
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

Mã CK: CMC 

-------------------------- 

Số: 001/TT-CMC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 04năm 2017 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

(V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông năm 2017) 
 

Kính gửi :    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC. 

 

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông 

năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư CMC như sau: 

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG: 

1. Nguyên tắc: 

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua 

bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện 

được uỷ quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ 

đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Cách thức biểu quyết: 

- Cổ đông hợc người đại diện được uỷ quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, 

hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến khác các vấn đề thông qua trong Đại 

hội, bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết. 

- Khi biểu quyết mặt trước của Phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải 

được giơ cao hướng về phí Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ cao phiếu 

biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. 

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông nhoặc người đại diện được uỷ quyền, 

được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu. 

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 

Các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý 

kiến phải: 

1. Đưa cao phiếu biểu quyết 

2. Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn. 

3. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, không quá 5 phút cho mỗi lần phát biểu và nội 

dung phải phù hợp với chương trình của Đại hội. 

 

 



III. CHỦ TỊCH ĐOÀN 

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng cách biểu quyết. 

- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn: 

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, 

Chủ tịch đoàn làm theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số. 

2. Hướng đãn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại 

hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành. 

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bàng biểu quyết 

- Trách nhiệm của Ban thư ký: 

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp 

các báo cáo của Đoàn Chủ tịch. 

2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội 

3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội. 

V. BAN KIỂM PHIẾU 

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết 

- Trách nhiệm Ban kiểm phiếu: 

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

2. Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, làm biên bản và công bố kết quả kiểm 

phiếu. 

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ 

biểu quyết hoặc đươn từ khiếu nại về việc thông qua bằng hình thức biểu 

quyết. 

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.  

 

 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

Mã CK: CMC 

-------------------------- 

Số: 01/TT-CMC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
(V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016  

và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017) 

 
Kính gửi :    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. 

 

Năm 2016, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau: 

1/- Doanh thu     :   15.213.446.655đồng 

2/- Lợi nhuận trước thuế   :          440.884.003đồng 

3/- Thuế thu nhập DN phải nộp  :                               0 đồng 

4/- Lợi nhuận sau thuế   :           440.884.003đồng 

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty nêu trên, Hội đồng quản 

trị không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016. 

- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:    70.000.000 đồng 

- Năm 2016 không chia cổ tức do lơị nhuâṇ thấp 

Vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 như sau: 5% lợi 

nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 70 triệu đồng/năm. 

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

Trân trọng! 

  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

Mã CK: CMC 

-------------------------- 

Số: 02 /TT-CMC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính  2017) 
 

Kính gửi :    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC. 

 

Nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho 

năm tài chính 2017 với các điều kiện hợp lý nhất, ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư 

CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 

công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty. Dựa trên những tiêu 

chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định 

chọn một trong các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán 

các công ty niêm yết. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Trân trọng! 

  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

Mã CK: CMC 

-------------------------- 

Số: 03 /TT-CMC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

(V/v: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty) 
 

Kính gửi :    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC. 

 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư 

CMC việc “Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê duyệt hàng 

năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”. Do đó, HĐQT Công ty kính trình Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty 

cổ phần đầu tư CMC trong năm 2017 cho đến khi có nghị quyết mới của Đại hội đồng cổ 

đông năm 2018. 

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

Trân trọng! 

  T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

Mã CK: CMC 

-------------------------- 

Số: 04 /TT-CMC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

(V/v: ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn 

vào các doanh nghiệp khác của Công ty và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

Công ty hết Quý III năm 2017.) 

