CÔNG TY CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
Số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

01/2019/BB - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỎ PHÀN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
•

■ Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
■ Trụ sở chính
: 36 ư n g Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
■ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300584155 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp. Hồ Chí
Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2004, thay đổi lần 3 ngày 15/10/2015
Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa X ã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điểu lệ tô chức và hoạt động của Công ty c ổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 về
tô chức Đại hôi đồng cô đông thường niên;
Nay Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019;
I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIÈM TÓ CHỨC:
1. Thời gian tổ chức : 08 h 30 ngày 04 tháng 05 năm 2019
2. Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 9, văn phòng Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
36 Ưng Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
II. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM Dự:
II.l. Thành viên HĐQT :
1.
2.
3.
4.

Ông
Ông
Ông
Ông

ĐẶNG LÊ DỮNG
ĐINH VIÉT DUY
LÊ ĐỨC NGUYÊN
MICHIO FUJINAMI

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT Độc Lập

II.2. Cô đông tham dự (theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông)
-

-

Đại biểu đăng ký tham dự: Đại biểu c ổ Đông Sở Hữu và ủ y Quyền tham dự.
•

Sô đại biêu:

37 đại biểu

•

Đại diện cho:

3,585,458 cổ phần

•

Chiếm tỷ lệ trong tống số cổ phần có quyền biểu quyết (3,721,170 Cp): 96.35%

Đại biểu có mặt tham dự đại hội:
•

Số đại biểu:

45 đại biếu

•

Đại diện cho:

3,567,522 cổ phần

•

Chiếm tỷ lệ trong tồng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.721.170 Cp): 95.87 %

•

Số Đại biêu đã đăng ký nhưng vắng mặt: 04 đại biếu; tương ứng với 18,150 cổ phần
chiếm tỷ lệ 0.49 %
Có lý do: 04 (công túc đột xuất)

Không lý do: 0
signed by CÔNG TY CỔ
CÔNG TY CỔ Digitally
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Các Đại Biểu cổ đông đã thực hiện các thủ tục đăng ký họp lệ tham dự Đại Hội theo qui
định của Ban Tổ Chức và Điều Lệ qui định.
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Điều Lệ Tổ
Chức và Hoạt Động của Công ty c ổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 về tổ chức Đại Hội
Đồng Cô đông thường niên, Đại Hội hôm nay có số c ổ Đông tham dự đại diện chiếm trên
51 % trong tổng số c ổ phần có quyền biểu quyết => Đại hội đồng c ổ Đông của Công ty
CP Xây Lắp Thương Mại 2 - ngày 04/05/2019 đã được tiến hành họp pháp và họp lệ theo
quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty.
II.3. Chủ Tịch Đoàn và Thư Ký Đoàn:
Ban Tô Chức Đại Hội giới thiệu và đề nghị Đại Hội biểu quyết thông qua Danh sách dự kiến Chủ
Tịch Đoàn và Thư Ký Đoàn tại Đại Hội hôm nay, Đại Hội đã biểu quyết và thông qua danh sách
Chủ Tịch Đoàn và Thư Ký Đoàn như sau:
> Thành
1.
2.
3.

phần Chủ Tịch Đoàn:
Ô ngĐ Ặ N G L Ê DŨNG
Ông ĐINH VIẾT DUY
Ông LÊ ĐỨC NGUYÊN
Ket quả biểu quyết:
Đồng ý
Không đồng ý

> Thành phần Thư Ký Đoàn:
1. Bà Nguyễn Thị Lâm Việt
2. Ông Nguyễn Mạnh Toàn
Kết quả biểu quyết:
Đồng ý ^
Không đồng ý

: Chủ Tịch HĐQT
: Thành Viên HDQT
: Thành Viên HDQT
: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
: Thư ký Khối Thi Công
: Thư ky HĐQT

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

III. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:
1

Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018

2

Báo cáo của Ban Kiểm Toán nội bộ năm 2018

3

Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019

4

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

5

Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2018

6

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

7

Tờ trình ủy quyền HĐQT ký các họp đồng trên 35% tổng tài sản với các bên liên quan

8

Tờ trình ủy quyên cho HĐQT bán cổ phiếu quỳ

9

Tờ trình ủy quyền cho HDQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHDCĐ

10 Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2018
11

Tờ trinh đề xuất thù lao của HĐQT năm 2019

Đại Hội đã nghe ông Đặng Lê Dũng thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại Hội:
Kêt quả biêu qu\ ết:
Dồng ý
Khong đồng ý

: 3,567,522 cồ phần, ty lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

IV. NỘI DUNG CHI TIẾT - THÔNG QUA CÁC VÃN KIỆN ĐẠI HỘI:
1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2018:
Đại Hội đã nghe ông Đinh Viết Duy đọc báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018
Ket quả biểu quyết:
Đồng ý ^
K hông đồng ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

2. Báo cáo của Ban Kiêm Toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2018:
Đại Hội đã nghe ông Chu Thế Bình - đọc báo cáo của Ban Kiểm Toán Nội Bộ về Hoạt động
kiểm tra, giám sát trong năm 2018
Ket quả biểu quyết:
Đồng ý ^
Không đồng ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

3. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019:
Đại Hội đã nghe ông Đặng Lê Dũng - đọc Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019
Ket quả biểu quyết:
Đồng ý ^
Không đồng ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:
Đại Hội đã nghe ông Lê Đức Nguyên đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình thông qua báo cáo
tài chính năm 2018 đã kiểm toán:
Ket quả biếu quyết:
Đồng ý
Không đồng ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2018:
Đại Hội đã nghe ông Lê Đức Nguyên đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về chính sách phân
phôi lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2018:
Kêt quả biêu quyết:
Đồng ý ^
Không đồng ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:
Đại Hội đã nghe ông Lê Đức Nguyên đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về lựa chon Công
ty kiểm toán năm 2019:
Kêt quả biếu quyết:
Đồng ý ^
Không đông ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cô phân, tỷ lệ 0 %

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký họp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sán với các bên liên
quan:
Đại Hội đã nghe ông Lê Đức Nguyên đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về ủy quyền HĐQT
ký họp đông có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản với các bên liên quan sau khi đã điều chính bổ
sung nội dung là ký hợp đồng liên quan đến thi công xây dựng thay vì họp đồng giao dịch
Ket quả biếu quyết:
Đồng ý ^
Không đồng ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cô phần, tỷ lệ 0 %

8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT bán cổ phiếu quỹ:
Đại Hội đã nghe ông Lê Đức Nguyên đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về ủy quyền HĐQT
bán cổ phiếu quỹ
Ket quả biêu quyết:
Đồng ý
Không đồng ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

9. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác:
Đại Hội đã nghe ông Lê Đức Nguyên đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về ủy quyền HĐQT
quyết định các vấn đề khác
Ket quả biểu quyết:
Đồng ý
: 3,556,392 cổ phần, tỷ lệ 99.69 %
Không đồng ý : 11,130 cổ phần, tỷ lệ 0.31 %
Cô đông Nguyên Văn Trung không đông ý do các ý kiên trong tờ trình chưa rõ ràng và cụ
thê; Chủ Tịch Đoàn có giải thích vê các từ chưa rõ trong tờ trình như từ “mạng lưới” mang ý
nghĩa vê các vân đê thành lập công ty và tình hình tố chức nhân sư, và các lĩnh vưc đầu tư
như máy móc thiết bị....
10. Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2018:

V

Đại Hội đã nghe ông Lê Đức Nguyên đọc văn kiện trình Đai Hôi Tờ trình về thù lao của 'v A
HĐQT năm 2018:
ỴĨ
Kết quả biểu quyết:
Đồng ý
Không đồng ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Ịx ị
Ạự

11. Tờ trình đề xuất về thù lao của HĐQT năm 2019:
Đại Hội đã nghe ông Lê Đức Nguyên đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình đề xuất về thù lao
của HĐQT năm 2019:
Ket quả biêu quyết:
Đồng ý
Không đồng ý

: 3,567,522 cồ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

V. KÉT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:
- Thư Ký Đoàn đọc Biên Bản Đại Hội.
- Đại Hội đã biêu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên Bản Đại Hội
Ket quả biểu quyết:
Đồng ý
Không đồng ý

: 3,567,522 cổ phần, tỷ lệ 100%
: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Đại Hội kêt thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THI KÝ ĐOÀN

lủ TỊCH ĐOÀN
" : h hội đổng ouàh trị

Vặnạ £è q>ùnạ

CÔNG TY CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
Số

01/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠL HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CÓ PHẢN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

