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LuQt Doanh nghiQp s6 egtZOrulQHl3 tlusc Qu6c hQi Nu6c COng hda Xd hQi Chri nghia
ViQt Nam th6ng qua ngiy 2611112014;

Di6u lQ td chric vd ho4t dQng cria C6ng ty CO phan O6u tu Xdy dpg Luong Tii;

Bi6n ban vd ktit qui cuQc hqp Dai hQi ddng c6 d6ng thudng niOn n[m 2019 Cdng ty Co
ph6n DAu tu Xdy dlmg Lu<mg Tdi ngdy 2610412019.

QUYET NGHI

Didu 1. Th6ng qua Td trinh v/v mi6n nhiQm HQi d6ng quan tr!, Ban kitim so5t nhi6m ky (2014

- 2019) vi b6u iri HEQT, BKS nhiQm ky (2019 - 2024) (Idi liQu dinh kdm).

Didu 2. Thdng qua 86o c6o K6t qui ho4t dQng san xu6t kinh doanh n6m 2018 vd Kti ho4ch

phft tri6n fim2019 (Bdo cdo d{nh kdm).

* Ki5t qu6 san xu5t kinh doanh n[m 2018:

Dcm vi tinh: t16

Kti ho4ch san xu6t kinh doanh n6m 2019:

stt Chi ti6u KG hoach 2018 Thqc hiQn 2018 "/"TH.2018
/KH2018

Thrpc hiQn 2017
o/"TIJ2018,
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Doanh
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thudn

350.000.000.000 405.077.642.170 ll5,74Yo 184.642.692.348
{ti

219,38\
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sau thu5

1.800.000.000 762.8r3.279 42,38Yo 45.839.614 t.664%
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.
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phan

t20 51 42,500 J t.700%

Chi tiOu NIm 2019

Doanh thu thu6n 400 tf ddng

Lqi nhuan sau thu6 1.S rj d6ng

EPS - Lqi nhuAn tr6n 1 c6 phan 120 tl6ng/c6 phen



Di6u 3. Th6ng qua B5o c6o ho4t t1Qng cria HQi <t6ng quan tri ndm 2018 (Bdo cdo dinh kdm).

Di6u 4. Th6ng qua B6o c6o ho4t ttQng cta Ban ki6m so6t ndm 2018 (Bdo cdo d{nh kdm).

Eidu 5. Th6ng qua Td trinh llra chgn c6ng ty ki6m to6n 86o c6o tdi chinh ndth20l9 (Id trinh
d{nh kim).

Didu 6. Th6ng qua Td trinh thay eOi Aia chi try sd C6ng ty (Id tinh dinh Aim).

Didu 7. Th6ng qua Td trinh g6p v6n vio Cdng ty C6 phan Nang Luqrng T6i T4o Lucmg Tdi
(Id trinh dinh kdm).

Didu 8. Th6ng qua 86o c6o tdi chfnh dA ki6m torin ndm 2018 (Bdo cdo tdi chinh dfnh kdm).

Didu 9. Th6ng qua Td trinh Phen pfrOl tqi nhufln sau thuS nim tai chfnh 2018 (td trinh d{nh

kim) nhu sau:

T6ng lqi nhuan sau thu6 nim 2018: 762.813.279 d6ng, nbm 2018 lqi nhu?n th6p n6n
HDQT kh6ng phdn ph6i lqi nhu{n.

- Trich 10p qug khen thuOng phtic lqi (10%) :76.281.328 d6ng

- Trfch lflp qu} ftr phdng tii chfnh (90%) : 686.531.951 ddng

Didu 10. Th6ng qua Thir lao cta HQi d6ng quan trl vd Ban Ki6m so6t ndm 2019 nhu sau:

Di6u 11. Th6ng qua viQc Cht tich FDQT ki6m nhiQm chric danh Tdng girim d6c ndm 2C19 (fd
trinh dinh kdm).

Di6u 12. KtSt qui Biu cir thanh vi6n HQi d6ng quan tr!, Ki6m so6t vi6n nhiQm l$ (2019 -2024),
nhu sau:

. Danh sich cic r,ftng vi6n tning crfr HQi il6ng quin tr!:

1. 6ng Bni Dinh HAi

2. 6ng Bui Dinh Hmg

3. Ong Dinh Anh Kiet

4. Ong Nguy6n Nhu Tha

5. Be Vt Thi Thit

o HQi tliing quin tri iIfl ti6n hdrnh hgp phiGn tIAu ti6n cria nhiQm ky 2019 -2024 vir
bffu Bni Dinh Hung lirm Chri tich HQi il6ng quin tri.

o Danh sr{ch cr{c ni'ng vi6n trring cri Ban ki6m soft:

1. BiHoangThfThuHd

2. BiNguy6n Thi Hen ir

2

TT Chri'c danh
Thri lao nim 2019

(tI6ng/nguiri/thfng)
s(6

nguiri
T6ng thri lao nIm 2019

(tI6ng)

1 Thanh vi6n HDQT 4.000.000 4 192.000.000

2 Trucmg ban ki6m so6t 3.000.000 1 36.000.000

J Thenh vi6n Ban kiiSm so6t 2.000.000 2 48.000.000

Tdng cQng 276.000.000



3. Be Tt Thi HiCn

. Ban ki6m soit tle ti6n hinh h9p phi6n tliu tiOn cf,a nhiQm t* 2019 - 2024 vir biu

Bir Hoirng Thi Thu Hdr lirm Tru&ng Ban ki6m soit'

Di6iu 13. Giao HQi d6ng qu6n tri Cdng ry C6 phan Dfiu tu Xdy dlmg Lucrng Tai tO chric tri6n

khai c5c n6i dung dugc D4i hQi r16ng c6 d6ng th6ng qua t4r Nghi quy6t ndy vd ti6n hnnh c5c thtr

qc cdn ttri6t AC thgc hiQn theo dring quy dinh cira ph6p lu{t viNghf quytit nay'

Didu 14. Nghi quyCt niy dd duqc Eai hQi tl6ng cO d6ng thulng niOn n6m 2019 COng ty C6

ph6n EAu tu Xty dpg Luong Tni bi6u quy0t th6ng qua ngdy 26 thing 04 ndm20l9 vd c6 hi0u

lUc k0 tu ngiy ky.

TM. EAI HOI DONG CO BONC THTIONG NIfi,N NAM 2019
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cdNc rv co pnAN BAU rtl xAv DUYG

Ldor{G T6l
---o0o---

CQNG HOA XA nQl cHU NCnia YIET NAM
EQc LflP - Ts Do - Hqnh Phfc

---o0o---

DAr HeI DSNG Co DflNG TII1ICING NIfiN NAM 20te

cONc TY Co PHAN DAU rrl xAv DUNG LIIONG TAI

tr
\

BIf,N NAIq

Tdn C6ng ty : COng ty CA phAn Dffu tu X6y dgng Lucrng Tiri

Dia chi : lT3ANguyEnVan Trai, P'l1, Q. PhirNhuan, TP' Ho Chi Minh

GiAy chimg nhan d6ng ky doanh nghiQp s5 OfOZgZgSl3 do S& KC ho4ch vi DAu tu TP'HCM

cep Hn d5u ngdy 2710212003 vd ddng kf thay AOi mn thir 11 ngiry 2110512078.

H6m nay, vdo 1ic 14 gid 10, Thrl s6u ngiy 26 th1ng64 n6m z1lg,t4i Kh6ch s4n T6n Scrn Nh6t,

664 ph6 Quang, phudmg 2, Qu4n Tan Binh, TP.HCM, C6ng fy CO phan O6u tu Xdy dlmg Luong

Tai t6 chrlc Eai"hoi d6ng c6 d6ng (DIDCD) thulng ni6n nflm 2019-

NQi dung D4i hQi:

1. Khai m4c:

Nghi thic kfiai m4c bao g6m:

Tuy6n UO t1i ao vi gioi thiQu d+i bi6u;

Gi6i thiQu nh6n sg lam thanh vi6n Ban thAm tra tu c6ch c6 d6ng tham dU Dei hOi, bao g6m:

Ban thfim tra tu cich cO tl6ng tham dU D4i hQi (g6m 03 nguoi):

Bd Huynh Hoang Huottg - Tru&ng ban

Bi Hoang Thi Kim Xuen - Thinh vi€n

BiNguYEn Thi Le Chi Thanh vi6n

2. 86o c6o k6t qu6 tham tra tu c6ch c6 il6ng tham drlD4i hQi

Bn Hulnh Hbang Hucmg - Trunng Ban thAm tra tu c6ch c6 d6ng - b5o c6o k6t qui thAm tra tu

c6ch c6 d6ng tham dU Dai hQi, cg th6: Tinh dIn 14 gid 13 phrit, t6ng s5 cO d6ng tham dg vd riy

quyen tham ftr ld 14 cd d6ng, voi 12.287.010 c6 ph6n c6 quydn bi6u quyCt vd d4r di-6n 82,09%tbng

rO rO p.na" c6 quyan bi€u quy6t cria COng ty.Nhu vay, DAr hQi ddng cO d6ng thuhng ni6n ndm 2019

cua Cing ty Ca pr,a, pir, * xav dpg Luong Tai dt tli€u kiQn tt6 ti6n henh.

3. Th6ng qua Th6 lQ lirm viQc vir biOu quySt t4i D3i hQi

Bd Nguy6n Th! Bich Quydn trinh bdy vi di0u khi6n E?i h0i thdng qua Th6 le Hm viQc vi bi6u

quySt tar Dar h}i (tdi liAu d{nh kdm).

Voi 100% s6 phitiu ch{p thu{n, todn tfr,5 BAi hqi dA th6ng qua Thd lO 16m viQc vd bi6u quy6t tai

Dai hQi.

