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TỔNG CÔNG TY CP XNK&XD ViÖt Nam  
VINACONEX 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------------- 

 

NGHỊ QUYẾT 
ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX3 

______________ 
 

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH 11- ñược Quốc Hội khoá 11- Nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- ðiều lệ Tổ chức và hoạt ñộng của Công ty cổ phần xây dựng số 3 ñược ðại hội ñồng cổ 

ñông thông qua ngày 24/4/2008; 

- Biên bản họp ðại hội ñồng cổ ñông thường niên ngày 21/4/2011 

ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 ngày 

21/4/2011 ñã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các quyết ñịnh sau: 

ðiều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2010 gồm các chỉ tiêu 

cụ thể sau: 

TT CHỈ TIÊU ðV TÍNH THỰC HIỆN NĂM 2010 

1 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh Tr.®ång 547.839 

2 Doanh thu Tr.®ång 488.850 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.®ång 47.219 

4 Lợi nhuận sau thuế Tr.®ång 35.530 

5 Tỷ suất cổ tức % 18 

6 ðầu tư xây dựng cơ bản Tr.®ång 372.000 

7 Lao ñộng sử dụng bình quân Ng−êi  1.850 

 

ðiều  2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cụ thể sau: 

TT CHỈ TIÊU ðV TÍNH KÕ ho¹ch NĂM 2011 

1 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh Tr.®ång 610.000 

2 Doanh thu Tr.®ång 515.000 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.®ång 50.600 

4 Lợi nhuận sau thuế Tr.®ång 37.950 

5 Tỷ suất cổ tức % 18 

6 ðầu tư xây dựng cơ bản Tr.®ång 445.000 

7 Lao ñộng sử dụng bình quân Ng−êi 1.900 
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§iÒu 3: Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng cña H§QT vµ ®¸nh gi¸ cña H§QT vÒ ho¹t ®éng cña Ban 

®iÒu hµnh n¨m 2010 vµ c¸c môc tiªu nhiÖm vô n¨m 2011. 

§iÒu 4: Th«ng qua B¸o c¸o ho¹t ®éng kiÓm tra gi¸m s¸t cña Ban kiÓm so¸t vÒ qu¶n lý C«ng ty 

cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña Ban Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty n¨m 2010. 

ðiều 5: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận sau 

thuế năm 2010. Cụ thể: 

STT CHỈ TIÊU ðVT SỐ TIỀN GHI CHÚ 

1 Tổng lợi nhuận thực hiện ðồng 47.219.987.253  

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ðồng 11.689.625.810  

3 Lợi nhuận sau thuế năm 2010 ðồng 35.530.361.443  

4 Trả thù lao thành viên HðQT và BKS ðồng 144.000.000  

5 Lợi nhuận còn lại 
Trong ñó: + Lợi nhuận của CTy BOT 

+ Lợi nhuận của Công ty Vinaconex 3 

ðồng 

ðồng 

ðồng 

35.386.361.443 

7.084.015 

35.379.277.428 

 

6 Lợi nhuận còn lại trả cổ tức và 

phân phối Quỹ của Công ty CPXD 

số 3 

ðồng 35.379.277.428  

 - Chi trả cổ tức năm 2010 ðồng 14.284.800.000 Tû lÖ 40.38% 

 - Trích Quỹ ñầu tư phát triển ðồng 13.164.829.169 Tû lÖ 37,21% 

 - Trích Quỹ dự phòng tài chính ðồng 1.768.963.871 Tû lÖ 5% 

 - Trích Quỹ khen thưởng ðồng 3.537.927.743 Tû lÖ 10% 

 - Trích Quỹ phúc lợi ðồng 2.122.756.646 Tû lÖ 6% 

 - Trích Quỹ khen thưởng ban ñiều 

hành doanh nghiệp 

ðồng 500.000.000 Tû lÖ 1,41% 

 

ðiều 6: Thông qua mức thù lao cho Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011  

ðiều 7: Thông qua Tê tr×nh cña Ban kiÓm so¸t ®Ò xuÊt lùa chän C«ng ty kiÓm to¸n cho n¨m tµi 

chÝnh 2011, uỷ quyền cho Hội ñồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế ñể quyết ñịnh 

lựa chọn 

§iÒu 8: Phª duyÖt «ng NguyÔn V¨n ChÕ - Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty. 

ðiều 9: Ủy quyền cho Hội ñồng quản trị Công ty: 

TiÕp tôc triÓn khai c¸c dù ¸n C«ng ty ®ang tiÕn hµnh vµ phª duyÖt ®Çu t− hoÆc liªn doanh 

liªn kÕt ®Çu t− míi c¸c dù ¸n phï hîp víi ®iÒu lÖ C«ng ty vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt 

ðiều 10: Thống nhất chủ trương tăng vốn ñiều lệ năm 2011 từ 80tỷ lên 100tỷ. Giao cho hội 

ñồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn cho phù hợp và theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, 

ñảm bảo cho hoạt ñộng SXKD và lợi ích  của các cổ ñông  

ðiều 11:  Hð quản trị và ban ñiều hành  sẽ ñưa ra các nguyên tắc cụ thể về quản trị  ñể bảo vệ 

và cân bằng các lợi ích  của các cổ ñông bằng văn bản.  
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ðiều 12: ðiều khoản thi hành 

ðại hội kêu gọi tập thể  lãnh ñạo, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng số 3 

phát huy truyền thống, tinh thần và ý chí VINACONEX, ñoàn kết, nhất trí quyết tâm hoàn thành 

thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu ñề ra, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh về quy mô, tốc ñộ 

tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất, không ngừng ổn ñịnh và phát triển bền vững. 

Nghị quyết ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần 

xây dựng số 3 – VINACONEX3 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2011. 

ðại hội ñồng cổ ñông giao cho Hội ñồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội 

dung ñã thông qua tại ðại hội theo ñúng quy ñịnh của ðiều lệ Công ty và quy ñịnh của pháp 

luật. 

 

ðOÀN CHỦ TỊCH 
               
 
THÀNH VIÊN      THÀNH VIÊN        CHỦ TOẠ ðẠI HỘI 

 
 
 

 
 

 
             Vò Quý Hµ       ðinh Tiến Nhượng          Nguyễn Văn Chế 
 

 

Nơi nhận: 
- Các cổ ñông; 
- Thành viên HðQT; 
- Ban TGð, Ban KS; 
- Lưu. 

 
 
       

 