•
•
•

Căn cứ Luật Doanh nghiệp cùa nước Cộng hòa X ã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động cùa Công ty c ổ phần Xây Lăp Thương Mại 2
về tỏ chức Đại hôi đồng cổ đông thường niên;
Căn cứ Biên bán họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cô
phần Xây Lắp Thương Mại 2 ngày 04/05/2019;

QƯYÉT NGHỊ
>

Điều 01:
Thông qua Báo Cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2018 (bảo củo đính kèm)

>

Điều 02:
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Toán nội bộ về công tác kiêm tra, giám sát trong n
2018 (báo cáo đính kèm)

y

Điều 03:
Thông qua Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019:
TT
1
2
3
4
5

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu dự kiến
Lợi nhuân trước thuế
Lợi nhuận sau thuê
Cổ tức chia cho cổ đông dự kiên
Thu nhập bình quân người lao động (đông/ người/ tháng)

Kế hoạch 2019
lOÒOtỷ
20 tỷ
16 tỷ
15%
14 triệu

>

Điều 04:
Thông qua Tờ trình về Báo Cáo Tài Chính năm 2018 đã qua kiểm toán (báo cáo đính kèm)

>

Điều 05:
Thông qua Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cồ tức của Công ty năm
2018 (báo cáo đính kèm)

>

Điều 06:
Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiếm toán năm 2019 là một trong các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)

3.

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)
>

Điều 07:
Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng lớn hơn 35% tổng tài sản với các
bên liên quan

>

Điều 08:
Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT bán cổ phiếu quỹ

>

Điều 09:
Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác

>

Điều 10:
Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2018:
- Chủ Tịch HĐQT:
15.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT:
10.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT Độc Lập: 10.000.000 đồng/tháng
- Thưởng đạt kế hoạch:
300.000.000 đồng

>

Điều 11:
Thông qua Tờ trình đề xuất về thù lao của HĐQT năm 2019:
- Chủ Tịch HĐQT:
20.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT:
15.000.000 đồng/tháng

>

Điều 12:
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/05/2019.
Tất cả các Cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Toán Nội Bộ
Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỎNG CỎ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG LÊ DŨNG

CÔNG TY CÔ PHÀN XÂY LÂP TH l/O NG MAI 2

A. .V C

Architects & Construction Service Corporation

Since 1 9 7 6

HÔI DÔNG QUÂN TRI

BÂO CÂO VÊ HOAT DÔNG CÔNG TY
NÂM 2018
I.

TÔNG QUAN VÈ TINH HÎNH KINH TÉ- XÂ HÔI VÀ CÔNG TY NÂM 2018.
1. Kinh tê- xâ hôi:
a. The giôi
“Kinh tê thê gioi duy tri dà tâng truông tôt trong nüa dâu nam 2018, sau dô dâ xuât
hiên nhüng diên biên mai khiên tinh hinh trà nên phüc tap hon, moi quan hê càng
thâng giüa câc nuôc Ion, dàc biêt là cuôc chiên thuong mai Mÿ-Trung dang cô dâu
hiêu leo thang, ânh huông dên dà tàng truông kinh tê toàn câu”.
“Câc tô chuc quôc tê Ion nhu IMF, WB và UN cùng chung nhân dinh kinh tê toàn
câu bat dâu tàng trubng châm lai, trong dô IMF du bâo tàng truông kinh thê giôi
khâ quan nhât, tàng 3.9% (trong dô câc nuôc công nghiêp phât triên khâ tàng 2.3%,
câc nuôc dang phât triên tâng 4.9%). Tô chuc thuong mai quôc tê (WTO) du doân
thuong mai toàn câu dang chtmg lai trong thôi gian toi”.
Kinh tê Mÿ, Châu Au và Nhât bân dêu phât triên tuong dôi tôt trong nâm 2018 và
cho thây së cô tàng truông trong nàm 2019.
“Kinh tê Trung quôc dang cô thêm câc dâu hiêu “ha nhiêt” giûa bôi cânh Mÿ âp
dàt câc mue thuê thuong mai moi vôi hàng hôa Trung Q uôc.... nhu câu nôi dia yêu
di và niêm tin kinh doanh sut giàm ... dông NDT chua cô dâu hiêu phuc hôi. Théo
du bâo cüa IMF, tàng truông cüa tiêp tue giàm xuông, 6.6% nàm 2018 và 6.4%
nàm 2019.”
“Trong thôi gian toi, mot sô rüi ro chinh vôi moi truông kinh tê toàn câu là càng
thàng và co sât thuong mai giüa câc nên kinh tê chû chôt (dac biêt là Mÿ vôi Trung
quôc) côn diên biên khô luông trong bôi cânh xu huông bâo hô thuong mai vân cô
chiêu huông gia tàng; tàng truông giàm tôc ô mot sô nên kinh tê chü chôt (Trung
Quôc); rûi ro gia tâng trên thi truông tài chinh toàn câu truôc nhung diêu chinh
chinh sâch tài chinh, tiên tê, câi câch thuê cüa câc nên kinh tê lôn, rüi ro tin dung,
tinh trang n o ,...”
Trên dây là câc trich dân tü Thôi Bâo Tài Chinh Viêt Nam (cüa Bô Tài Chinh) nhân
dinh vê kinh tê- xâ hôi thê giôi 2018 dê chüng ta cô thê liên hê dên tinh hinh kinh
tê- xâ hôi Viêt Nam.
b. Viêt Nam:
Nàm 2018 lai duoc dânh giâ là nâm thành công cüa kinh tê Viêt Nam, khi cà 12/12
chi tiêu phât triên kinh tê- xâ hôi dêu dat và vuot mue tiêu dê ra. Tàng truông GDP
2018 dat mue kÿ lue 7.08% (cao hon mue tiêu 6.07% Quôc hôi dê ra), dây là mire
tàng truông cao nhât trong 10 nàm qua. Chi sô giâ tiêu dùng duôi 4% cho thây kinh
tê vï mô khâ ôn dinh. Nàm 2018 cho thây cô sir dâu tu cao tü dâu tu truc tiêp nuôc
mat
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ngoài (FDI) và doanh nghiêp trong nuôc. Trong nàm 2018, viêc phê chuân và tham
gia câc hiêp dinh thuang mai thê hê müi nhu Hiêp Dinh Dôi Tac Toàn Diên và
X uyên Thâi B inh Dirong (C P T P P ) m ang dén nhièu ca hôi, n h u n g cüng k h ô n g it
thâch thüc ldn dôi vôi Viêt Nam.
Sir dich chuyên vôn dâu tu cüa câc doanh nghiêp Nhât Bân, Dài Loan, ngay câ
Trung Quôc sang Viêt Nam trong nam 2018 dâ dem lai nhiêu ca hôi lôn cho Viêt
Nam. Câc doanh nghiêp FDI dâ dâu tu à Viêt Nam truâc dây và câc doanh nghiêp
Viêt Nam tiêp tue dâu tu lôn dê don ca hôi kinh doanh mai. Dây là ca hôi không
nhô cho câc doanh nghiêp Viêt Nam, trong dô cô doanh nghiêp xây dirng.
2. Công ty:
Dâu nàm 2018, trên ca sa su dâu tu câc công nghê thiêt kê, quàn lÿ, thiêt bi thi
công và câc công trinh lôn dâ triên khai chuyên tiêp tù 2017 sang nhu nhà mây
duge phâm Nipro Pharma (Nhât), chung eu cao tâng Greenfield 686 (do ACSC là
chû dâu tu và tông thâu), trong nàm 2018 ACSC tiêp tue nhân duge nhiêu hgp dông
thiêt kê và thi công cô giâ tri vùa và lôn cûa câc công trinh cô yêu câu chât lugng
cao nhu Uchiyama giai doan 2 (Nhât Ban), hoàc yêu câu chung chï công trinh xanh
theo chuân LEED cüa Floa Kÿ nhu nhà mây may màc Far Eastem (Dài Loan, VSIP
IIA), nhà mây may màc Renaissance (An dô, Tiên Giang), nhà mây dêt may Saitex
Fabrics (Hoa Kÿ, Dông Nai), nhà mây giày da nu cao câp Victory International
(Dài Loan, Long An), hoàc câc nhà mây thirc phâm theo chuân quôc tê HACCP
nhu nhà mây trà cà phê Phüc Long (Viêt Nam, Binh Duong), nhà mây bôt thirc
phâm Tài Kÿ (Viêt Nam, TP.HCM), nhà mây chê biên thirc phâm Thp Phât (Viêt
Nam, TP.HCM),... Bên canh dô tiên dô xây dung chung eu cao tâng Greenfield
686 tiên triên tôt nên dem lai hinh ânh mai cüa ACSC không chï là nhà thâu công
nghiêp mà côn cô khà nàng dâu tu và xây dung chung eu cao tâng.
Vôi sô lugng công trinh tàng nhanh và yêu câu chât lugng cao nên ACSC dâ cô
nhung sir diêu chïnh dê dâp üng duge yêu câu cüa thi truong cüng nhu câc mue
tiêu hiêu quâ mà Dai Hôi Cô Dông 2017 dâ dê ra. Trong nàm 2018, ACSC dâ duge
sir dânh giâ dây tich eue trên thi truong nhu là mot don vi tông thâu cô chât lugng
cao và cô khà nàng vê thiêt kê và thi công câc công trinh cho chuân mire quôc tê
nhu LEED, HACCP,... Bên canh câc khâch hàng truyên thông nhu Nhât Bân, Dài
Loan, ACSC dâ phât triên thêm nhiêu khâch hàng mai nhu Hoa kÿ, An Dô, Viêt
Nam, Trung Quôc,... nên thi phân dâ cô sir tàng truong dâng kê.
II.