4. Thdng qua nhfln sg Chri tga dodrn, Thu trf 6oirn vir Ban ki6m phi6u

Th6ng qua nh6n sg Chri tga doan'

BtA" bA, Eql W d6"C cd d6rg thudng ni€n ndm 2019

C6ng ty C6 phan Ddu tt Xdy dqng Ltong Tdi

DHECE d5 th6ng qua nh6n sg chir tga doin v6i s6 phi6u .h6p thoq le lg0afq the nhu sau:



Chfr tlch tloin (gdm 03 nguoi):

I. 6ngBniDinhHrmg - ChttichHDQT -Chritlchttoan
2. Ba Lt Thi Kh6nh Van - K6 torin trucmg - Thenh vi6n doin chri tich

3. Bi Hodng Thi Thu Hd - Tru0ng ban ki6m sodt - Thenh vi6n dodn chri tich

Th6ng qua nhdn su Thu kf ttoan vd Ban ki6m phiiSu.

DHECD dE th6ng qua nhdn sg Thu kf doan vi Ban ki6m phi6u vdi s5 phitiu ch6p thufln h
lAOYo, cU th6 nhu sau:

Thu lcf tloirn (g6m 02 nguoi):

1. BiNguy6n Thi Bfch Quy6n - Tru&ng ban Thu kf
2. BiNguy6n Thi Le Chi - Uy vi6n

Ban ki6m phi5u (g6n 03 ngudi):

1. BdHujnhHodngHucmg - Trucmgban

2. BdNguy6nlhiThuThf,o - Oyvi6n

3. 6ng Tren Viet Ven - Uy vi6n

5. Th6ng qua Chuong trinh lim viQc cia E4i hQi

Bd NguySn Thi Bich Quy6n tinh bny vd diAu khi6n Dei hQi thdng qua Chuong trinh lim viQc

cria Dai hQi (tdi li€u d{nh lcim).

Vdi 100% si5 phitiu ch6p thufn, todn ttr6 Be, hQi de th6ng qua Chucmg tdnh Hm viQc tai Eai
' hoi.

6. Thdng qua Tdr trinh vd vi6c miSn iiniEm IDQT, BKS nhiQm l$ (2014 - 2019) vh biu cft
IIDQT, BKS nhi$m ky (2019 -2024)

Ong Bti Dinh Hrmg trinh bny T& tinh vC viQc mi6n nhiQm HDQT, BKS nhiQm kj, (2014 -

2Ol9) vi bAu cri HDQT, BKS nhiQm kj/ (2019 -2024) (tAi liQu dinh kdm), trong d6 HOi ct6ng quan

d fiinh D?i hQi d6ng cO d6ng xem xdt vi ch6p thu{n: 
_

Mi6n nhiQm chric danh Thanh vi6n HQi tt6ng quan tri, Ban Ki6m so6t nhiQm W 2Ol4 - 2Ol9

BAu crl chirc danh Thenh vi6n HQi tl6ng quan fi, Ban Ki6m so6t nhiQm ky 2019 -2024.
Ong Bui Dinh Hrmg diAu k*ri6n Dai hQi bi6u quyiSt th6ng qua Td trinh. V6i l0O% sii phii5u ch6p

thuAn, todn th6 Eai hQi tt6 th6ng qua Td trinh v6 viQc mi6n nhiQm IIDQT, BKS nhiQm ky (2014 -

2Ol9) vi biu crl IIEQT, BKS nhiQm k, (2019 - 2024).

7. Th6rig qua Quy cn5 Ad cft, fng crtIIDQT, BKS nhi$m I$, (2019 -2024)

Bd Hulnh Hoang Hucmg hinh bdy Quy chti d6 cr}, img crl HDQT, BKS nhiQm ky (2019 -

2024) (Idi li€u dfnh kim).0ng Bui Einh Hmg di6u k*ri6n D?i hQi bi6u quy6t th6ng qua.

Voi 100% s6 phiiSu ch6p thuQn, toin th6 Bai hQi de thdng qua Quy cfr6 dA cu, ung crl HDQT,

BKS nhiQm ky (2019 -2a2q.

8. Th6ng qua Danh s{ch r,lng cfrvi6n HDQT, BKS nhiQm ky (2019 -2024)

Ong Bii Dinh Hrmg trinh bdy danh s6ch img crl vi6n HDQT, BKS nhiem k, (2019 - 2024) nhu

sau:

BiAn bdn Eqi h\i dins ci d6ng thudng ni€n ndm 2019
C6ng ty Cd phdn Ddu tu Xdy dqng Luong Tdi



Nh6m cO d6ng nim gift 9.194.470 cO phen, tuong duo'ng 6l,290 v6n di6u lQ rmg cri 05 img vi6n

FDQT (6ng Bui Dinh Hmg, be Vt Thi Thq 6ng Biri Dinh HAi, 6ng Einh Anh Kiet, 6ng Nguy6n Nhu

Tha) vidA crl03 rmg vi6n BKS (bd Hoang Tfi Thu He, beNguy6n Thi Hen, ba Ttr Thi Hi6n).

o Danh s6ch cic lingvi6n HQi tldng quin tr!:

1. Ong Bui Einh Hrmg

2. Be Vfi Thi Thf

3. Ong Bui Einh Hei

4. 6ng DinhAnhKiQt

5. OngNguy6nNhuTha

o I)anh srlch cr{c lirrg vi6n Ban ki6m soft:

1. BdHoangThiThuHd

2. BiNguy6n Thi HAn

3. Be Tt Thi Hien

6ng Biri Dinh Htrng tilAu khi6n Dai hQi biOu quyiSt th6ng qua danh s6ch img cri'ri0n. Vfi 100%

sO phii5u ch6p,ttrugn, toin th6 pai hQi dA th6ng qua danh s6ch img cri vi6n HEQT, BKS nhiQm kj,

(2019 -2024).

9. Th6ng qua Th6 tQ bAu cfr IDQT, BKS nhi$m ky (2019 -2024\

Bd Hulnh Hoang Huong tinh bdy Th6 10 bAu cri HDQT, BKS.phi-Qm ky (2019 - 202q €di
li€u dinh ki,m).Ong Br)i Dinh Hung didu khi6n Dei hQi bi6u quyiit th6ng qua.

Vfi 100% s6 phii5u ch6p thu$n, todn th6 Dei hQi de th6ng qua ThC 10 biu crl HDQT, BKS

nhiQmky(2019 -2024).

10. Cfp nh$t thAm tra tu cich c6 il6ng

Bn Hujnh Hoang Huong cpp nh{t ki5t qui thAm tra tu cdch cO d6ng tham dg voi tdng s6 c6

tt6ng tham dg vd riy q,ry6, tham dg tinh toi thoi tli6m 15 gid 20 phritld 24 cb d6ng, t6ng s6 c6 phAn

cua c6 d6ng tham dg vd ty quy6n tham dg E?i hQi l,e12.283.224 cbphan, chi6m 82,llyot6ng s6 c6

ph6n c6 quyCn bi6u quy6t cua Cdng ty.

11. Ti6n hirnh bAu cr? r

Bn Hulnh Hoang Huong thay m{t Ban t6 chrlc hucmg a5n U6u cri vd di€u khi6n DAi hQi bAu cri

thanh vi6n HQi ddng quan tri, Ki6m so6t vi6n COng ty C6 phen DAu tu Xdy fimg Lucrng Tdi nhiQm

lc} (2019 -2024).

12. Thdng qua Br[o c6o k6t quf, ho4t tlQng sfrn xu6t kinh doanh n5m 2018 vir kii hoqch kinh

doanh nf,m 2019

Be Lt Thi Kh6nh Ven tdnh biy 86o c6o krit qui ho4t ttQng san xu5t t<inh doanh ndm 2018 vd kiS

ho4ch kinh doanh nlm 2019 (tdi liQu d{nh kdm),voi mQt s6 nQi dung chinh nhu sau:

* f6t qui sfrn xu6t kinh doanh nflm 2018:

6'ol
cr

,iu t

.. L\

e

BiAn bdn Dqi h\i a6ng c6 d6ng thudng niAn ndm 2019
C6ng ty C6 phdn Ddu tu Xdy dlrng Luong Tdi



DYT: D6ng

stt Chi ti6u KG hoach 2018 Thgc hi$n 2018
" TH.20t8t

KH2018
Thgc hiQn 2017

" TH20t8
nIJ20t7

1

Doanh

thu

thu6n

350.000.000.000 405.077.642.t70 ll5,74yo 184.642.692.348 219,380

2

Lqi
nhuAn

sau thu6

1.800.000.000 762.813.279 42,38o 45.839.614 1.664%

a
J

Thu

nhap

trOn cd

phan

120 51 42,50yo r.700%

* K5 ho4ch kinh doanh nim 2019

DW: Eing

Chi tiOu NIm 2019

Doanh thu thu6n 400 tI el6ng

Lql nhuAn sau thu6 1.8 tf d6ng

EPS - Lqi nhuan tr6n I cO phan 120 tl6ng/c6 phan

13. Th6ng qua 86o c6o ho4t ilQng cria HQi ddng quin tri nIm 2018

6ng Biri Dinh Hrmg trinh biy 86o c6o ho4t dQng cria HQi d6ng quan tri n6m 2018 (tdi liQu

dinh kdm),vcri mQt s6 nQi dung chinh nhu sau:

& ftit qua sin xu6t kinh doanh nim 2018:

, DW: Ddng

TT Chi tiGu
K5 ho4ch

(Krr) 2018

Thqc hiQn

(Trr) 2018

ohTIJ20t8

/KH2018

Thgc hiQn

(rH) 2017

YoTH.20l8l

T}J20t7

1 T6ng doanh thu 350.000.000.000 406.034.103.4s6 tt6% 190.036.757.004 214%

2 Tdng chi phi 398.200.000.000 405.033.058.772 102% 189.990.917.390 213%

a
J Lqr nhuAn sau thut5 1.800.000.000 762.813.279 42% 36.671.691 2.080%

4

tlnu nnap ren co

phan ldOng/cO

phen)

120 51 43% a
J 1.700%

& KiS ho4ch, <Iinh huong cria HQi tl6ng quan tri n6m 2019:

- Ph6n d6u vi girim s6t ch[t ch6 qu6 hinh tri6n khai thlrc hiQn k6 hoach kinh. doanh ndm2019

theo B6o c6o cria T6ng Girim ddc trinh Eai hQi tl6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2019.

