đông lớn. 

7. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mai. 

8. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà … – sinh 

ngày ... theo đề nghị của cổ đông lớn. 

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ 

quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ Công ty.  

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt 

Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
 

Nơi nhận: 

- Các TV.HĐQT; 

- Ban KS, Ban GĐ; 

- Cổ đông PCT;     

- Lưu: VT, HĐQT. 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

      

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/NQ-PCT-ĐHCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022 
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