 

Kính gửi :    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

Nhận thấy thị trường bất động sản đang rất khó khăn và cũng là cơ hội trong kinh 

doanh bất động sản (đặc biệt là thị trường bất động sản Hà Nội và các tỉnh lân cận) và 

chủ trương đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty báo 

cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư 

xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác. Định hướng phát triển của 

Công ty trong lĩnh vực bất động sản là nắm bắt thời cơ thị trường kịp thời, hợp tác với 

các công ty có năng lực về tài chính cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh này 

nhằm mang lại cho Công ty những khoản lợi nhuận lớn. Hội đồng quản trị sẽ xem xét cẩn 

trọng trước khi thực hiện đầu tư với mục tiêu bảo toàn vốn kinh doanh và mang lại lợi 

nhuận ổn định cho Công ty cũng như các cổ đông của Công ty. 

Để phù hợp với tình hình thực tế của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu 

tư trong từng Quý của năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, đầu tư hết Quý III năm 2017 cho phù hợp với thực tế. 

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

Trân trọng! 

  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

Mã CK: CMC 

-------------------------- 

Số: 04 /TT-CMC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

(V/v: Thông qua cổ đông hiện hữu mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không 

phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.) 
 

Kính gửi :    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

- Nghị định số 58/2012.NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; 

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 58/2012/NĐ-CP. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua về việc 

đồng ý cho cổ đông hiện hữu của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của 

Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu  đến 50% 

vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp 

luật.  

 

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

Trân trọng! 

  T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

Mã CK: CMC 

-------------------------- 

Số: 06 /TT-CMC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS.) 
 

Kính gửi :    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC 

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 16/01/207; 

- Căn cứ Biên bản BKS số: 01/BB-BKS ngày 30/03/2017. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc: 

 
1. Chấp thuận cho Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 

đầu tư CMC thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 

16/01/2017 vì lý do công việc. Bổ sung Ông Ngô Anh Phương làm Thành viên 

Hội đồng quản trị thay Bà Lê Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 16/01/2017. 

2. Chấp thuận cho Ông Hoàng M inh Nhất - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty 

cổ phần đầu tư CMC thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể 

từ ngày 30/03/2017 vì lý do công việc. Bổ sung Ông Nguyễn Văn Phong làm 

Thành viên Ban Kiểm soát thay Ông Hoàng Minh Nhất kể từ ngày 30/03/2017. 

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

Trân trọng! 

  T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 









 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CMC 

Số: 01/HĐQT-CMC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

Kính thưa các Quý vị cổ đông! 

 

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào 

mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công 

ty ngày hôm nay. 

Sau đây thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả công tác 

quản trị Công ty cũng như hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016, và định hướng hoạt 

động  trong năm 2017 như sau: 

QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

I. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị đã nắm bắt sâu sát hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng cho 

hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 

1.  Hoạt động của Hội đồng quản trị : 

  Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 

kỳ III (2016-2020) và các ông bà có tên sau đây đã trúng cử: 

1. Ông Ngô Trọng Vinh    

 2. Ông Nguyễn Trọng Hà    

 3. Bà Lê Thị Tuyết Nhung   

4. Ông Ngô Trọng Quang    

 5. Bà Lâm Quỳnh Hương   
  Sau đó các thành viên HĐQT đã họp và nhất trí bầu Ông Ngô Trọng Vinh làm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị. 

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều 

hành công việc kinh doanh thường xuyên. 

  Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty.   

   Duyệt báo cáo tài chính các quý và năm đã được kiểm toán hàng năm và các báo cáo hoạt 

động sản xuất kinh doanh khác.  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

  Doanh thu đạt 19.1 tỷ đồng tăng 63.29% so với năm 2015 nhưng cũng chỉ đạt 63.70% so 

với mục tiêu kế hoạch. Lợi nhuận 440 triệu đồng chỉ đạt 14.66% kế hoạch đề ra. 

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2016,  Ban Giám đốc đã  thực hiện đúng trách 

nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc 

đã cùng các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. 