CO CÂU TÔ CH lfC & NHÂN SlT TOÀN CÔNG TY
1. Hê thông Công Ty và câc don vj thành viên, don vj truc thuôc:
a) Công Ty CP Xây Làp Thuong Mai 2
b) Công Ty CP Xây Dung Luc Phât (EvergreenCons), don vi thành viên,
chuyên vê công nghê hoàn thiên ôp lât gach Striving Method theo bân quyên
cüa công ty Oopart Nhât Bân. ACSC chiêm 70% vôn diêu le.
c) Công Ty TNHH Tir van Xây Dung ACSC & FUJINAMI (AFCC) là dan vi
thành viên, liên doanh giùa ACSC và công ty tu vân xây dirng Fujinami (FCC),
trong dô ACSC chiêm 51%. FCC chiêm 49%, chiu trâch nhiêm vê thiêt kê câc
dir an xây dung dân dung & công nghiêp trên ca sa kêt hgp vê üng dung BIM
cüa ACSC và kinh nghiêm nhiêu nàm cüa KTS Michio Fujinami.
d) Ban Diêu Phôi Du- Ân Greenfield 686, là don vi truc thuôc duge thành lâp
trên ca sa hgp dông hgp tâc kinh doanh cüa 4 công ty ACSC, Dâu tu Xây Làp
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Ngoai Thirang (FCC), Tradeco và Sato dê chî dao chung viêc triên khai du an.
Ông Dang Lê Düng, Chü tich HDQT ACSC là Truong Ban Diêu Phôi D u an.
2. Co1câu tô dure Công ty:
a) Hôi Dông Quân Trj gôm 4 thành viên là
- ông Dang Lê Düng, chü tich HDQT
ông Dinh Viêt Duy, thành viên
ông Lê Duc Nguyên, thành viên
ông Michio Fuj inami, thành viên.
Giüp viêc cho HDQT cô câc nhân su là:
Ong Chu Thê Binh, phu trâch kiêm toân nôi bô;
Ông Nguyên Manh Toàn, thu kÿ HDQT
b) Ban Tông Giâm Dôc gôm:
- Ông Dinh Viêt Duy, Tông Giâm Dôc phu trâch chung,
Ông Lê Phuac Binh, phô TGD phu trâch Thi công.
Truc thuôc Ban Tông Giâm Dôc côn cô câc Tông Quân Lÿ Du An (Project
Director) dugc TGD phân công dê theo dôi, hô trg kip thài cho hoat dông
cüa câc Ban Diêu Hành Du An truc thuôc Công ty.
c) Câc Khôi Phông Ban:
- Khôi Quân Tri gôm câc phông ban: Ban Trg Lÿ & Nhân Sir, Phông Kê
Toân, Phông Hành Chânh Quân Tri, düng dâu câc phông ban này là kê toân
truong, truong phông, phu trâch ban. Hiên nay Khôi này do TGD truc tiêp
chî dao chung;
Khôi Du’ An gôm câc phông ban: Phông Phât Triên Dir An, Phông Quân
Lÿ Du Ân, Phông Quân Lÿ Thiêt Kê và Ban BIM (BIM Center). Düng dâu
là câc truong phông và truong ban. Hiên nay Khôi này do TGD truc tiêp
chi dao chung.
Khôi Thi Công gôm câc phông: Phông Kinh Tê- Kê Hoach, Phông Thi
Công Xây Dirng, Phông Co Diên, Phông An Toàn-Süc Khôe- Moi truong.
Düng dâu là câc truong phông. Giâm dôc Khôi này do Phô TGD Lê Phuac
Binh kiêm nhiêm.
d) Câc Ban Diêu Hành Du* An: düng dâu là câc giâm dôc du ân do TGD bô
nhiêm. Trong thôi gian triên khai du ân, câc nhân sir dugc diêu dông tü câc
phông ban vê làm viêc tai Ban Diêu Hành Du An (toàn thôi gian hoàc ban thôi
gian tùy theo chüc danh) hoàc dugc tuyên dung tam thô’i dê làm viêc tai dir ân.
Do sô lugng dir ân tàng cao trong nam 2018 nên TGD phân công câc Tông
Quân Lÿ Dir An (Project Director) dê quân lÿ hoat dông cho câc dir ân. Thông
thuông moi Tông QLDA sê chiu trâch nhiêm theo sât hoat dông cüa 4-5 Ban
Diêu Hành Dir An dang hoat dông.
3. Hê thông chüng nhân nâng lu*c và quân lÿ
a) Doanh Nghiêp Hang 1 cüa Bô Xây Dung vê thiêt kê và thi công câc công trinh
công nghiêp, dân dung;
b) Hê thông quân lÿ chat lirong ISO 9001:2015
c) Hê thông quân lÿ an toàn OHSAS 18001:2007
d) Hôi viên hang vàng (Gold member) cüa Hôi Dông Công Trinh Xanh Viêt Nam
(VGBC);
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Câc hê thông trên dâ gôp phân xâc dinh nàng lire công ty, thiêt lâp qui trinh quân
lÿ rô ràng vè chât lirçmg, an toàn và câc lïnh vire yêu câu sir chuyên nghiêp cao nhir
thiét ké, ung dung BIM, thi công câc công trinh xanh,...
4. Câc vân dê nhân su*:
a) Toàn hê thông ACSC:
Don vj
Công Ty (bao
gôm Ban Diêu
Phôi
Dir Ân
GF686)
AFCC

Luc Phât
Tông Công

2018
(31/12/2018)
251

2017
(31/12/2017)
169

Ghi chu

22

0

Do chuyên bô phân
BIM và thiêt kê
thành don vi AFCC

11
284

3
172

+48.5%

+65%

a) Co câu nhân sir cüa Công Ty (bao gôm Ban Diêu Phôi GF686):

Tông sô:

Phân loai giâi tinh
nam
nü
Hoc vân
trên âai hoc (PGS,
TS, Thac si)
âai hoc
Cao ââng
Trung câp & khâc
Dô tuôi
>50
40-49
30-39
<30

2018
(31/12/2018
251

2017
(31/12/2017)
169

202 (80.5%)
49(19.5%)

130
39

12(4.8%)

07

158 (62.9%)
37(14.7%)
44(17.6%)

102
18
42

32(12.7%)
24 (9.6%)
100(39.8%)
95 ((37.9%)

32
19
64
54

Ghi chu

Qua co câu nhân sir nhir trên, trinh dô tir cao dàng tro lên chiêm 82.4 % và dô tuôi
duoi 40 chiêm 77.7 % rât phù hop cho viêc phât triên công ty theo chiêu sâu và
thuân loi cho viêc dôi moi công nghê và quy trinh quân lÿ.
Mât khâc sir két hop câc nhân sir và chuyên gia cô trinh dô cao, nhiêu nam kinh
nghiêm voi dôi ngû quân lÿ và nhân viên tre nàng dông, duoc dào tao bài bân dâ
giup cho hoat dông cüa ACSC tàng truông tôt và phông ngira rüi ro hieu quâ han.
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b)

Câc vân dê cân quan tâm:

Do hê thông công ty tàng triràng nhanh vê doanh sô, dia bàn hoat dông và nhân sir,
do dô viêc dào tao nôi bô nâng câp kÿ nâng quân lÿ câp cao, câp trung và chuyên
mon cho câc ngành nghê trong công ty là vân dê Ion dirgc ban lânh dao Công ty
quan tâm, trong dô cô câc nhân sir cân thiêt nhir:
-