BiAn bdn Eqi h\i ding cd d6ng thudng ni\n ndm 2019
C6ng ty CO phAn Diu tuX,iy dqmg LuongTdi

a
J



- GiAm s6t chpt ch6 c6c dU rin dang thgc hiQn ndm 2019 nhu sau:

. Du an Euong ven bi6n Hii Phdng :Xdy dpg tuyOn ducrng bQ ven bi6n doan qua dia ban

Thdnh ptrS Hai Phdng vd 09Km tr6n dla ban tinh Th6i Binh (G6i thdu XL4,XL5,XL6).

- Tham giadduthAu c6c dp 6n:

o G6i thAu CT3-PW-2.5 thuQc DU an Ph6t tri6n Thenh phO Can Thcv vi Tdng cudng kha

n6ng thfch img cira t16 thi;

o G6i thAu x6y 6p + hang mgc chung thu0c DU an Dudng nOi qu6c lQ I d6n tlulng HO Chi

Minh nh6nh E6ng (tinh Quang Binh);

o G6i thAu phdng ch5ng x6i 1o, 6n tlinh bd song TiAn kfiu vuc Cri Lao T6n Long (Tinh Tidn

Giang);

o G6i thAu xdy flmg Bd kd phfa T6y song Ba Rii;

o Xay Hp mflt dudrng, via hd h4ng mlrc hoan thiQn thuQc du rin Duong li6n cang C6i M6p -
Thi vei,

- Kh&i c6ng xfly dlmg Cao 6c Vdn phdng Lutaco t4i 135 Phan DEng Luu, phudmg 2, Qudn Phri

Nhuan, TP.HCM AC Um try s& Cdng ty vi cho thu6.

14. Thdng qua 86o c6o ho4t tlQng cria Ban ki6m soft nim 2018 d
Bi Hoang Thi Thu He tdnh biy 86o c5o ho4t dQng cria Ban ki6m so6t nim 2018 (tdi tiQu dinh 'E

lN(
kdm),voi mQt sO nQi dung chinh nhu sau: 5i:

fi nit qud hoqt ilQng sdn xuiit kinh doanh cfia Cdng ty: ;U x

Ban kiOm so6t cring th6ng nh6t voi b6o c6o ki5t qua ho4t dQng kinh doanh theo b6o c6o cria ldl{

tton v! ki6m to6n tIQc lflp (C6ng ty TNHH Ki6m tofn AFC ViQt Nam) tu ngiy AVOU}OIS d6n h6t E
ngity 3t/1212018.

Nhin churg, trong nflm 2018, doanh thu thudn thUc hi$n dat 405.077.642.170 ddng, t[ng

llg,3yo voi ndm 2017 vi d+t 116% k6 hoach; lqi nhuan sau thu6 d4t du-o. c 762.813.279 ttdng, d4t

42,3%okti hoech d6 ra.

Vd thwc ht€n chd d0 bdo cdo ki to,in:

. ThUc hi-dn t6t viQc b6o c6o tai chinh dinh ky quf, nbm dfng theo qui ttinh cta co quan cdp

tr6n vd quy dinh AOi vOi c6ng ty ni0m y6t.

o Hang thdng, cu6i nam c6 ki6m k6, d6i chiiSu ti€n m[t, tiAn gui ng6n hang.

. ' 56 s6ch, chimg tt k5 to6n ducr. c luu trr c6n thQn.

Tinh hinh tii chinh COng tynlm 2018 vd viQc b6o toan ph6t tiOn v6n cira C6ng ty:

. Phfln tfch tdi san:

Tai thdi di6m 3lll2l1018 T6ng gi6 tui tei san d4t 730 ty dting, t6ng 120 tf tl6ng tuong

duong 19 Yo so v6i ndm 2017. X6t vA co c6u tdi sin thi tei san ngln han chitim 86% trong t6ng gi6

tri tai san. C6 sp gia tEng niy chir y6u li do mua sim m6y m6c tri6n khai thi c6ng c6ng trinh ndm

2019.

. Phan tich ngudn vlSn:

+ Nqphii tr6:

BiAn bdn Eai hAi aang 
"6 

d6ng thudng niAn ndm 201 9
C6ng ty C6 phin Edu w Xdy dryng Luong Tdi



Theo co c6u vtin cria C6ng ty t4r thdi ilf:m3lll2l2018, t'j'lQ nq phai ti t6n t6ng ngudn vtin

chitim 74.9yo,tdng5.9Yo so voi ndm2017

+ Ngu6n vdn chri s& htu:

Ngudn v6n chri s& hfiu 183.233.631.443 d6ng chitim 25Yo fl}nt6ng ngu6n vdn, gim 5% so

voi n[m 2017.

, Eiinh gi6 khi ndng thanh to6n ndm 2018:

+ Khi nlng thanh tor{n nhanh: Tii sin ngen han - Hang t6n kho / Nq ngin h?n: 6J hn

+ Kh6 ndng thanh toiin ng ngiin han: Tdi san ngiin han / Nq ngan h?n : 1,15 Hn.

C6ng ty kh6ng c6 ng itt5n hAn vi ng qu.i h?n, qua cdc chi ti6u tr6n cho th6y kha nflng thanh

toan dem b6o t5t.

, Bii tri co c6u tai sin nim 2018:

+ T6ng tai san c6 einfr vd <Iiu tu dei han / T6ng tdi san :6,4o/o

+ Tf su6t lq1 nhuAn tru6c thuii / T6ng tai sin: 0,l37oh

+ Tf suAt lqi nhuAn tru6c thuti / V6n diAu lQ:0,167 Yo

+ Tf suSi lqi nhuan sau thu6 / V6n tti0u l0 :0,051ok

. Ldico bin tr6n cd phit5u:

+ (EPS): Lqr nhuAn sau thu6 / T6ng s5 c6 phen ph6 thOng = 51 il6ng

C6c chi ti6u tinh to6n nhu tr€n cho th6y Cdng ty ho4t dQng 6n dinh vn c6 15i.

Hoqt dfing da HOi ding quan tr!:

o HDQT cria C6ng ty bao g6m 05'thanh vi6n, trong d6 6ng Bti Dinh Hrmg h Cht tich HOi

<t6ng quan tri vi 6ng Bti Dinh Hai h Ph6 Chri tich HQi tl6ng quan tri. Trong n5m 2018, c6

thay d6i nhdn sg trong HDQT nhu sau: 6ng Nguy6n Nhu Tryc mi6n nhiQm chric danh

Thenh vi6n HDQT tir ngdy 2310412015 vi 6ng Dinh Anh KiQt git chric danh Thanh vi6n

IDQT kC tu ngdy 23l}4l2}l8

o Nhin chung, c6c Nghi quyist vi c6c cuQc hqp cria HOi d6ng quan ti deu til5n hdnh dring quy

dinh cria DiAu lQ C6ng ty. Ho4t dQng cria HQi tt6ng quan fi ld tlung chtc n[ng vi t{P fiung

vio mpc ti6u thgc hiQn Nghi quy6t cria D4i hQi ddng'cO AOng thudrng ni6n nlm 2018. Hoat

dQng cria HQi tl6ng quan fi nlm 2018 e16 tao ti6n tt6 d6 COng ty hoan thenh ti5t c6c mpc ti6u

cria E4i hQi d6ng cO d6ng tI6 ra.

Hoqt itQng cfia Ban Tiing Gilim ddc:

. T6ng Gi6m d6c dA ph6n c6ng nhi0m vg cho trmg thanh vi6n trong Ban T6ng Giem d6c d6

di6u hanh c6c c6ng viQc trongC6ng ty, thpc hiQn ti0n khai Nghf quytit cria E4i hQi tt6ng co

d6ng, Nghi quyist cria HQi d6ng quan tri ili5n flmg thanh vi6n trong Ban TOng Giem d6c, c6c

phdng, ban chric neng d6 thuc hi-€n.

o Thdng qua c6c bu6i hQp giao ban tuen, th6ng, euy, ndm, c6c hQi ngh! chuy6n dd, Ban TOng

Gi6m d5c de timg bu6c d6nh gi6 mirc tlQ hoan thanh c5c chi ti0u ctra EAi hQi c6 ddng, drinh

gi6 c6ng t6c qudn lf tti6u henh, tlflt ra mpc ti6u cho k] c6ng t6c t<ri cfing nhu dua ra c6c biQn

ph6p dA ndng cao ch6t luqtng quan lf cria Ban T6ng Gi6m t16c.

Vi hoqt d$ng crta Ban ki6m sodt:

itdm 2019
C6ng ty Cd phin DAu tu Xdy &,mg Ltong Tdi



Ban kitim so6t dd tham gia d6y dtr vio c6c cuQc hgp cira HQi d6ng Quin tri vi Ban T6ng

Gi6m d6c nhim duy tri thulng xuy6n viQc gi6m si$ c6c ho4t dQng cira Cdng ty. CLc thanh vi6n dE

nghi$m chinh thgc hipn t6t nhiQm 4r dugc phdn c6ng vi cfing thudmg xuy6n trao d6i danh gi6 tinh

hinh ho4t dQng cira Cdng ty de c6 y ki6n tham gia kip thoi.

