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ĐT: (02703) 822729  Fax: (02703) 831283   

Website: http://www.congtrinhcongcong.vinhlong.gov.vn. 
 

http://www.congtrinhcongcong.vinhlong.gov.vn/






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

 

Cổ đông:……………………………………………………………………….. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………… 

Số CMND/ĐKKD………………..Ngày cấp:…../…../….Nơi cấp…………….. 

Số cổ phần sở hữu:…………………………cổ phần. 

Mã số cổ đông:………………………………… 

Căn cứ vào Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty 

cổ phần Công trình  công cộng Vĩnh Long tổ chức vào ngày 28/6/2018; xin trả lời 

về việc tham dự Đại hội như sau: 

(đánh dấu X vào ô vuông) 
 

 Trực tiếp tham dự 

 Ủy quyền cho lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long: 

 Ông Đào Thanh Liêm Chủ tịch HĐQT 

 Ông Ngô Thành Thía                                     Giám đốc 

 Ủy quyền cho người khác tham dự: 

Tên người được ủy quyền:……………………………... 

Mã số cổ đông(nếu có)………..… 

Số CMND:……………....Ngày cấp:…./…/…......Nơi cấp:……………… 

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 

2018 Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tổ chức ngày 28/6/2018 và 

biểu quyết với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội. 

Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) cần 

mang theo giấy này và CMND (hoặc hộ chiếu) để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký 

cổ đông. 

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. 

 

  Vĩnh Long, ngày …… tháng …… năm 2018 

 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN BÊN ỦY QUYỀN(CỔ ĐÔNG) 
 (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

  

 



CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

 

Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 28/6/2018. 

Địa điểm: Số 86, đường 3 tháng 2, Phường 1, thành phố Vĩnh Long. 

 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 
 

7h30’ – 8h 
Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông 

- Đón tiếp các cổ đông và đại biểu 

- Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu 

 

 

8h-8h45’ 
Khai mạc đại hội 

1.Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 

3. Chủ tọa chỉ định nhân sự tham gia điều hành Đại hội và Thư ký Đại hội 

4. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và biểu quyết 

5. Thông qua chương trình Đại hội 

6. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và biểu quyết 

 

 

8h45’-9h15’ Nội dung Đại hội:  
 7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty. 

8. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế 

hoạch năm 2018. 

9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 

năm 2018 

10.Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. 

 

9h15’-9h30’ Nghỉ giải lao  
 

9h30’- 10h30’ 
Nội dung Đại hội (tiếp theo) 

11. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2018 

12. Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban 

kiểm soát, Thư ký năm 2018 

13. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ 

năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018. 

14. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 16.Đại hội thảo luận các nội dung các Tờ trình. 

17.Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm. 

18.Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình. 

Ban kiểm phiếu làm việc. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 

 

 

10h30’-11h Tổng kết Đại hội  

 19.Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

20.Đại hội biểu quyết thông qua. 

 

 21.Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.  
 



 

 

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 

CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Số:        /QC-HĐĐCĐ                   Vĩnh Long, ngày 12 tháng 6 năm 2018 

 
QUY CHẾ LÀM VIỆC  

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG  

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình công 

cộng Vĩnh Long  năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng 

quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường 

niên của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long diễn ra đúng quy định 

và thành công tốt đẹp. 

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại 

hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

-Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách 
mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình công 
cộng Vĩnh Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ 
Công ty và quy định hiện hành của pháp luật. 

-Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT 

- Công ty : Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long 

- HĐQT : Hội đồng Quản trị 

- BKS : Ban kiểm soát 

- BTC : Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ: 

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông 

DỰ THẢO 
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-Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

-Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội phải được triệu tập lại 
trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại 
hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các 
đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 

-Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại 
biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai 
mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp 
này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được 
coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần 
thứ nhất có thể phê chuẩn. 

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội 

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết  ngày 16/4/2018 đều 

có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền 

cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo 

ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của 

mỗi người đại diện. 

3. Khách mời tại Đại hội 

-Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại 
hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. 

-Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại 
hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ 

-Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu 

có), giấy tờ tùy thân,… theo yêu cầu của BTC Đại hội. 

-Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội 

trường Đại hội.  

-Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu 

quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông 

đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu 

quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

-Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại 

bên ngoài hội trường làm việc. 

-Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 

-Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các 

biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ 

chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội 

diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch. 
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5. Chủ tọa Đại hội 

-Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt 
hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong 
số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành 
viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu 
chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất 
làm chủ tọa cuộc họp. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa: 
 Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của 

Đại hội. 
 Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty 

trình bày các báo cáo tại Đại hội. 
 Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.  
 Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết. 
 Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

và một người hỗ trợ thư ký. 
 Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.  
 Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu 

quyết.  
 Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được 

Đại hội thông qua. 
 Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại 

hội sau khi kết thúc Đại hội. 