-

Giâm dôc tài chinh
Giâm dôc nhân su
Kiêm soât nôi bô cho hê thông diêu hành công ty;
Chuyên viên phâp lÿ
Giâm dôc dir an
Câc chuyên viên kÿ thuât cô trinh dô cao, cô kinh nghiêm diêu hành câc du
ân phûc tap vê kÿ thuât, qui mô Ion;
Diêu phôi viên sân xuât và cung ung thiêt bi- vât tu;

Hiên nay nâng lue dôi ngü quân lÿ câp trung là vân dê mà HDQT và Tông Giâm
Dôc công ty dang quan tâm giâi quyêt.
5. Hê thông phûc loi cho CB-NV Công ty:
Tiêp tue dây manh ton chî “Hop Tâc Dich Thirc- Dông Gôp Vùng Bên”, Ban lânh
dao Công ty dâ thirc hiên câc chuang trinh sau dê nâng cao dôi sông cua cân bônhân viên công ty và câc don vi thành viên nhu:
Bùa ân trua cho câc câp quân lÿ tai tôa nhà công ty;
Gôc uông cà phê miên phi cho tât câ câc thành viên dang làm viêc và khâch
dên làm viêc tai công ty;
Tao ra câc không gian m a trong vân phông công ty dê câc câp quân lÿ và
công ty gâp go trao dôi và vui chai giâi tri;
Tô chûc câc sir kiên dê toàn thê nhân viên cô ca hôi giao liru nhu:
o Tiêc Tât Niên (truôc khi nghî têt Nguyên Dân)
o Gap ga Tân Niên (sau khi nghi têt Nguyên Dân)
o Kÿ nghî hè công ty (vào thâng 8/2018)
o Câc ngày lê cüa Phu nü (8/3 và 20/10);
Tô chuc câc cuôc hôi thâo chuyên dê vê nâng cao kÿ nâng quân lÿ và chuyên
mon cho câc câp nhu:
o Huân luyên dông lire làm viêc và nâng lire quàn lÿ cho câc truàng
phông ban, giâm dôc du ân, chi huy truông công truông (thâng
9/2018 tai Cü Chi);
o Câc lôp chuyên dê và hôi thâo vê tim hiêu và ung dung BIM trong
và ngoài công ty;
o Câc lôp chuyên dê và hôi thâo vê tim hiêu và ung dung thiêt kê công
trinh xanh do Hôi Dông Công Trinh Xanh Viêt Nam tô chùc;
o Mai câc giâng viên dai hoc dên Công ty dê trinh bày câc chuyên dê
sâu cho câc ngành trong công ty;
Mot vân dê Ion nùa hiên nay là tru sa Vân phông Công ty dâ quâ tâi. Tôa nhà truac
dây duge thiêt kê cho khoâng 50-60 nguài làm viêc. trong nam 2018 dâ trô nên quâ tâi
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vai sô lugng nguài làm viêc han 100 nguài. Giâi phâp chu yêu là së di dài mot sô don
vi thành viên và phông ban sang dia diêm khâc vi câc don vi này cüng tàng nhân su rât
nhiêu. Ban Lânh dao du kiên së dài don vi thành viên là Công Ty TNHH Tu Vân Xây
Bung ACSC & FUJINAMI (AFCC) sang thuê à dia diêm khâc. Nêu viêc dô thuc hiên
sam thi së tâng thêm gân 2 tâng van phông hiên htru cho câc phông ban giân nhân sir
ra, thuân tien trong viêc bô tri dây chuyên làm viêc hgp lÿ hon.
III.

HOAT DÔNG QUÂNG BÂ THÜONG HIÊU & PHÂT TRIÈN DU* AN
Théo phuang huông kinh doanh 2018 mà Bai Hôi Cô Bông dâ dê ra gôm 2 nôi dung:
- M a thêm van phông dai diên cûa Công ty tai câc khu vue kinh tê trong diêm
à Miên Bac, Miên Trung và Bông Bàng Sông Cüu Long dê nam bat thông
tin và tiêp cân nhanh câc khâch hàng tiêm nâng;
Tiêp cân câc mâng khâch hàng mai ngoài khâch hàng Nhât và Bài Loan;
Théo djnh huông trên, ban lânh dao công ty dâ nô lue dê phât triên thi truông hon nüa.
Bàng nhièu bien phâp nhu dào tao dôi ngü tai chô, tuyên dung chuyên viên kinh doanh
cô kÿ nàng tiêp thi tôt, chuyên nghiêp và su dung ngoai ngû thông thao, ACSC dâ tiêp
cân duge nhiêu phân khüc khâch hàng mai. Kêt quâ cho thây dâ cô nhüng chuyên biên
tich cire. Bên canh câc khâch hàng truyên thông, ACSC dâ cô thêm nhiêu khâch hàng
mai nhu An Bô, Hoa Kÿ, câc khâch hàng Viêt Nam trong mâng thuc phâm cao câp ,...
Vai sir tham gia mâng xây dung cao tâng, nhiêu khâch hàng cüng dâ tim dên làm viêc
vai ACSC vê xây dung câc công trinh dân dung nhu chung eu, vân phông, trung tâm
thuong m ai,... Bo côn cô nhüng thân trong trong dânh gia khâ nâng thu hôi công ng
nên ACSC vân chua kÿ hgp dông vê câc công trinh dân dung cao tâng trong nàm 2018.
Tuy nhiên dây vân là thi truàng tiêm nâng mà ACSC së nô lire tiêp cân trong nâm 2019
khi cô sir chuân bi tôt han vê dôi ngü và trang thiêt bi cüng nhu khâch hàng cô nâng
lire tài chinh dâng tin cây.
Viêc mô vân phông dai diên khu vue cüng chua thuc hiên duge do chua chuân bi tôt
nhân su quân lÿ vân phông phù hgp. Vân dê này së duge tiêp tue giâi quyêt trong nàm
2019.
Vê hoat dông quâng bâ thuong hiêu, ACSC dâ tich eue tham gia trong nhiêu mâng
khâc nhau nhu:
Câc Hôi Nghê Nghiêp & hiêp hôi kinh doanh:
o Tông Hôi Xây Bung Viêt Nam
o Hôi Khoa Hoc Kÿ Thuât Xây Bung TP.HCM
o Hiêp Hôi Câc Nhà Thâu Xây Bung Viêt Nam
o Hôi Bông Công Trinh Xanh Viêt Nam
o Câu Lac Bô Boanh Nhân Sài Gôn
Hô tro' giâo duc và câc hoat dông cuoi sinh viên- sinh viên câc trirong
dai hoc:
o Quÿ Phât Triên Bai Hoc Quôc Gia TP.HCM
o Quÿ BK CONS, chuang trinh thuc tâp và hôi chg viêc làm cüa Khoa
Kÿ Thuât Xây Bung BH Bâch Khoa TP.HCM
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o

Tiêp nhân thuc tâp và huân luyên cho sinh viên, tài trg câc chirang
trinh khài nghiêp Master Mind, Hôi chg viêc làm cüa DH Quôc Tê
thuôc DHQG TP.HCM
o Huân luyên BIM cho sinh viên khoa XD cüa Bai Hoc HUTECH;
o Gôp y chuong trinh dào tao dai hoc ngành kÿ thuat xây dirng cho
Bai Hoc Su Pham Kÿ Thuât TP.HCM
Câc hoat dông xâ hôi:
o Tang 2 nhà tinh thuang cho thi xâ Kiên Tuàng, Long An
o Hiên mâu tinh nguyên do Thài Bâo Kinh Tê SG tô chüc 2018;
o Câc hoat dông chay bô tù thiên Terry Fox Run 2018
IV.