Thực hiện tốt các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.  
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4. Thù lao của Hội đồng quản trị 

TT Tên cổ đông Chức vụ 
Số cổ phần  

sở hữu 

Thù lao được 

hưởng(đồng/người/tháng) 

1 Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT 1.427.650 1.145.000 

2 Nguyễn Trọng Hà Uỷ viên HĐQT 0 1.350.000 

3 Lâm Quỳnh Hương Uỷ viên HĐQT 1.950 1.350.000 

4 Ngô Trọng Quang Uỷ viên HĐQT 585.420 1.187.000 

5 Lê Thị Tuyết Nhung Uỷ viên HĐQT 226.000 - 

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

5.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 

tham dự 

1 Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch, TGĐ 04 100%  

2 Ông Nguyễn Trọng Hà 
Uỷ viên, Phó 

TGĐ, KTT 

04 
100%  

3 Bà Lâm Quỳnh Hương Uỷ viên 04 100%  

4 Ông Ngô Trọng Quang Uỷ viên 04 100%  

5 Bà Lê Thị Tuyết Nhung Uỷ viên 04 100%  

5.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 
Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 01/NQ-HĐQT 23/3/2016 

Thông qua một số nội dung: Điều lệ 

Công ty chỉnh sửa theo Doanh nghiệp 

2015. Báo cáo kết quả hoaṭ đôṇg sản 

xuất kinh doanh , đầu tư năm 2015 và 

kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài chính 

năm 2015. 

02 02/NQ-HĐQT 08/4/2016 

Thông qua một số nội dung: Bầu Chủ 

tịch HĐQT và Ban điều hành nhiệm 

kỳ III. 

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 

2017 

1. Công tác định hướng hoạt động 
  Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, 

hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả, cụ thể : 

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn. Tập trung hoạt động cốt lõi. 

- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần phân phối các 

loại xe máy công trình. 

- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ có tay nghề cao. 

- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất kượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục 

tiêu kinh doanh trong năm 2017. 

2. Công tác phát triển 
- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và 

lợi nhuận như kế hoạch 2017 đã đề ra. 

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối các loại xe máy công trình đến các địa phương trên 

toàn quốc. 
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- Đầu tư tài chính thông qua việc góp vốn và mua hoặc bán cổ phần của những công ty có 

tiềm lực và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt. 

VI. KẾT LUẬN: 

Với kết quả đạt được hôm nay chưa cao, chưa đáp ứng mong muốn của các nhà đầu tư, 

quý Cổ đông và hơn ai hết chúng tôi cũng chưa hài lòng, nhưng trong giai đoạn hiện nay với rất 

nhiều Doanh nghiệp, Công ty phá sản hay đang trên bờ phá sản thì kết quả này là rất đáng tự hào. 

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, 

ủng hộ của các Quý vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát 

triển và thành công của CMC trong năm qua. 

Năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công 

ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều 

hành nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho đồng 

vốn đầu tư của các cổ đông tại CMC. 

Cuối cùng, Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khoẻ, 

hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                  CHỦ TỊCH 
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      CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ CMC 

Số: 01/BGĐ -CMC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƢ NĂM 2016 

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU  BIỆN PHÁP NĂM 2017 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017 

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC 

Kính thưa các Quý vị cổ đông! 

Trước tiên xin thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào mừng 

toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty 

ngày hôm nay. 

Sau đây thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện 

năm 2017 như sau: 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƢ NĂM 

2016: 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tƣ 

Công ty kinh doanh thương mại, chuyên bán các loại xe máy công trình nguyên chiếc 

nhập khẩu nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ sản 

phẩm. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty lại phụ thuộc nhiều vào giá thành sản phẩm, nhu 

cầu thị trường và diễn biến chung của nền kinh tế. 