6. Thư ký Đại hội 

Chủ tọa cử ra 02 người làm Thư ký đại hội.   
 Nhiệm vụ và quyền hạn: 
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội. 
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu. 
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông. 
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông 

báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 
 Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần 

thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương 
trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự 
họp. 

7. Ban kiểm phiếu 

-Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có 

tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 

người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. 

-Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

 Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

 Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố 
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kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết 

quả bầu cử.  

8. Phát biểu tại Đại hội 

-Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của 

Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội 

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

thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ 

tọa. 

-Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng 

thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng 

văn bản. 

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội 

a. Các quy định chung 

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp: 

- Một (01) “Thẻ biểu quyết” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc 

đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các 

vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. 

- Một (01) “Phiếu biểu quyết” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc 

đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các 

báo cáo và tờ trình tại Đại hội. 

b. Cách thức biểu quyết: 

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều 

được xin ý kiến theo trình tự sau: 

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình; 

- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình; 

- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình. 

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các 

nội dung bằng một trong hai hình thức sau: 

-Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng 

hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu 

quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi 

nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, 

Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề 

khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. 

-Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội 
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dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, 

“Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong 

phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu 

gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức 

này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội. 

c. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết 

-Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, 

không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho 

phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự. 

-Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại 

biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp 

lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. 

-Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung 

khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của 

công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại 

biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ. 

d. Thể lệ biểu quyết: 

-Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc 

đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền 

biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết. 

-Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/4/2018) tổng số cổ phần của Công ty 

là:  3.536.222 cổ phần tương đương với 3.536.222 quyền biểu quyết. 

e. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.  

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu 

quyết. 

-Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý 

kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu 

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

f.   Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết 

-Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền 

chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc 

bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng 

số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận. 

-Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số 
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quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận. 

V.THỰC HIỆN 

-Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm 

tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, 

quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền: 

 Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an 

ninh khác; 

 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất 

những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối 

trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân 

thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ. 

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp 

dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà 

nước. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết 

thông qua. 

 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

  

 

 

 

 
ĐÀO THANH LIÊM 















































































































 

.......................,  ngày   ….  tháng 6 năm 2018 

 

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

 Tôi tên là …. .........................................................................................  

Sở hữu/ đại diện sở hữu ……………………… cổ phần của Công ty Cổ 

phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

Ngoài các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long đã được đăng 

tải tại trang Website: http://www.congtrinhcongcong.vinhlong.gov.vn  tôi 

có ý kiến khác như sau: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 …………………………. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

http://www.congtrinhcongcong.vinhlong.gov.vn/


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

 

THẺ BIỂU QUYẾT  
 

Họ tên Cổ đông: ………………………   
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : ………….  cổ phần 

Mã số Đại biểu biểu quyết : ………………   



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

 

                         PHIẾU BIỂU QUYẾT 

                                  Nội dung các Tờ trình 

 

 

Nội dung cần biểu quyết 

Biểu quyết 

Tán 

thành 

Không 

tán thành 

Không 

có ý kiến 

-Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017  

 

   

-Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2018.  
 

 

-Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT và 

thành viên Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018. 

  

 

-Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích 

lập các quỹ năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018. 

 

   

-Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2018. 
 

 
 

Lưu ý: 

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (        )   ) 

- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn (           ) và đánh dấu X 

vào ô lựa chọn mới (           ) 

- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy  (           ) 

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung. 

 

Mã số Đại biểu biểu quyết : ….. 

Họ tên cổ đông :  …. 

Số cổ phần :  …. 

X 

X 

X 

X 

Cổ đông (ký tên) 

 

 

……………….. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

 VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số :     /BB-ĐHĐCĐ                             Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 năm 2018 

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

 

Tên công ty: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018 (Thứ năm). 

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.  

Số 86, đường 3 tháng 2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

 * Thành phần tham dự:  

-  Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

- Khách mời tham dự Đại hội:  

 

 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP 

 

I. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 

1. Nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: 

Bà:  Đinh Thị Quỳnh Như  - Phó Phòng TC-HC                   - Trưởng Ban 

Bà:  Lê Thị Tuyết Nga - Giám đốc XN Công viên Cây xanh - Thành viên 

Ông: Trương Tấn Đạt – Nhân viên XN Vệ sinh môi trường     - Thành viên 

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: 

- Người báo cáo: Bà Đinh Thị Quỳnh Như, Trưởng ban kiểm tra tư cách 

cổ đông.  