HOAT DÔNG SÂN XUÂT KINH DOANH
1. Tông quât
Trong nàm 2018 hoat dông sàn xuât kinh doanh dâ cô sir tang truàng manh më,
triên khai nhiêu dir an cô giâ tri làn, phüc tap nhung vân dâm bâo düng chât lugng
và an toàn. Không cô sir cô hay tai nan lao dông dâng tiêc nào xây ra.
2. Câc nên tang dê ôn djnh và phât triên sân xuât kinh doanh
Voi sir thiêt lâp hê thông diêu hành thi công trên co sa quàn lÿ du ân chuyên nghiêp,
moi dir ân dêu cô giâm dôc dir ân quàn lÿ và chî dao sât sao moi tiên trinh hoat
dông, vi thê ban Tông Giâm Bôc kip thài phât hiên và ngân ngùa câc nguy ca vê
an toàn, chât luçmg, tiên dô và ngân sâch.
Hê thông quàn lÿ dir ân hiên nay cüng làm viêc sât sao vài khâch hàng dê kip thài
nàm bât câc yêu câu cüng nhu giâi quyêt nhanh câc tinh huông, do dô sir hài lông
cüa khâch hàng tang cao han và vân dê thanh toân cüa Khâch hàng dôi voi công ty
cüng nhanh han, nhà dô dù doanh thu tang dâng kê nhung viêc quàn lÿ tài chinh
cüa ACSC vân luôn trong tâm kiêm soât tôt.
Trong nàm 2017 ACSC dâ quyêt dinh dâu tu nhiêu mây môc thiêt bi chuyên dung
thi công và viêc này vân dugc tiêp tue trong nàm 2018. N hà dô ACSC It bi phu
thuôc vào sir thuê muon thiêt bi bên ngoài nên rât chü dông vê tiên dô thi công. Câc
khâch hàng cüng nàm dugc nàng lue thiêt bi cüa ACSC nên yên tâm giao công
trinh, dàc biêt là câc công trinh cô quy mô Ion và tiên dô nhanh. Vi du nhu câc dir
ân cô diên tich sàn xây dung rât làn nhu Nipro Pharma tai Khu công nghê cao, hay
dir ân Nhà mây Far Easstem à VSIP IIA, Du ân Uchiyama à Khu công nghiêp Bai
Bàng dêu dugc hoàn thành düng tiên dô.
Công ty cüng dâ dài chuyên xuàng süa chüa thiêt bi và tông kho tù Thü Bue lên
Thuân An, Binh Duang dê thuân tien han vê màt vân chuyên dên câc du ân cüng
nhu cô diên tich làn han.
Sir dâu tu hê thông làm viêc theo quy trinh BIM cüng mang lai cho ACSC câc thiêt
kê và kê hoach thi công rô ràng, it sai sôt han, nhà dô hiêu qua thi công cao han.
Ban Lânh dao công ty dang nô lue phô câp câc quy trinh BIM và công nghê xây
dirng bên vùng vào tât câ câc phông ban và ban diêu hành du ân.
3. D it ân chung eu* cao tâng Greenfield 686
Dir ân chung eu cao tâng dâ dugc khài công vào thâng 7/2017. Dên thâng 3/2018
thi hoàn thành phân hâm BTCT và dên thâng 11/2018 thi tiên hành lê cât nôc, hoàn
thành toàn bô phân khung BTCT. Công tâc xây tô, lâp dàt cira, thiêt bi diên nuàc
và hoàn thiên dang dugc tich cire triên khai tiêp theo công tâc BTCT. Dir ân dir
kiên hoàn thành cuôi Quy 2/2019 dê bàn giao cho khâch hàng.
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Vè phân phôi cân hô, sir hop tac vai dan vi phân phôi chuyên nghiêp là ML AND
nên viêc tiêu thu càn hô rât thuân loi. Khâch hàng mua cân hô dâ dông tiên düng
theo tiên dô nên nguôn vôn xây dung du an khâ thuân lgi. Riêng giây phép ban
hàng dot 2 cho sô càn hô côn lai (154/ 322 càn hô) do côn bj vuông màc bai câc
thü tue hành chânh cüa câc ban ngành TP.HCM nên ACSC chira nhân duge düng
nhu dir kién. Viêc thu tiên theo tiên dô xây dung cho câc càn hô này bi ânh huông.
Hiên nay Ban lânh dao Công ty và Ban Diêu Phôi Du Ân dang tich cire làm viêc
vai câc ban ngành dé thâo ga nhanh vuông màc nhàm cô giây phép bân hàng dot 2
cho câc càn hô côn lai. Tuy nhiên viêc này chua ânh huông dên tiên dô xây dung
cüa du ân Greenfield 686 do ACSC côn cô khoân tin dung trung han cüa Vietinbank
dành cho du ân này.
V.

CÂC VÂN DÈ TÀI CHINH- NGÂN HÀNG
1. Câc khoân gôp vôn và dâu tu*:
Trj giâ dâu tir
Công ty dâu tir vào câc don vi
1.210.000.000
dông
Dâu tir vào câc công ty thành viên
700.000.000 dông
Công ty CP Xây Dun^ Luc Phât
510.000.000 dông
Công ty TNHH Tu Vân XD ACSC & FUJINAMI
450.000.000 dong
Dâu tir vào công ty lien kêt
450.000.000 dông
Công ty CP Tu vân dâu tu Xây Dung Uy Viêt
11.552.710.887 dong
Dâu tir dài han khâc
Gôp vôn cô phân
Công ty CPSXXNK Lâm Sàn và hàng tiêu thü công
1.800.000.000 dong
nghiêp (UPEXIM)
Công ty CP Dâu tu xây làp Ngoai Thuong (FCC)
3.500.000.000 dông
1,252.710.887 dông
Dât tai Nhan Trach
Trâi phiêu Ngân hàng TMCP Công Thuong Viêt Nam kÿ
5.000.000.000 dông
han 10 nàm (29/6/2018- 29/6/2028)
Dâu tir tài chinh ngân han
5.600.000.000 dông
Cty CP Dâu tu thuong mai Thüy sàn (50.000 cp, mênh
1.600.000.000 dông
giâ 10.000 d/cp, Mà sô ICF)
Cty CP TM Thüy sàn Â Châu (200.000 cp, mênh giâ
4.000.000.000 dong
10.000 d/cp)
18.812.710.887 dông
TÔNG CÔNG 2018
13.812.710.887 dong
Sô lieu gôp vôn và dâu tir 2017
Sô lieu chênh Iêch là do mua 5.000.000.000 dông trâi phiêu ngân hàng Vietinbank.
Khoân này cüng duoc sü dung nhu tài sân dâm bâo cho han mue vôn luu dông mà
Vietinbank câp cho ACSC.

2. Tài chinh & ngân hàng
Nàm 2018. câc hoat dông tài chinh- ngân hàng dêu ôn dinh. Vai su- chon lira khâch hàng
dâng tin cây vê tài chinh cüng nhu viêc thanh toân düng han cho câc nhà cung câp, nhà
thâu phu, dôi thi công, do dô ACSC dâ cô uy tin cao vê tài chinh dôi vôi câc dôi tâc kinh
doanh và ngân hàng. Diêu này dâ dân dên câc thuân lgi trong hoat dông sàn xuât kinh
doanh.
Viêc quàn lÿ tài chinh cüa Công ty duge Ban Tông Giâm Dôc chî dao chat chc và bâo câo
tinh hinh hoat dông thuomg xuyên cho Hôi Dông Quân Tri. Do su quàn lÿ tâp trung viêc
cung üng câc vât lieu chiên luge và câc gôi công viêc chû yêu nên ACSC cô lgi thê lôn vê
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viêc dàm phân giâ câ vài câc nhà cung câp và câc nhà thâu phu. Câc du an khi trung thâu
dèu dirgc xây dung ngân sâch thi công và dirgc Tông giâm dôc phê duyêt trirac khi triên
khai thi công. Giâm Dôc Thi Công và câc giâm dôc dur ân, câc chî huy trirông cô trâch
nhiêm thirc hiên theo ngân sâch dirgc duyêt và dàm bâo câc yêu câu vê an toàn, chât lirgng,
tiên dô.
Hiên nay ACSC giao djch chü yêu vài 2 ngân hàng thirang mai là Ngân Hàng Công Thuong
Viêt Nam (Vietinbank) và Ngân Hàng Dâu Tu Phât Triên Viêt Nam (BIDV). Câc ngân
hàng này dèu xêp hang AA cho ACSC, dâ hô trg rât kjp thài và dây du nhu câu tin dung
dê phuc vu câc hoat dông sàn xuât kinh doanh cho công ty.
Trong nàm 2018, Han mue vôn luu dông duge câp tir câc ngân hàng nhu sau
Han mue vay (ty
Han mue Bào lânh (ty
Ngân hàng
dông)
dông)
70
80
VIETINBANK
50
50
BIDV
130
100
Tông công
ACSC luôn thanh toân dung hoàc truôc thài han câc khoàn gôc và trâ lài vay. Câc ngân
hàng VIETINBANK và BIDV cam kêt së tàng han mue tin dung cho ACSC trong nàm
2019, eu thê nhu sau:_______________________________________________________
Ngân hàng
Han mue vay (ty
Han mue Bâo lânh
Ghi chü
(ty dong)
dong)
80 =>100
70 => 140
HD tin dung dà
VIETINBANK
duge kÿ kêt
50 =>100
50 => 100
Dang xét, du kiên
BIDV
phê duyêt cuôi
thâng 4 hoàc dâu
thâng 5/2019
Tông công
200
240
Mot sô ngân hàng khâc nhu Ngân Hàng Quân Dôi, Maritime Bank, HD Bank liên tue tiêp
cân ACSC dê nghi cô quan hê giao dich. Vài doanh thu tàng truàng trong nàm 2018 và câc
du ân së triên khai trong nàm 2019 cô khà nâng lên dên 1000 ty dông, ACSC së xüc tiên
giao dich thêm vài câc ngân hàng khâc bên canh BIDV và Vietinbank dê giài quyêt vân dê
vôn luu dông bên canh câc bien phâp tàng vôn khâc.
VI.