Mặc dù khó khăn như vậy nhưng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát 

tình hình, đề ra các quyết định và chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời như: Cơ cấu lại danh 

mục đầu tư tài chính, bất động sản; Rà soát, rút vốn tại những hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo an 

toàn vốn trong tình hình thị trường đang gặp nhiều khó khăn; điều chỉnh giá hàng bán…tìm mọi 

biện pháp từng bước nâng cao hiệu quả quản trị về sản xuất kinh doanh cũng như về lĩnh vực tài 

chính. Kết quả là năm 2016, Công ty đạt được kết quả như sau: 

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

% tăng 

giảm 

2016/2015 

Kế hoạch 

năm 2016 

% hoàn 

thành 

năm 2016 

Tổng doanh thu  11.704 19.112 163.29% 30.000 63.70% 

Lợi nhuận trước thuế 145 440 303.12% 3.000 14.66% 
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 Doanh thu của Công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh các loại xe máy công trình, máy 

móc và linh phụ kiện kèm theo. Do ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của toàn nền kinh tế 

nên doanh thu năm 2016 như sau: vượt 163.29% so với năm 2015 nhưng chỉ đạt 63.70% 

so với kế hoạch đề ra. 

 Lợi nhuận trước thuế năm 2016 cao hơn 303.12%  so với năm 2015 và nhưng cũng chỉ đạt 

14.66% so kế hoạch đề ra. 

Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2016 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Yếu tố chi phí 
Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị %/TDT Giá trị %/TDT 

1 Tổng doanh thu 11.704  19.112  

2 Giá vốn hàng bán 6.563 56.07% 12.312 64.42% 

3 Chi phí bán hàng 80 0.68% 16 0.08% 

4 Chi phí quản lý doanh nghiêp 2.935 25.07% 4.617 24.15% 

5 Chi phí hoạt động tài chính 1.504 11.75% 2.652 13.87% 

 

 Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. Do mặt hàng kinh doanh 

chính của Công ty là các loại xe máy công trình của Nhật Bản và Trung Quốc nên giá vốn 

hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu. Ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của 

nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của Công ty không được thuận lợi khiến doanh thu của 

Công ty không đạt so với kế hoạch. 

 Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu cho thấy việc kiểm soát chi phí 

này của Công ty rất tốt. Công ty phải giải phá dỡ nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất để 

giải phóng mặt bằng theo quy hoạch làm đường và đã xây dựng lại văn phòng làm việc 

nên chi phí quản lý tăng. 

 Chi phí hoạt động tài chính tăng về giá trị và tỷ trọng so với năm 2015. 

2. Tổ chức và nhân sự 

 Danh sách Ban điều hành: 

  1. Ông Ngô Trọng Vinh - Tổng Giám đốc 

  2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

 Những thay đổi trong Ban điều hành: Ông Nguyễn Đình Uy thôi giữ chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc do nghỉ hưu trí. 

 Số lƣợng cán bộ nhân viên và chính sách đối với ngƣời lao động 

 Số lƣợng cán bộ, công nhân viên trong công ty:  

- Trong năm 2016, Công ty  hiện có 20 người lao động dài hạn và 10 lao đôṇg ngắn haṇ. 

 Chính sách đối với ngƣời lao động:  

- Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 
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- Nghỉ phép, lế, Tết: Cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ luật 

lao động. 

- Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thực hiện đúng các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y 

tế và các quy định hiện hành khác của Nhà nước về nghỉ ốm. 

- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Công ty trang bị đầy đủ 

các trang thiết bị để phục vụ cho công việc đạt kết quả tốt nhất. 

- Chế độ lương: Áp dụng theo chức danh và tính chất công việc. Công ty thực hiện việc chi 

trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty 

trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Chế độ thưởng: Thực hiện cho các CBCNV trên cơ sở chức danh công việc và hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Chính sách phúc lợi: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được Công ty tham gia đầy đủ cho 

tất cả các CBCNV theo quy định Nhà nước. Quà sinh nhật: Áp dụng cho toàn thể 

CBCNV. Du lịch, nghỉ mát được tổ chức hàng năm. CBCNV Công ty khi gặp khó khăn 

đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay đao ốm… đều được Công đoàn quan tâm hỏi thăm và giúp 

đỡ. 

- Tổ chức Công đoàn: Công đoàn Công ty hoạt động khá hiệu quả tạo điều kiện giúp đỡ cho 

CBCNV Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và sức khoẻ.  