Chi ph{ hoqt dQng c*a Ban Kidm soat:

Trong ndm 2018, Ban Ki6m so6t khdng nh?n tht lao tu C6ng ty.

Vd sw phdi hqp hoqt dQng grtia Ban KiAm sodt vdi HAi dins qudn tri, Tiing Gidm diic:

Ban ki6m so6t nhfln thdy circthdnh vi6n HQi tl6ng quan tri vd Tdng Giem dtSc lu6n tao di6u kipn

thuan bi de Ban ki6m so6t hoan thdnh nhiQm vU ma cO d6ng dE giao ph6. Trong n[m 2018, theo dd

nghi cua HQi tt6ng quan H, thenh vi6n Ban ki0m so6t dE cirng tham gia c6c cuQc hqp HOi ddng quan ti
dA giam s6t vi c6 f ki6n tr.uc ti6p tor c,acv6n AC thuQc quy6n h4n cria Ban ki6m sodt.

15. Th6ng qua Tdrtrinh lga chgn c6ng ty Ki6m to{n nim tii chinh 2019

Bi Hoang Th! Thu He trinh biy Td trinh lpa chgn C6ng ty Ki6m todn n[m tai chffi 2019 (tdi

li€u dinh kim),voi nQi dung chinh lA dA nghi Dai hQi tl6ng c6 d6ng C6ng ry C6 phan OAu tu XAy

dpg Luorng Tdi th6ng qua v6 viQc "Uy quyAn cho H$i d6ng Quan td lUa chgn Cdng ty ki6m tor{n

trong danh s6ctr dugc Uy ban chfmg khorin nhir nu6c c6ng b5 vi cho ph6p ki6m torln nhtng C6ng ty

ni6m y6t A6 d6rn toan 86o c6o tdi chinh ndm 2019 cho C6ng ty CO ph6n OAu tu Xdy dpg Luong

Tii".

16. Thdng qua Td trinh thay aOi Aia chi trg s& Cdng ty

Bd Nguy6n Thi Bich Quy6n trinh bny Td tinh thay d6i tlia chi tr.u s& C6ng ty (td.i li€u dinh

kim),vdi mQt s5 nQi dung chinh nhu sau:

- Dia chi ct : sO t7:A Nguy$n VEn Trdi, phudrng 11, Q.Phi Nhu{n, TP.HCM.

- Dia chi mdi : sO 1t8 Ct Lao, phuimg 2, Q.Phir Nhufln, TP.HCM

17. Th6ng qua Tirtrinh g6p v5n vio C6ng ty CO phin Ning Lugng T{i T4o Luong Tiri

$ng Biri Dinh Hrmg trinh bny Td ftinh g6p v6n vio COng ty CO phan Nang Lugng Tdi T4o

Luong Tin Adi h€u dinh kdm),voi mQt sd nQi dung chinh nhu sau:

- Th6ng qua chri truong g6p v6n vio C6ng ty C6 phAn Ndng lugng T6i tao Lucmg Tai de dAu tu

xay dpg nhe miy EiQn ndng lugng mflt troi t4i mQt s6'tinh thaxh trOn ci nu6c.

o V5n diAu lQ: 1.500 tf d6ng

-.1o von gop cira Lutaco:25Yovi5n di6u 10.

- Uy quyen cho HQi tt6ng quan tri quyi5t dirh, lim thri t.uc li6n quan di5n c6c vAn ee g6p v6n theo

dring quy dinh criaphfp lu0t.

18. Th6ng qua Tdr trinh mQt sii vdn dd cin bi6u quy6t tgi D4i hQi ddng c6 d6ng thuimg ni6n

nlm 2019

Ba Lt Thi Khdnh Van trinh bny Td trinh mQt s6 vdn d0 c6n bi6u quy6t tpi Dai hQi ddng cO d6ng

thudng niOn ndm 2019 (tai liQu dinh kdm).

1. 86o c6o tii chinh dE ki6m toin n[m 2018

86o c6o tdi chinh n6m 2018 voi kOt qui chri y6u nhu sau:

=!'s
rl
HA

A:r
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g

BiAn bdn Dqi h\i dang 
"a 

d6ng thtdng niAn ndm 2019
Cdng ty C6 phin Diu tu Xdy dsng Luong Tdi



TT NQi dung Sii ti6n (tl6ng)

1 T6ng doanh thu 406.034.r03.4s6

2 Tdng chi phf, trong d6 405.033.058.772

Gi6 v6n hang ban 366.710.975.975

Chi phf tdi chinh 30.336.931.670

Chi phi ban hang

Chi phf quin ly doanh nghiQp 7.747.442.900

Chi phi khdc 237.708.227

J Lqi nhuAn tru6c thu6 1.001.044.684

2. Th6ng qua Tir trinh phfin ph6i lqi nhuin sau thu6 nEm tiri chinh 2018

T6ng lqi nhuAn sau thu5 ndm 2018: 762,813,279 ddng, ndm 2018 lqi nhuan th6p nOn HDQT

khdng phdn ph6i lqi nhuan.

- Trfch lflp quf khen thucmg phric lqi (10%) :76,281,328 ddng

- Trich lflp qug ds phdng tii chfnh (90%) : 686,531,951 d6ng

3. K5 holch sin xudt kinh doanh nIm 2019

TT NQi dung sii tidn (diing)

1 Nhu cAu str dlrng v6n dAu tu 800.000.000.000

2 Tdng doanh thu 400.000.000.000

J T6ng chi phf 398.200.000.000

4 Lqi nhuantru6c thu6 1.800.000.000

4. Quy6t dinh thtr lao cria HQi tldng Quin tr! vi Ban ki6m so{t nlm 2019

pC Aam b6o mric tht lao cria HQi tt6ng Quan fi vn Ban ki6m so6t tuong xfmg voi tirh hinh
ho4t tlQng cria C63g ty, kfnh d6 nghi Dai hQi d6ng c6 d6ng,th6ng qua mric thr) lao cria HQi d6ng

Quan tri vd Ban ki6m so6t n6m 2019 nhu sau:

TT Chric danh
Thn lao nim 2019

(tI6ng/nguli/thing)
S6

n$rli
T6ng thi lao

nim 2019 (tl6ng)

1 Thenh vi6n HDQT 4.000.000 4 192.000.000

2 Trucmg ban kiiSm so6t 3.000.000 1 36.000.000

3 Thdnh vi6n Ban kiOm so6t 2.000.000 2 48.000.000

Tdng cQng 276.000.000

5. Th6ng qua viQc Chfr tich IIDQT kiOm nhiQm Chtfrc danh T6ng Gi6m tliic nim 2019

19. E4i hQi thio lufn

C6 AOng thOog nh6t c6c b5o c6o, t6 trinh cria C6ng ty vd kh6ng c6 y ki6n g6p y.

20. C$p nhft tinh hinh cO ddng tham dq dai hQi ir

BiAn bdnDqi h\i d6n7 cA d6ng thrdng ni1n ndm 2019
C6ng ty Cd phdn E,iu tu Xdy dxrng Luong Tdi



Bn Hulnh Hoang Hucrng - Trucmg Ban thAm tra tu c6ch cd ddng b5o c6o vd tinh hinh c6 d6ng

tham dg dAi hQi tinh d6n 15 gid 35 phrit, tdng sd c0 d6ng tham dg vi iry quy6n tham dU ld 30 c6

ddng, v6i tdng sO tZ.Zgg.g88 cd phdn vd dei dien Lz,llyo t6ng s6 cO phen c6 quy6n biOu quyt5t cira

C6ng ty.

2l.TiSnhinh Bi0u quy6t

Bi Hulnh Hoang Hucmg thay m{t Ban ki6m phitiu hu6ng d5n vn di6u khi6n Eai hQi bi6u quyiSt

cdc 86o c6o, Td trinh de ducr. c trinh bny tai Dai hQi.

22. Cilngtii t<6t qui hAu crfrIfDQT, BKS nhiQm ki, (2019 -2024)

1. Ong Bni Dinh Hrrng: dat 14.819.874 phitiu bAu

2. Be Vfl Thi Thrh dat 14.819.874 phiiSu bAu

3. Ong BI)i Einh Hii: dqt10.546.449 phi6u bAu

4. Ong Dinh Anh Ki-6t det 10.546.449 phiifu b6u

5. 6ng Nguy6n Nhu Tha: 10.551.449 dat phii5u bdu

Danh s{ch cfc ftng vi0n trflng crt IIDQT (theo thft tg A, B, C, ...):

1. Ong Bti Dinh Hei

2. 6ng Brii Dinh Hmg :c

3. Ong Dinh Anh KiOt F
4. Ong Nguy6n Nhu Tha L
s. Bdvt rhi rhri fA

H0itt6ngquanfid6ti6nhanhho.pphi6nd6uti6ncrianhiQmkj,2019_2o24vibAu6ng<

l. Bi Hoang Thi Thu Hd: d4t 12.603.254 phii5u bAu

2. BnNguy6n Thi Hdn: dqt12.603.254 phi0u bAu

3. BeTtrThiHi6n: dat 1l.563.949phi6ub6u I

Danh sfch cic ftng vi6n tnfing cr? BKS (theo tht,i, tq A, B, C, ...):

1. BiHoangThiThuHi

. 2. BiNguy6n Thi Han

3. Be Tt Thi Hi6n

Ban ki6m so6t d5 titin hairh hgp phi6n <liu ti6n cria nhiQm ky 2019 - 2024 vd biu Bir

Hoing Thi Thu Hn hm Trucmg BankirSm so6t.