KÉT QUÂ SAN XUÂT KINH DOANH HOP NHÂT 2018 CÛA CÔNG TY
Dan vj: Tÿ dông
(Làm tràn 2 sô le)

Chi tiêu

Doanh thu thuân bân
hàng và cung câp djeh
vu
Loi nhuân truôc thuê
Loi nhuân sau thuê thu
nhâp doanh nghiêp

Theo bâo câo
kiêm toân

2018
Theo kê
hoach cüa
DHCD

12.50
9.98

12-15
9.6-12

2017
Dânh giâ so
vài kê hoach
2018

Theo bâo
câo kiêm
toân

Düng kê
hoach du
kiên

8.72
6.97

Dânh giâ
thirc tê
201 8 s o vôi
2017
521.57
500.00
+5.43%
301.47
+73.01%
C h u a b a o g ô m doanh thu GF686 theo chuân mire kê toân vê ghi nhân doanh thu cho k in h
doanh b â t d ô n g sân.
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+43.34%
+43.19%

0

Cô phiêu phô thông liru
hành binh quân trong
nàm
Lâi co’ bân trên cô
phiêu
Tông von chü sô’ hîru
Vôn ââu tu cùa chu sâ
hîru, thâng du vôn cô
phân & vôn khâc cùa
chû sâ hîru
Quÿ ââu tu phât triên
Quÿ khâc thuôc vôn chû
sâ hîru
Cô phiêu quÿ
Lai nhuân sau thuê chua
phân phôi & khâc
Tông tài sân
Thu nhâp binh quân
cüa ngirôi lao dông
hàng thâng
Cô tire

3,721,170

3,721,170

2.666

1.881

+41.73%

62.34
53.65

57.29
53.78

+8.81%

2.68
0.08

2.15
0.67

(5.03)
10.98

(5.03)
5.72

783.5
13.5 triêu
dông/ thâng

13 triêu
dông/ thâng

447.47
12 triêu
dông/ thâng

15%

12-15%

15%

+75.1%

Sô lieu kêt quâ hoat dông kinh doanh cüa Công ty nam 2018 dâ dirgc kiêm toân bai Hâng
kê toân AASC, don vi kiêm toân cô uy tin và kinh nghiêm lâu nàm cho câc công ty dai
chüng.
Thuyêt minh Bâo Câo Tài Chinh Hop Nhât 2018 cüa Công ty do dan vi kiêm toân AASC
dirgc kèm vai Bâo câo này.
VII.

KÉT LUÂN & KIÉN NGHI

Nàm 2018 ACSC dâ cô sir tâng truong dâng kê vê doanh thu và lgi nhuân do chuyên tiêp
dirgc câc công trinh lôn tir nàm 2017 sang, cüng nhu trong quÿ 4/2018 dâ kÿ tiêp dugc câc
du ân lôn khâc dê chuyên tiêp sang nàm sau 2019. Dây là nhüng nên tâng thuân lgi dê ôn
dinh sân xuât kinh doanh và nâng cao uy tin cüa ACSC trên thi truong. Kêt quâ này cô
dugc là do cô su chuân bi nghiêm tüc và dài han tù nhüng nàm truôn dô nhu dâu tu công
nghê, thiêt bi và phuang thüc quàn lÿ thiêt kê & thi công. Bông thôi trong nàm 2018 du ân
cao tâng Greenfield 686 dâ dugc thi công tich cire khân truang và hoàn thành ca bân phân
khung, tuông bao che và bât dâu di vào hoàn thiên. Vi thê hinh ânh cüa ACSC không chî
côn là nhà thâu công nghiêp mà dâ cô thêm huông moi là thi công nhà cao tâng.
Tuy nhiên, dê câc kêt quâ này dugc tàng truong vüng chàc và ôn dinh cho nhüng nàm tiêp
theo thi HBQT và ban diêu hành công ty côn phài thirc hiên nhiêu bien phâp quyêt liêt hon
vê nhân sir câp cao và câp trung. cüng nhu tàng vôn chü sa hüu dê cô ca câu tài chinh vùng
chàc hon.
Trên dây là bâo câo vê hoat dông sân xuât kinh doanh nàm 2018 cüa HBQT Công Ty CP
Xây Làp Thuong Mai 2. HBQT cam kêt së thirc hiên nhiêm vu mot câch trung thuc, cân
trong dê dâp üng sir mong dgi cüa cô dông, dem lai lgi ich cao nhât cho Công ty.
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T r â n tr o n g c â m a n .

TP.Hô Chi Minh, ngày 4 thâng 5 nam 2019
ONG QUAN TRI

ANG LE DUNG
CHU TICH HDQT
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C Ô N G T Y C P X Â Y LÂ P
THÜ0NG MAI 2
^^ ^^

CÔNG HOÀ XÀ HÔI CHÜ NGHÏA VIÊT NAM

Dôc lap - Tir do - Hanh phüc
* * * * * * * |j~f]j * * * * * * *

^^^^

Tp, Hô CM Minh, ngày

thâng 5 nam 2019

BAO CAO CUA BAN KIÊM TOAN NÔI
• BÔ
•
(Trinh Dai hôi âông cô âông thuàng niên nam 2019)
Kinh t/nra Qui' Cô dôngl
Ban Kiêm Toân nôi bô bâo câo trirac Dai hôi dông cô dông kêt quâ kiêm tra, giâm sât Ban
Tông Giâm Dôc Công ty Cô phân Xây Lap Thuang Mai 2 trong nam 2018 nhir sau :
I.

Hoat dông cüa Ban Kiêm Toân Nôi Bô trong nàm 2018
Trong nàm 2018, Ban Kiêm Toân nôi Công ty Cô phân Xây Làp Thuang Mai 2 dâ thuc
hiên câc nhiêm vu chinh sau :
Giâm sât viêc thuc hiên câc nghj quyêt cüa Dai hôi dông cô dông và Hôi dông quân tri
nàm 2018;
Kiêm tra, giâm sât tinh phù hop vê thâm quyên trong viêc ra quyêt djnh cüa Tông
Giâm Dôc Công ty. Trinh tir và thü tue ban hành câc vàn bân cüa Ban Tông Giâm
Dôc, dàm bâo phù hop voi quy djnh cüa Phâp luât, Diêu le Công ty;
Tham gia y kiên, dua ra câc kiên nghi voi Ban Tông Giâm Dôc Công ty vê câc vân dê
liên quan toi hoat dông cüa Công ty;
Thâm dinh câc bâo câo vê tinh hinh kinh doanh và tinh hinh tài chinh cüa công ty. Kêt
hop voi Công ty kiêm toân thâm djnh kêt quâ SXKD cüa Công ty.
Xem xét, dânh giâ sir phôi hop hoat dông cüa câc bô phân trong quy trinh quân lÿ và
diêu hành doanh nghiêp.
Kiêm tra sô sâch, chûng tù kê toân, công tâc dâu tu, dâu thâu, công tâc kÿ kêt và thuc
hiên hop dông trong hoat dông SXKD và câc hoat dông khâc cüa Công ty.

II.