3. Tình hình đầu tƣ thực hiện các dự án 

a. Các khoản đầu tƣ lớn:  

Năm 2016, Công ty không có khoản đầu tư lớn nào về đầu tư tài chính cũng như đầu tư dự án. 

b. Đầu tƣ vào các công ty có liên quan và công ty liên doanh, liên kết 

STT Bên có liên quan Mối quan hệ Tỷ lệ BQ Vốn đầu tƣ 

1 
Công ty TNHH TM & 

XD Nhật Phƣơng 
Công ty liên kết 46,96% 2.348.000.000 

2 
Công ty cổ phần CMC-

KPI 
Công ty liên doanh 33,00% 3.300.000.000 

4. Tình hình tài chính  

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 90.016.398.439 100.009.875.858 111.10% 

Doanh thu thuần 7.148.090907 15.213.446.655 212.82% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 145.425.663 -487.208.702 -335.86% 

Lợi nhuận khác -121.407 928.092.705 -766.94% 

Lợi nhuận trước thuế 145.304.256 440.884.003 303.44% 

Lợi nhuận sau thuế 145.304.256 440.884.003 303.44% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 0 0 
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Lãi cơ bản trên cổ phiếu 32 97 303.12% 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 

1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán nợ đến hạn 

(TSNHNợ ngắn hạn) 

- Hệ số thanh toán nhanh 

(TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn 

 

Lần 

 

Lần 

 

2,31 

 

2,09 

 

2,34 

 

2,09 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản    

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản  

- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 

% 

% 

84,99 

15,01 

97,53 

2,46 

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Tỷ suất LNST/DT thuần 

- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản 

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở 

hữu 

% 

% 

% 

8,23 

0,31 

0,48 

2,89 

0,43 

0,96 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 

a. Cổ phần 

 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phần, trong đó: 

- Cổ phiếu phổ thông: 4.561.050 cổ  phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 

- Cổ phiếu khác(cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi…): không có 

 Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có 

b. Cơ cấu cổ đông 

 Cơ cấu cổ tại thời điểm 24/02/2017 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cỏ đông 

thường niên năm 2017). 

STT Cổ đông 

Số lƣợng 

cổ đông 

(Ngƣời) 

Số lƣợng cổ 

phần sở hữu 

(Cổ phần) 

Giá trị 

(Nghìn 

đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1. Cổ đông trong nƣớc 256 4.518.580 45.185.800 99.07 

1.1 Tổ chức 05 536.270 5.362.700 11,76 

1.2 Cá nhân 251 3.982.310 39.823.100 87.31 

2. Cổ đông nƣớc ngoài 26 42.470 424.700 0.93 

2.1 Tổ chức 02 11.500 115.000 0.25 

2.2 Cá nhân 24 30.970 309.700 0.68 

3. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 

Tổng cộng 282 4.561.050 45.610.500 100 

 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: Không có sự thay đổi vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ 

e. Các chứng khoán khác: Không có 

II. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017: 
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1.  Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2017 

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, xu hướng phát triển sản 

phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện 

năm 2017 như sau: 

Chỉ tiêu (Đồng) Năm 2017 

Tổng doanh thu 20.000.000.000 

Lợi nhuận trước thuế 2.000.000.000 

Với lợi thế là Công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh tất cả các loại xe 

máy công trình mới và cũ được Công ty nhập khẩu trực tiếp từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc. 

Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế này trong năm 2017.  

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tình hình kinh tế 

năm 2017 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Công ty sẽ luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời 

đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm quản lý, kinh doanh tốt, tăng cường nghiên cứu thị trường, cải 

tiến công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật và nguồn nhân lực, phát huy hết khả năng để mở rộng 

mạng lưới kinh doanh, tăng doanh thu bán hàng, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao 

động. 

2.  Phƣơng hƣớng nhiệm vụ cụ thể năm 2017 

Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2017, đảm bảo hoàn thành các chỉ 

tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. 