- Nội dung báo cáo:  

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông sở hữu 3.536.222 cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long 

theo danh sách chốt đến 16 giờ ngày 16/4/2018. 

+ Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 28/6/2018, Cổ đông và người được ủy 

quyền tham dự Đại hội: …. đại biểu, đại diện cho 3.536.222 cổ phần có quyền 

biểu quyết, chiếm …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. 

+ Theo kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và người được ủy quyền 

tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm 

bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

 

DỰ THẢO 
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II.  Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu: 

1. Đoàn Chủ tọa thành phần như sau: 

- Ông: Đào Thanh Liêm,  Chủ tịch HĐQT                      -  Chủ tọa Đại hội  

- Ông: Ngô Thành Thía, Thành viên HĐQT, Giám đốc  -  Thành viên 

- Bà: Lê Thị Thanh Nhàn, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc - Thành viên 

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ đồng ý là 

100%. 

2. Ban Thư ký Đại hội: Thành phần như sau: 

- Bà: Đặng Thị Ngọc Chân, Phó phòng TC-HC kiêm Thư ký HĐQT- 

Trưởng Ban Thư ký Đại hội. 

- Bà: Phạm Minh Thùy, Phó Phòng KH - KT- KD – Thành viên. 

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ đồng ý 

là 100%. 

3. Ban Kiểm phiếu: 

- Ông: Phan Thanh Hiền, Giám đốc XN VSMT         - Trưởng ban. 

- Ông: Nguyễn Khắc Yên Đan, Phó Phòng KH-KT-KD         - Thành viên. 

- Ông: Trần Khắc Duy, PGĐ XN Công viên Cây xanh          - Thành viên. 

- Bà: Trần Mỹ Hằng, Phó Phòng Kế toán – Tài vụ                  - Thành viên. 

- Ông: Huỳnh Hữu Vinh, Nhân viên CNTT Phòng TC- HC    - Thành viên. 

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 

100%. 

 

III. Giới thiệu Quy chế làm việc Đại hội; Chương trình Đại hội: 

1. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội: 

Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc công 

ty trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và 

xin ý kiến của Đại hội. 

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế với tỷ lệ đồng ý là 100%. 

2. Giới thiệu Chương trình Đại hội: 

Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu Chương trình 

Đại hội gồm: 03 báo cáo và 05 Tờ trình và xin ý kiến Đại hội. 

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%. 

 

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

 

I. Đại hội nghe trình bày nội dung Báo cáo và Tờ trình: 

1. Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, 

trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2018. 

2. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt 

động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018. 
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3. Ông Phạm Công Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt 

động của Ban kiểm soát năm 2017.  

4. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc 

công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017. 

5. Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty 

trình bày Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 

6. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình 

thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên 

Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018. 

7. Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty 

trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các 

quỹ công ty năm 2017 và Phương án chia cổ tức năm 2018. 

8. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc 

công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2018. 

PHẦN III: Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 

 

1. Cổ đông:……                  Ý kiến: :… 

Trả lời:… 

2. Cổ đông:…                      Ý kiến:…. 

Trả lời: 

 

3… 

 

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT 

 

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: 

1.1. Kết quả hoạt động năm 2017  
- Tổng doanh thu           : 68.383.474.523 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế :   9.078.704.864 đồng 

1.2. Kế hoạch năm 2018: 

- Tổng doanh thu:        :  63.000.000.000  đồng 

- Lợi nhuận trước thuế :  9.100.000.000 đồng 

* Phần biểu quyết: 

- Tán thành:               cổ phần, chiếm   % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

-  Không tán thành:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

- Không ý kiến:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và 

Phương hướng năm 2018. 
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* Phần biểu quyết: 

- Tán thành:               cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

-  Không tán thành:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

- Không ý kiến:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

 

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. 

* Phần biểu quyết: 

- Tán thành:               cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

-  Không tán thành:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

- Không ý kiến:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

 

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017  

- Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 

* Phần biểu quyết: 

- Tán thành:               cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

-  Không tán thành:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

-  Không ý kiến:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

 

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: 

- Tổng doanh thu:         63.000.000.000  đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 9.100.000.000 đồng 

- Dự kiến lãi cơ bản trên cổ phần (EPS): 800 đồng/cổ phiếu. 

- Dự kiến cổ tức (%): 8%/cổ phần (theo mệnh giá). 