23. C6ng nii Ht qufl bi6u quy6t

Bn Hulnh Hoang Hucrng - Trucmg Ban ki6m philSu thay m{t Ban Ki6m phi6u l6n c6ng tO t6t
qui ki6m Th6 bi0u quyiSt ct,r- chc ci5 d6ng, cu the nhu sau:

doanh nim 2019:

BiAn bdn Dqi hgi diyS cd ddng thrdng niAn ndm 2019
C6ng ty C6 phdn Ddu tu Xdy d{ng Luong Tdi



Bi6u quyi5t hqp lQ: 12.283.852 c6 ph6n, tuong duong ty lQ 99,9997% t6ng sO c6 phen fiatfit
ci c6 d6ng tham dp Dai hQi.

Bi6u quyiSt khdng hqrp lQ: 0 c6 ph6n, tuong ducmg t<f lQ 0% t6ng sii c6 ph6n ctra t6t ci c6

tl6ng tham d1t Dai hQi.

f6t qua bi6u quy6t:

'f xi6n biOu quy6t Sii cO phi6u bi0u quy6t

Ty tQ "hbiiluqoytit tren
t6ng sii c6 phAn cfiatfit ch

cA a6ng dfr hgp

- Ddng f 12.283.852 cO phan 99,9997yo

- Kh6ng d6ng y 0 0%

- Kh6ng c6 f kirSn 0 0%

Bi6u quytit hqp lQ: 12.283.852 cd ph6n, tucrng ducmg ti1 lQ 99,9997% tbng sO cO phan ctr-tfit
ce c6 d6ng tham dy Eai h$i.

Bi6u quytit khdng hqrp lQ: 0 c6 ph6n, tuong duong q rc 0% t6ng sd cO phdn cintfut ci c6

d6ng tham du Dai hOi.

Ktit qui bi6u quyiSt:

'f t i6" bi6u quyiit Sii c6 phi6u bi6u quy6t

Tf le "/"biiiaquy5t tren

t6ng sii c6 phAn cria t6t ci
c6 d6ng dB hqp

- Ddng f 12.283.852 c6 phan 99,9997yo

-l- rulong oong y 0 0%

- Khdng c6 f ki6n 0 0%

Bi6u quyiit hqp lQ: 12.283.852 cd ph6n, tucrng duong'tj' lQ gg,gggT% t6ngs6 c6 phdn ctntdt
ci c6 d6ng tham dg EAi hQi.

Bi6u quytit kh6ng hqp lQ: 0 cO ph6n, tucmg ducmg ty lQ 0% tdng s6 c6 phin cta t6t ci c6

d6ng tham dUD+i hQi.

Ki5t qui bi6u quyiSt:

'f t i6" bi6u quy6t Sd cA phi6u bi6u quy6t

Ty I. % bi6u quy6t t.en
tdng sd c6 phAn cria t6t ci

cO d6rg d,I hqp

- E6ng f 12.283.852 cO phdn 99,9997yo

- Khdng d6ng f 0 0%

- Kh6ng c6 f kiiin 0 0%

BiAn bdn Dqi hQi d1ng c6 ddng thudng niAn ndm 2019
C6ng ty C6 phdn Ddu tr Xdy dryng Ltong Tdi l0



Bi6u quy0t hqrp lQ: 12.283 .852 cO phAn, tucrng ducmg t! rc gg,gg97% tdng sO c6 ph6n dua tit
ci cd d6ng tham dg Dai hQi.

Bi0u quyiSt kh6ng hqp lQ: 0 cO phdn, tucrng ducvng $ rc,0% tdng s5 cO phan cintAt c6 cd

ddng tham dU Eai hOi.

Ki5t qui bi6u quy6t:

'i'tri6n bi6u quytit Sii cd phiSu bi6u quy6t

Ty IO % bi6u quy6t tr0n

t6ng sii c6 phAn cria tdt ci
cd ddng dU hgp

- DOng f 12.283.852 cO phdn 99,99970h

- Kh6ng il6ng y 0 0%

- Kh6ng c6 f ki6n 0 0%

Bi6u quytit hqrp lQ: 12.283.852c0 phan, tuong ducrng tylQ9g,gg97%tdngs6 c6 phdn ctntdt

ci cd d6ng tham dU Dai hQi.

Bi6u quytSt Lh6ng hqrp lQ: 0 cO ph6n, tucrng ducmg ty lQ 0% t6ng s5 cO phan ctntit ci c6

tl6ng tham dU Eai hQi.

K6t qun bi6u quytit:

'f t i6n bi6u quy6t Sii c6 phi6u bi6u quy6t

Ty te % bi6u qoy6t tr6o

t6ng s5 c6 phAn ciuatfit ch

cO d6ng drf hqp

- Ddng f 12.283.852c6 phen 99,9997Yo

- Kh6ng d6ng f 0 0%

, ,l.A
- KIrOng co y Kren 0 0%

Bi6u quyiSt hqrp lQ: 12.283.852 c6 ph6n, tucrng duong q lQ gg,gg97%tbngs6 cO phdn cria t6t

ci cO tl6ng tham d1r EAi hQi.

- 'Bi6u quytSt kh6ng hqp lQ: 0 cd ph6n, tucyng ducrng tf lQ 07o t6ng s5 c6 phen ciatfut cA cO

d6ng tham dU Eai h0i.

K6t qun biOu quyr5t

Y triSn bi6u quytit Sii cO phi6u bi6u quy6t

Ty lO % bi6u quy6t tr0n
.A A A , it6ng sO c6 ph6n cfra tit ci

c6 d6ng drf hqp

- Ddng f t2.283.852c0 phen 99,9997yo

- Kh6ng d6ng f 0 0%

,\

\

b

BiAn bdn Dqi h\i d6n7 ,ii dOng thudng niAn ndm 2019
C6ng ty CA phin Ddu tr Xdy d4'ng Lucrng Tdi u



-f tiiSn bi6u quytit Sii c6 phi5u bi6u quy6t

Ty lO "/obii:aquy5t t.On

t6ng s5 c6 phAn cria tAt ci
c6 a6ng dF hqp

- Kh6ng c6 f kitin 0 0%

Bi6u quyiSt hqp lQ: 12.283.852 c6 ph6n, tuong ducrng * lQ gg,gg9TYo tdng s6 c6 ph6n ctntdt
ci c6 ddng tham dp Dai hOi.

Bi6u quytit khdng hgrp lQ: 0 c6 phAn, tucxrg ducmg ty IQ O% t6ng s6 cO phan ctra t6t ci c6

tl6ng tham du Eai hQi.

Kt5t quA bi6u quy6t:

Y t<i6" bi6u quy6t Sd cO phiSu bi6u quy6t

Tf IO '/"bi6uquy6t tren

t6ngs6c6phfln ciatfiteh
cO d6ng dg hqp

- D6ng f 12.283.852 c6 phAn 99,9997Yo

- Kh6ng d6ng f 0 0%

- Kh6ng c6 f ki6n 0 0%

Bieu quytSt hqp lQ: 12.283.852 c6 phAn, tucrng duong t! rc99,9997%t6ngs5 cO phan cua t5t

ci c6 ddng tham dp DAi hQi.'

Bi6u quy6t L:h6ng hqp lQ: 0 c6 phfln, tuong ducmg t<J lQ 0% t6ng si5 c6 phen ctat6't ci c6

il6ng tham dU Eai hQi.

Ktit qui bi6u quyi5t:

V xiSn bi6u quySt Sii cA phi5u bi6u quy6t

Ti tO "hbiiluquy6t tr6n
.7 A 7 , Lt6ng s6 c6 phffn cria t6t ci

cA d6ng drf hqp

- DOng f 12.283.802 c6 phen 99,9993yo

- Kh6ng cl6ng f 50 cO ph6n 0,00040

r)a ^ , ...4
- KIlOng co y Kren 0 cO phan 0%

Bi6u quy6t hqrp lQ: 12.283.852c6 phdn, tuo:rg duong t! IQ gg,gg97% tbngs6 cd ph6n ciatdt
ci c6 cl6ng tham fir Dai hQi.

Bi€u quy6t khdng hqp lQ: 0 c6 phdn, tuong duong W rc 0% t6ng s5 c6 phan cria t5t ci cO

ddng tham dU Dai hOi.

KiSt qui bi6u quy6t:

BiAn bdn Dqi h\i dins cd d6ng thudttg niAn ndm 2019
C6ng ty Cd phdn Ddu tu Xdy dqng Ltong Tdi l2



Y tri6n bi6u quyiit Sii cO phiiiu bi6u quyiit
Ty le %.bi6u qoyiit tren

t6ng sii c6 phfin ct.r- tdt cit

cd d6ng drf hqp

- Ddng f 12.283.802 cO phan 99,9993Yo

- Khdng il6ng f 50 c6 phAn 0,0004yo

- Kh6ng c6 f kitin 0 cO ph6n 0%

Th6ng qua viQc Chri tich IIDQT ki6m nhi$m Chf'c danh T6ng Gi6m tliic nIm 2Ll9z

BiOu quyi5t hqp lQ: l2.283.852c6 phAn, tucrng ducmg t! lQ gg,gg97% tdngs6 cO phf;n ciatilt

ci cd d6ng tham dg Dai hQi.

Bi6u quyrit kh6ng hqp lQ: 0 c6 phAn, tucmg ducrng q lQ 0% t6ng s6 c6 phAn ctra tdt ci c6

d6ng tham dtr Eai h0i.

KCt qun bi6u quytit:

'f ti6n bi6u quySt Sii cd phi6u bi6u quy6t

Ty le % bi6u quy5t tr6n

t6ng sii c6 phfin cria t6t ci
cO e6ng dU hgp

- E6ng f 12.283.852 c6 phAn 99,999704

- Kh6ng ddng f 0 0%

- Kh6ng c6 f kiOn 0 0%

24. Thfing qua Bi6n bin vir Nghi quy6t cuQc hgp thuimg ni6n nim 2019 cta D4i nQi Adn$$

tI6ng:

Bd Nguy[n Thi Bich Quy6n thay m{t Thu kf doan hinh bdy Bi6n ban vi Nghi quyist cuQc 6qp

thudng niQn 2019 cria DHDCD, 6ng Biri Einh Hmg di6u khi6n D+i HOi th6ng qua Bi6n ban vd Nghi

quy6t cuQc hgp thudrng ni6n 2019.

