
































Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MT GAS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  05/ TTr- ĐHĐCĐ Long An, ngày 06 tháng 02 năm 2023  

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thù lao Hội đồng quản trị  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP MT Gas 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát, như sau: 

 Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị  : 3.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Hội đồng quản trị  : 2.000.000 đồng/tháng 

 Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022  :   60.000.000 đồng  

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 đề nghị như sau: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị  : 3.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Hội đồng quản trị  : 2.000.000 đồng/tháng 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

    Xin chân thành cảm ơn! 

 

 
  

  

 

 







Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

MT GAS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 07/ TTr- ĐHĐCĐ Long An, ngày 6 tháng 02  năm 2023  

 

TỜ TRÌNH 

Vv Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP MT Gas 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019; 

- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông 

qua ngày 31/12/2020; 

-  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MT Gas; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: 

Vừa qua, các thành viên HĐQT là Ông Hirohisa Ikeno, Ông Lại Văn Tú đã có đơn từ nhiệm vị trí 

thành viên HĐQT vì lý do cá nhận và hết nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 

xem xét các nội dung như sau: 

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT : 

- Ông Hirohisa Ikeno   

- Ông Lại Văn Tú     

- Ông Trương Hữu Phước 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 

Xin chân thành cảm ơn! 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

MT GAS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  …  TP. HCM, ngày  27  tháng 02  năm 2023  

 

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số …. ngày …/…/2023. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 27/02/2023, tại …, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MT 

Gas được tổ chức với sự tham gia của ….. cổ đông sở hữu ………. cổ phần chiếm …… tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí 

thông qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 2: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị công ty năm 2022 và định 

hướng phát triển năm 2023 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 3: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 4:  Tờ trình Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2022 và dự kiến chia cổ tức 

năm 2023 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

DỰ THẢO 
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Điều 5: Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán  

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 7: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị  

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 8: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ  

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 9: Tờ trình Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 10: Tờ trình Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 11: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027: 

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: 

- Ông/Bà …………..    (Sơ yếu lí lịch đính kèm) 

- Ông/Bà …………..    (Sơ yếu lí lịch đính kèm) 

- Ông/Bà …………..    (Sơ yếu lí lịch đính kèm) 

- Ông/Bà …………..    (Sơ yếu lí lịch đính kèm) 

- Ông/Bà …………..    (Sơ yếu lí lịch đính kèm) 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội. 

KẾT QUẢ BẦU CỬ: 

Họ và tên Chức danh Tỷ lệ  bầu cử 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 TV HĐQT  
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 TV HĐQT  

 TV HĐQT  

 TV HĐQT  

 TV HĐQT  

 TV HĐQT  

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MT Gas thông qua 

toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách 

nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 

Nơi nhận:  

- HĐQT. 

- Ban Tổng Giám Đốc. 

- Thư ký công ty. 

TM Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯƠNG HỮU PHƯỚC 

 

















 



 