Dânh giâ hoat dông cüa Ban Tông Giâm Dôc
•

•

•

•

Câc quy dinh, quyêt djnh cüa Tông Giâm Dôc Công ty dêu thuc hiên düng thâm
quyên, düng quy djnh cüa Diêu le, Nghj quyêt cüa Dai hôi dông cô dông và Quyêt
djnh cüa HDQT.
Luôn bâm sât câc chî tiêu kê hoach, nghj quyêt, quyêt djnh cüa DHDCD, HDQT, chü
dông triên khai kê hoach sân xuât kinh doanh, tô chüc thuc hiên mot câch tich eue
nhàm dat duoc mue tiêu kê hoach dâ dê ra.
Thuc hiên chê dô bâo câo thuàng xuyên, djnh kÿ vê thuc tê hoat dông sân xuât kinh
doanh và bâo câo kjp thài câc vân dê phât sinh dê Hôi dông quân trj nàm rô tinh hinh
cüa Công ty. Trên ca sà y kiên cüa Hôi dông quân trj, Ban Tông Giâm Dôc dâ tô chuc
triên khai thuc hiên düng yêu câu dê ra.
Công tâc diêu hành chat chê, kÿ nàng quàn lÿ chuyên nghiêp. Hê thông cân bô quân lÿ
chü chôt dâ duoc sàng loc dàm bâo vê sô luçrng và chât lugng, phât huy duoc vài trô
cüa tùng câ nhân trong công viêc.
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•
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Thyc hiên dày du nghïa vu voi Nhà nirac, chàm lo tôt dài sông ngirài lao dông.
Tô chuc dânh giâ khô khan, thuân lgi trong hoat dông sân xuât kinh doanh hàng nàm,
chi rô nhïïng han chê và ton tai nhàm tim giài phâp khâc phuc.
Ban Tông Giâm Dôc dâ ban hành câc quy chê quân tri nôi bô dê bào dâm hoat dông
cüa Công ty dirgc minh bach, hiêu quà. Phân djnh rô trâch nhiêm, quyên han cüa timg
câ nhân phu trâch cüng nhir cüa tùng Phông ban.

Nàm 2018, thông qua hoat dông giâm sât, Ban KTNB cho rang câc hoat dông Công ty
dang hirdng tdi su phât triên an toàn, tuân thü düng quy djnh cüa phâp luât, Diêu le Công
ty, Nghj quyét cüa BHDCB và HBQT.

III.

Kêt quâ thâm djnh bâo câo tài chinh nàm 2018
*>
1. Công tac lâp và kiêm toân Bâo câo tài chinh
•

•

•

•

Ban kiêm toân nôi bô thông nhât vô’i Bâo câo tài chinh nàm 2018 dâ dugc kiêm toân
bôi Công ty TNHH Hàng Kiêm Toân AASC, don vi kiêm toân cô uy tin và kinh
nghiêm lâu nàm cho câc Công ty dai chüng.
Bâo câo tài chinh nàm 2018 cüa Công ty Cô phân Xây Làp Thuong Mai 2 dugc lâp
tuân thü theo Luât kê toân, câc chuân mue và chê dô kê toân doanh nghiêp Viêt Nam
và câc vân bân phâp lÿ cô liên quan.
Sô lieu bâo câo tài chinh phàn ânh trung thuc, hgp lÿ trên câc khia canh trgng yêu tinh
hinh tài chinh, kêt quâ kinh doanh, luu chuyên tiên tê cüa Công ty trong nàm tài chinh
2018.
Bâo câo tài chinh dâ dugc lâp dây dü, düng quy djnh, câc thông tin vê tinh hinh tài
chinh dugc công bô và thuyêt minh rô ràng dâp ûng yêu câu cüa câc co quan hùu
quan.

2. Bâng kêt quâ hoat dông sân xuât kinh doanh hop nhât Công ty nàm 2018
Chï tiêu

Tông doanh thu (xây
làp và thuong mai)
*Doanh thu xây lâp &
dich vu
Lui nhuân truôc thuê
Loinhuân sau thuê
Thu nhâp binh quân/1
cô phân
Tich lüy von
Quy ââu tu phât triên
Tông sô von hiçn cô
sau tich lüy
Trù cô phiêu quy
Tông so vôn sô’ hûu
Cô tue (*)

Thuc hiên
2018 ’

Thuc hiên
2017 *

Tÿ Iç dat dugc
nàm 2018 so vô’i
nàm 2017

521,572

301,473

73,00 %

519,075

301,473

72,18%

12,501 tÿ
9,984 tÿ

8,720 tÿ
6,971 tÿ

43,36 %
43,22 %

2666 d/cô phân

1881 d/cô phân

2,678 ty
2,678 tÿ

2,153 ty
2,153 tÿ

62,347

57,293 tÿ

5,0 tÿ
67,347 ty
12% -15%

5,0 tÿ
62,293 ty
15%

(*) Cô tüc cho nàm 2018 khi cô NQ BHCB thuong niên 2019 không qua
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Nhân xét:
Nam 2018 vai kêt quâ tàng truông virçrt bâc, Vai sir nô lue cüa tâp thê toàn Công ty. Ban
diêu hành chu trong công tac quân lÿ dieu hành chî dao sân xuât, thuc hiên câc giâi phâp
kinh tê, kÿ thuât dàm bào câc công trinh thi công dâp ung yêu câu cûa chu dâu tu và quy
dinh quân lÿ chât lirçmg. Tàng cuông trâch nhiêm cûa câc phông, câc don vj thành viên,
dông thôi kiêm tra, giâm sât chât chë chât lugng, tiên dô, an toàn thi công công trinh
Ung dung công nghê thông tin vào công tâc chuyên mon, nghiêp vu, quân lÿ thi công câc
công trinh thông qua ung dung câc phân mêm, câp nhât thông tin mot câch chinh xâc, kip
thôi dê cô bien phâp chî dao kip thôi mang lai kêt quâ kinh doanh 2018 cüa Công dat duge
kêt quâ cao so vai thuc hiên 2017 cà vê doanh thu, loi nhuân.
3. Công ty dâu tir gôp vôn con, lien doanh, dâu tu1tài chinh khâc:
Tai thôi diêm 31/12/2018 tông sô vôn dâu tu ra ngoài cüa Công ty nhu sau :
Công
I.
1.
2.
II.

ty dâu tu vào câc don vi
Dâu tu vào câc Công ty con
Công ty CP Xây Dung Luc Phât
Công ty TNHH TV XD ACSC & FUJINAMI
Dâu tu vào Công ty liên kêt
Công ty CP Tu Vân Dâu Tu Xây Dung Uy Viêt
III. Dâu tu dài han khâc
1
Gôp vôn cô phân
Công ty CPSXXNK Lâm sân và hàng tiêu thû công
nghiêp (Upexim)
Công ty CP Dâu Tu Xây Lâp Ngoai Thuong
2
Trâi phiêu
IV. Dâu tu tài chinh ngàn han
Cô phiêu Cty CP Dâu tu Thuong Mai Thüy Sân
(50.000 cp, mênh giâ 10.000 d/cp)
Cô phiêu Công ty CP TM Thüy Sân Â Châu (200.000
cp, mênh giâ 10.000 d/cp)
Tông công (I+II+III+IV)

Tri giâ dâu tu
1.210.000.000 dong
700.000.000 dông
510.000.000 dông
450.000.000 dong
450.000.000 dông
10.300.000.000 dong
1.800.000.000 dong
3.500.000.000 dong
5.000.000.000 dông
5.600.000.000 dông
1.600.000.000 dong
4.000.000.000 dông
17.560.000.000 dong

4. Tinh hinh thuc hiên du an dâu tu :
Du ân chung eu cao tâng xanh Greenfield 686 dâ cât nôc toà nhà ngày 21/11/2018 dânh
dâu buôc hoàn thành phân kêt câu. Hiên nay dir ân dang trong giai doan hoàn thiên khân
truong trong sir giâm sât nghiêm ngàt.
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IV.

Kê hoach công tac nam 2019 cûa Ban Kiêm Toân nôi bô
Tiêp tue thuc hiên chüc nàng, nhiêm vu quyên han dâ dirçrc quy djnh nàm 2018, Ban kiêm
toân nôi bô thay mât HDQT cüa Công ty thirc hiên kiêm tra, giâm sât thuông xuyên viêc
diêu hành sân xuât kinh doanh cüa Ban Tông Giâm Dôc vê moi mat, eu thê :
• Giâm sât viêc thirc hiên câc nghi quyêt cüa dai hôi dông cô dông và HDQT nàm
2018.
• Thâm djnh, kiêm tra câc bâo câo vê SXKD và câc bâo câo tài chinh cüa công ty.
• Kiêm tra viêc châp hành câc quy djnh vê quân lÿ tài chinh - kê toân, kiêm tra tinh
chinh xâc, trung thirc cüa câc sô lieu tài chinh, thâm djnh bâo câo tài chinh nàm
2018
• Dira ra câc dê xuât, kiên nghi vôi HDQT, Ban Tông Giâm Dôc dê nâng cao hiêu
quâ công tâc quân tri và diêu hành hoat dông sân xuât kinh doanh Công ty trên co
sa câc kêt quâ kiêm tra, giâm sât.
• Thuc hiên câc công viêc khâc theo chüc nàng, nhiêm vu cüa Ban kiêm toân nôi bô
và theo sir phân công cüa HDQT.

V.