Vdi 100% s6 phitiu ch6p thuQn, todn tn6 pai hQi de th6ng qua Bi6n bin cu6c ho.p thucmg ni€n

2019 ctnDHDCE. r

V6i 100% s5 phiiSu ch6p thufn, todn the DAi h$i dA thdng qua Nghi quySt cuQc hop thudmg ni6n

2019 ciaDHECD.

EAi hQi ddng c6 tl6ng thudmg ni0n ndm 2079 cinC6ng ty CO phan OAu tu Xdy dpg Lucrng Tdi

t6t ttrfc lirc 04 gid 10 phrit cung ngey.

Thu lcf doin

,'- I -----(4rc
't---- 0r-1l*-

Nguy6n Thi L0 Chi Nguy6n Thi Bich Quy6n

BiAn bdn Dqi h6i d6ng 
"6 

d6rg thrdng niAn ndm 2019

Cdng ty Cd phin D,iu tu Xdy dqng Lrong Tdi 13



CHƯƠNG TRÌNH HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 
 

Thời gian 
dự kiến 

Nội dung chương trình 

13h00 – 14h00 Đón tiếp và xác nhận tư cách cổ đông tham dự 
14h00 - 14h10 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 
14h10 - 14h15 Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông 
14h15 - 14h20 Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội 
14h20 - 14h30 Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu 
14h30 - 14h35 Thông qua Chương trình Đại hội 

14h35 - 14h40 Tờ trình v/v miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS 
nhiệm kỳ (2019 - 2024) 

14h40 - 14h45 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 
14h45 - 14h50 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 
14h50 - 14h55 Thông qua Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 
14h55 - 15h10 Tiến hành bầu cử 
15h10 - 15h20 Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019 
15h20 - 15h30 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 
15h30 - 15h40 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 
15h40 - 15h50 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019  
15h50 - 16h00 Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty 
16h00 – 16h05 Tờ trình góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Tái Tạo Lương Tài 
16h05 - 16h10 Tờ trình các nội dung cần biểu quyết tại đại hội  
16h20 - 16h35 Thảo luận và đóng góp ý kiến 
16h35 - 17h05 Biểu quyết và nghỉ giải lao 
17h05 - 17h15 Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024). 
17h15 - 17h25 Công bố kết quả cuộc họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 
17h25 - 17h30 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 
17h30 - 17h35 Tuyên bố bế mạc Đại hội 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 

---o0o--- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---o0o--- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 04 năm 2019 
 

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 
 

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 
Lương Tài được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề 
nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới 
đây: 
1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài theo 

danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2019 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019. 

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội. 

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội 
phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn 
ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ. 

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 
ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ 
đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.  

4.1 Phiếu biểu quyết:  
- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; 

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Tờ trình 
thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 
(2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024); Quy chế đề cử/ ứng cử 
HĐQT, BKS; Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS; Thể lệ bầu cử HĐQT, KSV; Biên 
bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.  

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn 
để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến. 

4.2 Thẻ biểu quyết:  
- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các 

vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo 
hoặc tích (X hoặc ) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng 
nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.  

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội 
dung, thông tin, ký hiệu khác… khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch 
xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý 
kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với 
nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không 
hợp lệ. 
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- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với 
nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính 
hợp lệ của các nội dung khác. 

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, nếu 
chưa bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết 
mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ. 

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có 
mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết 
các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi 
lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ 
phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến. 

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt 
đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng 
phiếu. 

5. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của nhiệm kỳ mới được 
thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định cụ thể tại Thể lệ bầu cử thành viên 
Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.  

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không Đồng ý, 
Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo 
Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu 
quyết.  

7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu 
quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để 
cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi 
cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng. 

8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có tối thiểu 51% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 
diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đối với các quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và 
số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch 
mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá 
trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được 
thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có 
mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông.  

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên 
bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc. 

10. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến 
biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ này sẽ có hiệu lực thi 
hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông. 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ   
             XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI  

 
Số:  32.1/TTr-LUT.HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4  năm 2019 
 

 

TỜ TRÌNH   
Về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019)  

và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 

 

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung sau: 
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 

2014 - 2019. 
- Bầu cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 

2024. 
      Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 
 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban kiểm soát; 
- Lưu: VT.  
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CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
LÖÔNG TAØI 

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng  4  năm 2019 

BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ 

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 
       Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) báo cáo Quý cổ đông về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ năm 2018 và kế hạch hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 %TH2018/
KH2018 Thực hiện 2017 %TH2018

/TH2017 

1 Doanh thu thuần 350,000,000,000 405,077,642,170 115.74% 
   

184,642,692,348  
 

219.38% 

2 Lợi nhuận sau thuế 1,800,000,000 762,813,279 42.38% 45,839,614  1,664% 

3 Thu nhập trên cổ phần 120 51 42.50% 3 1,700% 

 Trong năm 2018, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên thông qua, Ban Tổng giám đốc đã tiến hành triển khai thực hiện mục tiêu 

phương hướng hoạt động đã định. Mặc dù tình hình kinh tế trong năm 2018 còn gặp nhiều 

khó khăn, nhưng doanh thu năm 2018 Công ty đã vượt kế hoạch so với kỳ vọng nêu ra tại 

Nghị quyết Hội đồng cổ đông. Cụ thể doanh thu thực hiện đạt 405 tỷ đồng/ 350 tỷ đồng 

doanh thu kế hoạch (đạt khoảng 116%). Nguyên nhân chủ yếu là do các dự án công ty đang 

thi công vào giai đoạn cuối cũng như Công ty đã ký được nhiều hợp đồng cung cấp vật tư cho 

các nhà cung cấp mới.  

 So sánh tình hình thực hiện cùng kỳ năm 2017, doanh thu thuần tăng 119.38% (405 tỷ 

đồng/184 tỷ đồng).  

2. Tình hình tài chính:  

a) Tình hình tài sản: 
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 Tại thời điểm 31/12/1018 Tổng giá trị tài sản đạt 730 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng tương 

đương 20% so với năm 2017. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 86% trong tổng 

giá trị tài sản. 

Đơn vị tính: tỷ đồng 
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 Tăng/giảm 
Tổng tài sản 730 611 19% 
Tài sản ngắn hạn 625 183 241% 
Tài sản dài hạn 105 427 -75% 

 
b) Tình hình nợ phải trả 

Đơn vị tính: tỷ đồng 
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 Tăng/giảm 
Tổng nguồn vốn 730 611 19% 
Nợ phải trả 547 428 28% 
Nợ ngắn hạn 544 423 29% 
Nợ dài hạn 3 5 -40% 
Vốn chủ sở hữu 183 182 1% 

 
 Trong năm 2018 tổng nợ phải trả của Công ty là 547 tỷ đồng chiếm 74.9% tổng giá trị tài 

sản. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 99% tổng nợ phải trả. Nợ phải trả tăng 28% so với cùng kỳ 

năm trước vì Công ty đang nhận thêm nhiều dự án mới lớn trong năm và đang vào giai đoạn 

chính thi công nên cần thêm vốn ngắn hạn đáp ứng yêu cầu sản xuất. Công ty không phát sinh 

nợ xấu phải trả và mọi khoản vay/ nợ phải trả đang trong tầm kiểm soát. 

3. Công tác điều hành hoạt động doanh nghiệp: 

3.1 Công tác quản lý: 

 Tiếp tục duy trì phương thức quản lý bằng cách phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, 

phòng ban, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.  

 Phân cấp, phân quyền cũng như giao trách nhiệm cao hơn nữa cho các trưởng bộ phận để 

nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong quản lý, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao kiến 

thức, kỹ năng, trách nhiệm lao động và hiệu quả công việc của CBCNV. 

 Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tất 

cả các khâu sản xuất, kinh doanh và thực hiện các biện pháp quản lý các hoạt động của Công 

ty. 

 Luôn luôn duy trì việc xây dựng và cũng cố lực lượng nhân sự, cơ chế hoạt động, quy 

trình, chính sách chuẩn chuyên nghiệp... sẳn sàng cho giai đoạn phát triển mới. 

 Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát nội bộ theo đúng quy trình, quy chế 
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công ty đã ban hành. 

3.2  Công tác phát triển sản xuất kinh doanh:  

 Tiếp tục mở rộng hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đặc biệt là 

các Doanh nghiệp nước ngoài để tiếp thu khoa học quản lý, công nghệ thi công, phong cách 

làm việc, tư duy mới trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.  

 Công ty đẩy mạnh tìm kiếm tiếp cận các dự án theo các nguồn vốn đầu tư phát triển, tập 

trung vào các dự án trọng điểm của chính phủ, các địa phương. Các chương trình cấp bách 

của quốc gia như chương trình về chống hạn mặn, chương trình nâng cấp các đô thị khu vực 

miền trung .... 

 Từng bước đầu tư công nghệ,  tiên phong ứng dụng các công nghệ mới trong thi công, 

bảo dưỡng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông cho các đô thị, công nghệ mới trong thi công 

các lớp kết cấu áo đường, mặt đường.  

 Hợp tác trong lĩnh vực giao thông đô thị, chống ngập, môi trường. 

3.3   Công tác nguồn nhân lực: 

 Với phương châm đầu tư cho con người là yếu tố quyết định thành công, công ty tiếp tục 

có các giải pháp đồng bộ để nâng cao vai tro trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên. 