* Phần biểu quyết: 

- Tán thành:               cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

-  Không tán thành:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

-  Không ý kiến:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

 

6. Thông qua Tờ trình  mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không 

chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Hội đồng 

quản trị năm 2018: 

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000đồng/người/tháng 

- Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng 

- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/người/tháng. 

* Phần biểu quyết: 

- Tán thành:               cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

-  Không tán thành:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

-  Không ý kiến:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

 

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, 

trích các quỹ công ty năm 2017 và Phương án chia cổ tức năm 2018: 
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7.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty 

năm 2017: 

TT Nội dung Đơn vị Số tiền 

1 Vốn điều lệ Đồng 35.362.220.000 

2 Tổng số cổ phần lưu hành trong kỳ  Cổ phần 3.536.222 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN  Đồng 7.374.250.199 

4 Giảm trừ lợi nhuận quý 4/2016 Đồng 273.447.098 

5 Lợi nhuận sau thuế còn lại (sau giảm trừ) Đồng 7.100.803.101 

6 Trích lập các quỹ  Đồng  

a Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi 

nhuận sau thuế) 

Đồng 1.775.200.775 

b Quỹ khen thưởng, phúc lợi(*) (trích 

30% lợi nhuận sau thuế) 

Đồng 2.130.240.930 

c Quỹ thưởng người quản lý công ty 

chuyên trách (2,9 % lợi nhuận sau thuế) 

Đồng 207.000.000 

7 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các 

quỹ (lợi nhuận chi trả cổ tức) 

Đồng 2.828.977.600 

8 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối  

(≈ 2,24%) 

Đồng  

159.383.796 

9 Lãi cơ bản trên cổ phần Đồng 800đồng/01 cổ phần 

 

10 Cổ tức  % 8%/01cp 

 

 

 7.2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2018: 

TT Nội dung Đơn vị Số tiền 

1 Vốn điều lệ Đồng 35.362.220.000 

2 Tổng số cổ phần lưu hành trong kỳ  Cổ phần 3.536.222 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN  Đồng 7.280.000.000 

4 Trích lập các quỹ  Đồng  

a Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau 

thuế) 

Đồng 2.184.000.000 

b Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) (dự kiến 

trích 20% lợi nhuận sau thuế, nhưng tối 

đa không quá 03 tháng lương bình quân 

thực hiện của người lao động (Theo 

khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 

28/2016/TT-BLĐTBXH) 

Đồng 1.456.000.000 

c Quỹ thưởng người quản lý công ty 

chuyên trách (dự kiến trích 5% lợi nhuận 

sau thuế, nhưng tối đa không vượt quá 1,5 

tháng lương bình quân thực hiện của 

Đồng 364.000.000 
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người quản lý (Theo khoản 2 Điều 18 của 

Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH) 

5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (10,9%) Đồng 796.000.000 

6 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và 

lợi nhuận giữ lại (lợi nhuận chi trả cổ tức 

34%) 

Đồng 2.480.000.000 

7 Lãi cơ bản trên cổ phần Đồng 700 đồng/01 cp 

8 Cổ tức  % 7%/01cp 

 

 

* Phần biểu quyết: 

- Tán thành:               cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

-  Không tán thành:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

-  Không ý kiến:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

 

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 

của công ty năm 2018: 

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2018, gồm: 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 

- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt. 

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị  lựa chọn một trong 

các đơn vị sau làm đơn vị kểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 

* Phần biểu quyết: 

- Tán thành:               cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

-  Không tán thành:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

-  Không ý kiến:      cổ phần, chiếm  % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

 

PHẦN IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

 

1. Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội: 

Bà  Đặng Thị Ngọc Chân – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội. 

Ông Đào Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết 

Đại hội. 

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với ……% số phiếu tán thành. 

 

2. Phát biểu bế mạc Đại hội: 

Vào lúc …. giờ cùng ngày, Ông Đào Thanh Liêm – Chủ tọa đoàn đã tuyên 

bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Công 

trình công cộng Vĩnh Long. 
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Biên bản ngày được lập thành 06 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Công 

trình công cộng Vĩnh Long.   

 

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Chân 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

             Đào Thanh Liêm 

 

                                



Trang 1 

  CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

 VĨNH LONG 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:      /NQ.ĐHĐCĐ-CTCC 

  

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6  năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, ngày 

26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công 

cộng Vĩnh Long ngày 06/9/2016, sửa đổi lần thứ 1 ngày 28/6/2017; 

Căn cứ Biên bản số:..../BBĐHĐCĐ-CTCC, ngày 28/6/2018 của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh 

Long; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 
 

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017  

1.1. Kết quả hoạt động năm 2017  
- Tổng doanh thu           : 68.383.474.523 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế :   9.078.704.864 đồng 

2. Kế hoạch năm 2018: 

- Tổng doanh thu:         :  63.000.00.000   đồng 

- Lợi nhuận trước thuế  :  9.100.000.000 đồng 

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua …cổ phần với tỷ lệ ….% số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. 