Xây dựng các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 

2017, cụ thể : 

 Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng, công 

nghệ và giá cả cạnh tranh. 

 Chú trọng xây dựng thương hiệu, tiếp tục giới thiệu thương hiệu của Công ty trên website 

của Công ty cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác để sản phẩm của Công ty 

đến gần hơn với người tiêu dùng. 

Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách 

mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thi hiếu người tiêu dùng. 

III.       VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ QUỸ ĐẤT: 

1.       Nguồn vốn chủ sở hữu: 

Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2016: 57.798.791.402 đồng 

HĐQT đã quản lý chặt chẽ nguồn vốn chủ sở hữu. Đã sử dụng đúng mục đích nguồn vốn 

của các cổ đông. 
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2.     Nguồn quĩ đất của Công ty: 

Công ty đang quản lý nguồn quỹ đất như sau: 

Đất trụ sở của Công ty tại Khu Đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 

Hà Nội: 2.105 m2 đất thuê 50 năm. 

VI. KẾT LUẬN: 

Các kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2016 chưa đạt được kế hoạch đề ra. HĐQT 

ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các Quý 

vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công 

của CMC trong năm qua. 

Năm 2017, HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công ty, tăng 

cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành 

nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho đồng vốn 

đầu tư của các cổ đông tại CMC. 

Cuối cùng, HĐQT xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc 

và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC 

                 TỔNG GIÁM ĐỐC 

                      

 

 

 

 



  

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017 

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư CMC tại  Số 69 Ngõ 83  đường Ngọc Hồi , phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

13h30
'
 – 14h00

' 
Đón khách và đăng ký cổ đông 

Các cổ đông đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu  

14h00
'
 – 14h15

' 
Khai mạc Đại hội 

- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành 

phần tham dự Đại hội. 

- Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm 

phiếu tại Đại hội”. 

- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm 

việc tại Đại hội”. 

14h15
'
 – 15h15

'
 

 

Các vấn đề trình Đại hội: 

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, phương 

hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2017;  

- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình  hình quản trị Công ty năm 2016 và 

phương hướng kế hoạch 2017; 

- Báo cáo tài chính năm 2016 tóm tắt;  

- Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và thù lao HĐQT, 

BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017; 

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2017; 

- Các tờ trình liên quan:  

15h15
'
– 16h45

'
 Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trên 

16h45
'
 – 17h00

'
 - Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

- Bế mạc Đại hội 

  



 

                                                  

           

 MÃ CỔ ĐÔNG: 

TÊN CỔ ĐÔNG:          

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN: 
 

 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

STT Nội dung Đồng ý 
Không 

đồng ý 

ý kiến 

khác 

1 

Thông qua báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 

và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 

2017. 

   

2 
Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình  hình quản trị Công ty 

năm 2016 và phương hướng kế hoạch 2017. 
   

3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán     

4 
Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và báo 

cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017. 
   

5 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.    

6 
Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 

2017. 
   

7 Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.     

8 

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư 

xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác của Công ty và 

quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2017. 

   

9 

Thông qua về việc đồng ý cho cổ đông hiện hữu của Công ty mua/nhận 

chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng 

khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu  đến 50% vốn điều lệ mà không phải 

làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. 

   

10 

Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Lê Thị 

Tuyết Nhung và bầu bổ sung Ông Ngô Anh Phương làm thành viên 

HĐQT.  

Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS của ông Hoàng Minh 

Nhất và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Phong làm Thành viên BKS. 

   

 Lu ý: 

1. Quý cæ ®«ng ®¸nh dÊu (X)  

- Vµo «  “§ång ý” t¬ng øng víi néi dung mµ m×nh t¸n thµnh 

- Vµo « “Kh«ng ®ång ý” t¬ng øng víi néi dung mµ m×nh kh«ng t¸n thµnh 

2. PhiÕu biÓu quyÕt ®îc bá vµo Hßm phiÕu do Ban Tæ chøc quy ®Þnh  
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