Thông qua hoạt động thi đua, sáng tạo, các buổi giao lưu sinh hoạt để tạo điều kiện xây dựng 

văn hóa công ty, gắn kết người lao động và thúc đẩy tinh thần hợp tác cùng sáng tạo và phát 

triển. 

 Bên cạnh đó, tập trung vào công tác quản lý nhân sự, xây dựng các quy trình chuẩn cho 

công tác tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân sự. Ngay từ đầu năm, các bộ phận phải xây 

dựng kế hoạch về nhân sự và phương hướng đào tạo phát triển nguồn cho từng bộ phận gửi 

về để phòng nhân sự tổng hợp và trình thông qua chương trình phát triển đào tạo toàn công 

ty. Tiếp theo, trong quá trình triển khai thực hiện sẽ liên tục cập nhật, ghi nhận để xây dựng 

chi tiết các kế hoạch đào tạo cho từng bộ phận, vận hành các chương trình cụ thể xây dựng 

nguồn nhân lực chiến lược cho hoạt động phát triển của công ty. 

 Công ty cũng quan tâm châm lo cho người lao động, đảm bảo các đầy đủ các chế độ 

lương, thưởng để đảm bảo người lao động yên tâm công tác. Đồng thời, xây dựng cơ chế giao 

nhiệm vụ cho các trưởng bộ phận phát hiện và thúc đẩy các nhân sự có thái độ làm việc tích 

cực, hiệu quả để kịp thời động viên và có các chế độ thưởng, động viên tương xứng với quá 

trình cống hiến của người lao động. 

 Công ty cũng tập trung nhiều vào chính sách phúc lợi, điều chỉnh qui chế trả lương, 
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thưởng theo hướng thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

trên nguyên tắc công bằng, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, thoả ước lao động 

tập thể, nội quy lao động trong Công ty. Thực hiện việc khen thưởng nhằm tôn vinh những cá 

nhân có nhiều cống hiến, cam kết làm việc lâu dài và là những Cán bộ quản lý tiềm năng của 

Công ty, được chú trọng đào tạo phát triển để xem xét vào vị trí quản lý chủ chốt của Công 

ty.  

 Phối hợp với đoàn thể và chính quyền cơ sở, công đoàn phát động phong trào thi đua 

trong các bộ phận sản xuất và toàn Công ty. Qua các phong trào thi đua có sơ kết, tổng kết để 

động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị cá nhân xuất sắc. Ngoài ra công ty thưởng các 

ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 2/9 và dịp cuối năm (lương tháng 13; thưởng theo danh hiệu thi đua; 

thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch,…). Bên cạnh đó còn có các chế độ đãi ngộ khác như: 

nghỉ mát, du lịch, khám chữa bệnh,…  

 Tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động tương xứng với hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Thu nhập phải đảm bảo người lao động và gia đình họ yên tâm công tác vì sự nghiệp 

phát triển chung, thu hút được nhân tài, đánh giá công bằng, khuyến khích cá nhân có năng 

lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc. 

3.4    Công tác Tài chính kế toán: 

  Tiếp tục duy trì các mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược, các Ngân hàng và công 

ty cho thuê tài chính, Tập đoàn Tài chính, Quỹ đầu tư… để nhận nguồn vốn, đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu nguồn vốn phục vụ đầu tư cho các dự án của Công ty. 

  Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình đầu 

tư, thực hiện các dự án. 

 Tham gia góp vốn một cách hiệu quả vào các công ty liên doanh – liên kết có hoạt động 

hỗ trợ cho các định hướng chính của LUTACO để tăng hiệu quả đầu tư và quay vòng vốn. Có 

các bước đi thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thu hút vốn đầu tư từ thị trường chứng 

khoán để nâng vốn điều lệ, mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh. 

3.5   Công tác quản lý chất lượng và kỹ thuật thi công, an toàn vệ sinh lao động:  

 Công ty từng bước áp dụng quản lý chất lượng thi công, vệ sinh môi trường và an toàn 

lao động theo tiêu chuẩn quốc tế, tiến hành đăng ký chứng chỉ nhà thầu quốc gia và áp dụng 

bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 để đảm bảo đủ điều kiện và năng lực tham gia các 

dự án thầu quốc tế với yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng. 
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 Áp dụng hệ thống hóa các quy trình quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến để nâng 

cao công tác quản lý và điều phối các dự án xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác cung ứng vật tư, theo dõi và quản lý kỹ thuật thi công, nghiệm thu thanh toán. Cụ thể 

đã áp dụng công nghệ mới trong quản lý như hệ thống BIM trong quản lý bản vẽ thi công và 

bố trí công trường, hệ thống ERP trong công tác quản lý các quy trình nghiệp vụ quản lý dự 

án. 

 Công ty đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động để tổ chức thực hiện hệ thống bảo hộ lao 

động, ban hành và giám sát thực hiện nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho 

toàn bộ các dự án đang thi công của công ty, tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ ATLĐ cho 

người lao động, cấp phát kịp thời các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất, thành 

lập đoàn kiểm tra và thường xuyên kiểm tra tại công trình. Đảm bảo công tác thi công tuyệt 

an toàn lao động, vệ sinh và đảm bảo môi trường. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Chỉ tiêu Năm 2019 

Doanh thu thuần 400 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế 1.8 tỷ đồng 

EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần 120 đồng/cổ phần 

    Trân trọng ./. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 

---o0o--- 

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 04 năm 2019 
 
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 
       Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 

2018 và định hướng hoạt động chính năm 2019 như sau: 

1.  Kết quả hoạt động của Công ty năm 2018: 

      Trong năm 2018, mọi hoạt động của Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. 

 Về mặt sản xuất, Công ty vẫn duy trì được sự phát triển ổn định và bền vững so với các 

năm trước. Doanh thu năm 2018 tăng 116% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế chưa đạt 

được so với kế hoạch 2018, cụ thể như sau: 

 
TT Chỉ tiêu Kế hoạch (KH) 

2018 
Thực hiện (TH) 

2018 
%TH2018 
/KH2018 

Thực hiện (TH) 
2017 

%TH2018/ 
TH2017 

1 Tổng doanh thu 350,000,000,000  406,034,103,456 116% 190,036,757,004 214% 

2 Tổng chi phí 398,200,000,000 405,033,058,772 102% 189,990,917,390 213% 

3 Lợi nhuận sau thuế 1,800,000,000 762,813,279 42% 36,671,691 2,080% 

4 Thu nhập trên cổ 
phần (đồng/cổ phần) 120  51 43% 3  1,700% 

 
2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

        Trong năm 2018, HĐQT đã luôn song hành cùng với Ban Tổng Giám đốc trong từng 

hoạt động và đưa ra các chỉ đạo kịp thời liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty. Các 

hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty, 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các 

biện pháp và chương trình nhằm giữ vững sự phát triển bền vững của Công ty. 

3.  Các cuộc họp của HĐQT 

       Trong năm 2018 các Thành viên HĐQT đã tham gia các cuộc họp và ký ban hành các 

Nghị quyết/Quyết định như sau: 
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- Số lượng Thành viên tham dự họp HĐQT: 

 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ Lý do không 

tham dự 
1 Bùi Đình Hưng Chủ tịch  10/10 100%  

2 Bùi Đình Hải Thành viên 10/10 100%  

3 Nguyễn Như Trực Thành viên 4/10 100% Miễn nhiệm từ 
23/4/2018 

4 Vũ Thị Thứ Thành viên 10/10 100%  
5 Nguyễn Thị Hằng Thành viên 10/10 100%  

6 Đinh Anh Kiệt Thành viên 6/10 100% Bổ nhiệm từ 
23/4/2018 

 
- Các Nghị quyết/Quyết định HĐQT đã ban hành: Thông qua các cuộc họp nêu trên, HĐQT 

đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau: 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2018/NQ-HĐQT 13/04/2018 Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ 
chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 

2 02/2018/NQ-HĐQT 09/04/2018 
Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 
nhân sự cho chức danh TV HĐQT và Kiểm 

soát viên 

3 04/2018/NQ-HĐQT 0 1/06/2018 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 
ký kết hợp đồng năm 2018 

 
4.  Thù lao của HĐQT năm 2018 

Trong năm 2018, HĐQT không nhận thù lao. 

5.  Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019 

- Phấn đấu và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 

2019 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019. 

- Giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện năm 2019 như sau: 

 Dự án Đường ven biển Hải Phòng : Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua 

địa bàn Thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Gói thầu XL4, 

XL5, XL6). 
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- Tham gia đấu thầu các dự án: 

 Gói thầu CT3-PW-2.5 thuộc Dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và Tăng cường 

khả năng thích ứng của đô thị; 

 Gói thầu xây lắp + hạng mục chung thuộc Dự án Đường nối quốc lộ 1 đến đường 

Hồ Chí Minh nhánh Đông (tỉnh Quảng Bình); 

 Gói thầu phòng chống xói lở, ổn định bờ song Tiền khu vực Cù Lao Tân Long 

(Tỉnh Tiền Giang); 

 Gói thầu xây dựng Bờ kè phía Tây song Ba Rài; 

 Xây lắp mặt đường, vỉa hè hạng mục hoàn thiện thuộc dự án Đường liên cảng Cái 

Mép – Thị Vải, 

- Khởi công xây dựng Cao ốc Văn phòng Lutaco tại 135 Phan Đăng Lưu, phường 2, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM để làm trụ sở Công ty và cho thuê. 

Trân trọng./. 
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CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 
BAN KIỂM SOÁT 

---o0o--- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 
                        

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 04 năm 2019 
 

BBÁÁOO  CCÁÁOO    
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Về hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 
Căn cứ:  
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài. 

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài báo cáo Đại Hội đồng Cổ 
đông về tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
giám đốc Công ty năm 2018 với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 
2018: 

Ban kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo 
của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) từ ngày 
01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.  