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua …cổ phần với tỷ lệ ….% số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.  

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua …cổ phần với tỷ lệ ….% số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017. 

 Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua …cổ phần với tỷ lệ ….% số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: 

- Tổng doanh thu:         63.000.00.000  đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 9.100.000.000 đồng 

- Dự kiến lãi cơ bản trên cổ phần (EPS): 700đ/cp. 
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- Dự kiến cổ tức (%): 7%/cp (theo mệnh giá). 

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua …cổ phần với tỷ lệ ….% số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

 

Điều 6. Thông qua Tờ trình  mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị 

không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký Hội 

đồng quản trị năm 2018: 

-Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 

4.000.000đồng/người/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng 

- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/người/tháng. 

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua …cổ phần với tỷ lệ ….% số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

 

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ 

tức, trích các quỹ công ty năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty 

năm 2017. 

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty 

năm 2017: 

TT Nội dung Đơn vị Số tiền 

1 Vốn điều lệ Đồng 35.362.220.000 

2 Tổng số cổ phần lưu hành trong kỳ  Cổ phần 3.536.222 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN  Đồng 7.374.250.199 

4 Giảm trừ lợi nhuận quý 4/2016 Đồng 273.447.098 

5 Lợi nhuận sau thuế còn lại (sau giảm trừ) Đồng 7.100.803.101 

6 Trích lập các quỹ  Đồng  

a Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi 

nhuận sau thuế) 

Đồng 1.775.200.775 

b Quỹ khen thưởng, phúc lợi(*) (trích 

30% lợi nhuận sau thuế) 

Đồng 2.130.240.930 

c Quỹ thưởng người quản lý công ty 

chuyên trách (2,9 % lợi nhuận sau thuế) 

Đồng 207.000.000 

7 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các 

quỹ (lợi nhuận chi trả cổ tức) 

Đồng 2.828.977.600 

8 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối Đồng  

159.383.796 

9 Lãi cơ bản trên cổ phần Đồng 800đồng/01 cp 

 

10 Cổ tức  % 8%/01cp 

 

 

 7.2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2018: 

TT Nội dung Đơn vị Số tiền 

1 Vốn điều lệ Đồng 35.362.220.000 
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2 Tổng số cổ phần lưu hành trong kỳ  Cổ phần 3.536.222 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN  Đồng 7.280.000.000 

4 Trích lập các quỹ  Đồng  

a Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau 

thuế) 

Đồng 2.184.000.000 

b Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) (dự kiến 

trích 20% lợi nhuận sau thuế, nhưng tối 

đa không quá 03 tháng lương bình quân 

thực hiện của người lao động (Theo 

khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 

28/2016/TT-BLĐTBXH) 

Đồng 1.456.000.000 

c Quỹ thưởng người quản lý công ty 

chuyên trách (dự kiến trích 5% lợi nhuận 

sau thuế, nhưng tối đa không vượt quá 1,5 

tháng lương bình quân thực hiện của 

người quản lý (Theo khoản 2 Điều 18 của 

Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH) 

Đồng 364.000.000 

5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (10,9%) Đồng 796.000.000 

6 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và 

lợi nhuận giữ lại (lợi nhuận chi trả cổ tức 

34%) 

Đồng 2.480.000.000 

7 Lãi cơ bản trên cổ phần Đồng 700 đồng/01 cp 

8 Cổ tức  % 7%/01cp 

 

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua …cổ phần với tỷ lệ ….% số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

 

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài 

chính của công ty năm 2018: 

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2018, gồm: 

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 

2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt. 

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị  lựa chọn một trong 

các đơn vị sau làm đơn vị kểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua …cổ phần với tỷ lệ ….% số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ 

phần Công trình công cộng Vĩnh Long thống nhất thông qua toàn văn trước Đại 

hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

 



Trang 4 

Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cá 

nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện 

theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và 

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.    

 

                                                                           TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Nơi Nhận:                                                               CHỦ TỌA- CHỦ TỊCH HĐQT 
- Cổ đông;                            

- HĐQT; 

- BGĐ, BKS; 

- Wesite công ty, UBCKNN, HNX; 

- Lưu VT; Thư ký HĐQT. 

                                                                                  

                                                                                         Đào Thanh Liêm 
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