Nhìn chung, trong năm 2018, doanh thu thuần thực hiện đạt 405.077.642.170 đồng, 
tăng 119,3% với năm 2017 và đạt 116% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt được 762.813.279 
đồng, đạt 42,3% kế hoạch đề ra. 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: 
1. Về thực hiện chế độ báo cáo kế toán: 

- Thực hiện tốt việc báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đúng theo qui định của cơ 
quan cấp trên và quy định đối với công ty niêm yết. 

- Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. 
- Sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ cẩn thận. 

2. Tình hình tài chính Công ty năm 2018 và việc bảo toàn phát triển vốn của 
Công ty:  
 Phân tích tài sản: 

 Tại thời điểm 31/12/1018 Tổng giá trị tài sản đạt 730 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng tương 
đương 19 % so với năm 2017. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 86% trong 
tổng giá trị tài sản. Có sự gia tăng này chủ yếu là do mua sắm máy móc triển khai thi công 
công trình năm 2019. 

 Phân tích nguồn vốn: 
+  Nợ phải trả: 
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Theo cơ cấu vốn của Công  ty tại thời điểm 31/12/2018, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn 
vốn chiếm 74.9%, tăng 5.9% so với năm 2017. 
+  Nguồn vốn chủ sở hữu: 
Nguồn vốn chủ sở hữu 183.233.631.443 đồng chiếm 25% trên tổng nguồn vốn, giảm 
5% so với năm 2017.  
* Đánh giá khả năng thanh toán năm 2018: 
+ Khả năng thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn = 6,3 
lần 
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn = 1,15 lần 
Công ty không có nợ đến hạn và nợ quá hạn, qua các chỉ tiêu trên cho thấy khả năng 

thanh toán đảm bảo tốt. 
* Bố trí cơ cấu tài sản năm 2018: 
+ Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 6,4 % 
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 0,137% 
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 0,167 % 
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 0,051%  
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu:  
+ (EPS): Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần phổ thông  = 51 đồng 
Các chỉ tiêu tính toán như trên cho thấy Công ty hoạt động ổn định và có lãi. 

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: 
1. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
HĐQT của Công ty bao gồm 05 thành viên, trong đó ông Bùi Đình Hưng là Chủ tịch 

Hội đồng quản trị và ông Bùi Đình Hải là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2018, 
có thay đổi nhân sự trong HĐQT như sau: ông Nguyễn Như Trực miễn nhiệm chức danh 
Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2018 và ông Đinh Anh Kiệt giữ chức danh Thành viên 
HĐQT kể từ ngày 23/04/2018.  

Nhìn chung, các Nghị quyết và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng 
quy định của Điều lệ Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị là đúng chức năng và tập 
trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 đã tạo tiền đề để Công ty hoàn thành tốt các 
mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.  

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: 
Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc 

để điều hành các công việc trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, 
các phòng, ban chức năng để thực hiện. 

Thông qua các buổi họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, các hội nghị chuyên đề, Ban 
Tổng Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông, 
đánh giá công tác quản lý điều hành, đặt ra mục tiêu cho kỳ công tác tới cũng như đưa ra 
các biện pháp đã nâng cao chất lượng quản lý của Ban Tổng Giám đốc.     
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Nhìn chung, trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, 
chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đã đạt được các chỉ 
tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2018. 

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
1. Về nhân sự: 
Ban kiểm soát hiện nay bao gồm 03 thành viên: 
- Bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Trưởng ban ( Miễn nhiệm từ 24/03/18) 
- Bà Hoàng Thị Thu Hà  - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 24/03/18) 
- Bà Nguyễn Thị Bích Quyên - Thành viên  
- Ông Đỗ Khắc Công  - Thành viên 

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát: 
Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành 
viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao 
đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời. 
Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2018 bao gồm: 

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty 
đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.  

- Đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty.  
- Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018. 
- Thực hiện một số công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, qui định 

của Điều lệ và pháp luật hiện hành. 
3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận thù lao từ Công ty. 
4. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám 
đốc: 

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo 
điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong 
năm 2018, theo đề nghị của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng tham gia 
các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc 
quyền hạn của Ban kiểm soát. 

V. KẾT LUẬN: 
- Trong năm 2018 Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong họat động của 

Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ theo các quy định 
pháp luật hiện hành, Điều lệ của công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký 
kinh doanh. 

- Về lĩnh vực xây dựng, công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hiện tại, tìm 
kiếm và đấu thầu các dự án trong năm 2018. 

VI. KIẾN NGHỊ: 



- Kitin nghi COng ty ti6p fuc hoin thiQn co chti x6y dsng hQ th6ng ki6m {a nQi b0 chfit ch6

tili giem giri thenh vd d6m bio ho4t etQng hiQu qui kong khi chi phi itiu vdo ngdy cing
t6ng cao.

- Kitin ngh! Cdng ty cring c5, hoen thi-6n vi dio tao b0 m6y nhdn sg c6 chuy€n m6n, fiinh
d0 cao OC Aap fmg vdi dd ph6t hitin Cdng ty.

Trdn trgng.

TM. BA}tTTfNN SOAT
TRTIoIYG BA}I
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cdNc Ty cp DAU rtl xAy D1NG CQNG HoA xA ngt cnu Ncnia VrET NAM

rdol{G rer
BAN KIEM soAr

DOc 10p - Tu do - Hanh phric

S6:5}}/TTr-LUT.BKS TP. H6 Ch{ Minh, ngdy IA thdng 4 ndm 2019

TO TRiNH
V6 viQc h;a chgn tlcrn vi ki6m torln nlm tiri chinh 2019

coNc,fiSiHiRf^t'',#9i$fi3#"uil$*GrAr

Cin ct'i:

- Luat Doanh nghiQp sA egtZOt4lQHl3 ngey 2611112014;

- Luft Chtmg kfiorin s6lOtZOO6/QHl1 ngiy 2910612006;

- Di6u le TO chric vd ho4t d$ng cria C6ng ty CP Diu tu XAy dpg Luong Tdi.

Ban Kirim so6t C6ng ty CO phen DAu tu XAy dpg Luong Tei kinh trinh EAi

hQi tl6ng c6 d6t g thdng q,ra .rrd yiQc "ily q.ry6n cho HQi d6ng Quan tri lUa chgn

C6ng ty ki6m to6n trong danh s6ch dugc Uy ban chimg k&odn nhi nudc cdng bii vn

cho ph6p kiiSm torin nhfrng COng ty ni6m ytit ae ki6m to6n 86o c6o tii chffi n6m

2}lg cho COng ty CO phen DAu tu XAy d1mg Luong Tei".

HQi il6ng quan tri sE cin cri vio c6c ti6u chi chSt luqng, uY t:rl^, gi6 chdo c4nh

tranh vd sg h5 trq tu don vi ki6m toan ddi voi COng ty de lga chgn.

Kinh tridh Eai hQi ddng cO d6rg xem x6t vi th6ng qua.

TM. BAi\ rrfNr soAr
TRTIONG BA}[
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ   
             XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI  

 
Số:  32.3/TTr-LUT.HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4  năm 2019 
 

 

TỜ TRÌNH   
Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty  

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 
       Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài. 

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở 
làm việc của Công ty: 
- Địa chỉ cũ : số 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. 
- Địa chỉ mới : số 118 Cù Lao, phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

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

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban kiểm soát; 
- Lưu: VT.  

   



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ   
             XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI  

 
Số:  32.4/TTr-LUT.HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4  năm 2019 
 

 

TỜ TRÌNH   
Về việc Góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương Tài  

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 
       Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài. 

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 

- Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương 
Tài để đầu tư xây dựng nhà máy Điện năng lượng mặt trời tại một số tỉnh thành 
trên cả nước. 
o Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng 
o Vốn góp của Lutaco: 25% vốn điều lệ. 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, làm thủ tục liên quan đến các vấn đề 
góp vốn theo đúng quy định của pháp luật. 

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

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban kiểm soát; 
- Lưu: VT.  

   



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
LÖÔNG TAØI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 32.5/TTr-LUT.HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4  năm 2019 

 
TỜ TRÌNH 

 

Một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 

         

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Công ty) xin giải trình 
chi tiết các vấn đề đưa vào biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
như sau: 

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán. 

       Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 với kết quả chủ 
yếu như sau: 

TT Nội dung Số tiền (đồng) 

1 Tổng doanh thu 406,034,103,456 

2 Tổng chi phí, trong đó 405,033,058,772 

- Giá vốn hàng bán 366,710,975,975 

- Chi phí tài chính 30,336,931,670 

- Chi phí bán hàng  

- Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,747,442,900 

- Chi phí khác 237,708,227 

3 Lợi nhuận trước thuế 1,001,044,684 

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 

     Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 762,813,279 đồng, năm 2018 lợi nhuận thấp nên 
HĐQT không phân phối lợi nhuận. 
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)  : 76,281,328 đồng  
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (90%) : 686,531,951 đồng 



 
 

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 
 

TT Nội dung Số tiền (đồng) 

1 Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư 800,000,000,000 

2 Tổng doanh thu 400,000,000,000 

3 Tổng chi phí 398,200,000,000 

4 Lợi nhuận trước thuế 1,800,000,000 

 
4. Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 

       Để đảm bảo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tương xứng với tình 
hình hoạt động của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao 
của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau: 

TT Chức danh Thù lao năm 2019 
(đồng/người/tháng) 

Số 
người 

Tổng thù lao năm 
2019 (đồng) 

1 Thành viên HĐQT 4.000.000  4 192.000.000 

2 Trưởng ban kiểm soát 3.000.000  1 36.000.000 

3 Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000  2 48.000.000 

Tổng cộng   
 

276.000.000  

5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 
2019. 

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

        
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT.           
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