Sir phôi hop giîra Ban Tông Giâm Dôc và Ban kiêm toân nôi bô :
Ban kiêm toân Nôi bô, Ban Tông Giâm Dôc dâ cô su phôi hgp hoat dông chat chë trên
tinh thân xây dung hop tâc. Câc Nghi quyêt cüa HDQT dêu duge Ban kiêm toân nôi bô
giâm sât tinh düng dàn và quâ trinh thirc hiên.

VI.

Kiên nghj cûa Ban Kiêm Toân nôi bô :
Ban Kiêm Toân nôi bô cô mot sô kiên nghi nhu sau:
•
•

•

•

•

Dê nghj Ban Tông Giâm Dôc cô giâi phâp chî dao dê Công ty tiêp tue duy tri, phât
triên hoat dông xây làp công nghiêp là thê manh cüa Công ty.
Do dâc thù cüa ngành xây dung tiêm ân nhiêu rüi ro trong quâ trinh thanh quyêt
toân và bâo hành công trinh, Ban Tông Giâm Dôc cân tâng cuông lâp du toân, lâp
kê hoach, thanh toân khôi lugng hoàn thành giai doan, thanh quyêt toân câc công
trinh hoàn thành nghiêm thu bàn giao vôi chü dâu tu, giài ngân thu hôi vôn, bâm
sât viêc kiêm soât và tinh toân nguôn du phông hop lÿ dê phông ngira rüi ro phât
sinh.
Tô chüc huân luyên djnh kÿ, dot xuât, dào tao vê công tâc an toân lao dông, quy
trinh quy pham an toân thi công, kiêm tra thuc hiên câc bien phâp an toàn lao
dông . Trang bj phuong tien bâo vê câ nhân, bâo hô lao dông cho nguài lao dông
làm viêc.
Tàng cuông công tâc quân tri và diêu hành, tao diêu kiên dê Công ty phât trién ôn
dinh, dat và vugt câc chî tiêu tài chinh DHDCD giao, dâm bâo lgi ich hgp phâp tôi
da cho Công ty và cô dông cüa Công ty. Chü trong xây dung hoàn thiên han nüa
hê thông quàn lÿ, kiêm soât phù hgp vôi mô hinh tô chüc hoat dông.
Dôi vôi du ân 686: Dê nghi Ban Tông Giâm Dôc phôi hgp chat chë vôi câc bên
liên doanh hoàn thành câc công tâc hoàn thiên dê cô thê sôm dua cân hô bàn giao
cho khâch hàng thu hôi vôn và dem lai lgi nhuân cho Công ty.
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Trên dây là bâo câo cüa Ban kiêm Toân Nôi Bô trinh Dai hôi dông cô dông thirông niên
2019
Trân trong!
TM. BAN KIÈM TOÂN NÔI BÔ
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HÔI DÔNG QUÂN TRI

PHlTONG HUÔNG HOAT DÔNG KINH DOANH CÔNG TY
NÀM 2019

I.

NHÂN DINH VÈ KINH TÉ- XÂ HÔI CÛA VIÊT NAM VÀ CÛA CÔNG TY
1. Nhân djnh chung vê kinh tê- xâ hôi:
Théo Hôi nghi triên khai nghi quyêt cüa Quôc Hôi vê nhiêm vu phât triên kinh tê,
xâ hôi nam 2019, Thû tuông chinh phu dira ra mue tiêu GDP tàng 6.8% và lam phât
dirai 4%. Théo dô, chinh phü tiêp tue diêu hành chinh sâch tiên tê chü dông, linh
hoat và thân trong, phôi hçyp hài hôa vai chinh sâch tài khôa và câc chinh sâch khâc.
Tàng truông tin dung di dôi vai ca câu, nâng cao chât lirçmg tin dung, tâp trung tin
dung cho sân xuât nhât là câc lïnh vire iru tiên, kiêm soât chat chë tin dung trong
câc lïnh vire tiêm ân rüi ro, thàt chàt dâu tu công. Do dô chung ta cô thê thây hiên
nay nguôn tin dung cho câc du ân cao tâng dang bi thàt chàt rât nhiêu so vôi truôc
dây.
Tinh hinh dâu tu truc tiêp nuôc ngoài (FDI) cüng tàng manh so vai cùng kÿ nam
ngoâi cho câc du ân câp mai và nâng vôn dâu tu. Dây là diêm thuân lai cho ACSC
vi chung ta hoat dông chü yêu trong mâng này.
Tuy nhiên vân cô câc dâu hiêu ânh huông dên su ôn djnh kinh tê viêc tàng giâ xàng
dâu liên tiêp 2 lân và tàng giâ diên trong 3 thâng qua sê ânh hucmg dâng kê dên chi
phi sân xuât kinh doanh. Mot yêu tô nùa gôp phân ânh huông dâng kê dên chi phi
hoat dông cüa Công ty là phi dông bâo hiêm xâ hôi tinh trên toàn bô thu nhâp cüa
nguôi lao dông sê làm tàng dâng kê chi phi quân lÿ cüa Công ty.
2. Nhân djnh chung vê công ty:
Tiêp nôi câc thuân lai cüa nàm 2018, tïr quÿ 3 và 4/2018 và quÿ 1/2019 ACSC dâ
kÿ duge nhiêu hop dông cô giâ tri Ion nên hoat dông sân xuât kinh doanh trong nàm
2019 duge thuân lgi ngay tù dâu nàm. Théo kê hoach, dir ân chung eu cao tâng
Greenfield 686 cüng së duge hoàn thành và bàn giao cuôi quÿ 2/2019 së gôp doanh
thu dâng kê cho kê hoach nàm 2019. Nhân su công ty (câ vê quân lÿ và công truông)
cüng tàng lên dâng kê dê dâm duong duge khôi lugng công viêc tâng cao. Vi thê
viêc tâp trung quan lÿ hiêu quà câc hoat dông sân xuât kinh doanh cüng nhu phât
triên dir ân dê ôn dinh kê hoach cho câc nàm sau là nhiêm vu hàng dâu.

II.

PHUO’NG HUÔNG HOAT DÔNG
1. Vê co1câu tô dure & nhân su-
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a. Co1câu tô dure công ty & câc don vj thành viên hiên nay: Tiêp tue hoàn
thiên, nâng cao câc quy trinh quân lÿ Công Ty và câc don vi thành viên nhu
AFCC, Luc Phât theo huông ngày càng hoat dông hiêu quâ hon và cô quy
mô lôn hon:
ACSC së giù vai trô tông thâu thiêt kê thi công hoâc tông thâu thi
công.
AFCC së tâp trung phât triên câc dich vu tu vân thiêt kê trên nên
tâng BIM và thiêt kê xanh;
Luc Phât së tâp trung vào thuc hiên ôp lât gach theo công nghê
Nhât Bân Striving Method duge chuyên giao bai Oopart Asia
(OPA cûa Nhât) và câc công nghê hoàn thiên cao khâc cho câc
du ân cüa ACSC và câc công ty khâc, dông thài thuc hiên câc
công tâc xây dung khâc phù hop cho câc du ân cûa ACSC dê tàng
thêm doanh thu và hiêu quâ.
b. Khâ nàng phât triên don vj thành viên moi: Vai viêc sa hùu sô luang
lôn câc mây môc thiêt bi thi công do viêc dâu tu tù câc nàm truôc dô và
nàm 2017, và duge dâu tu trong nàm 2018 cüng nhu kêt quâ kinh doanh
khich le cüa du ân Greenfield 686, HDQT djnh huông mot sô don vi thành
viên moi dê quân lÿ tài sân và hoat dông hiêu quâ hon nhu:
Don vj quân lÿ và kinh doanh mây môc thiêt bj thi công: là 1
don vi thành viên cüa ACSC theo hinh thuc Công ty TNHH mot
thành viên do ACSC sô hùu 100% vôn hay Công ty cô phân trong
dô ACSC chiêm tôi thiêu 60% vôn diêu le. Viêc này së giüp cho
công tâc quân lÿ và kinh doanh, khai thâc hiêu quâ han dôi vai
câc du ân cüa ACSC và thi truong xây dung bên ngoài Công ty.
Vân dê quan trçng là chon duge dôi ngü diêu hành cô kinh nghiêm
vê lînh vue này dê quân lÿ cô hiêu quâ và phât triên khôi tài sân
cho công ty.
Don vj phât triên bât dông sân do ACSC chiêm tôi thiêu 51%
vôn diêu le. Vai kêt quâ triên khai và kinh doanh du ân chung eu
cao tâng Greenfield, mot sô dôi tâc Nhât cô kinh nghiêm vê BDS
dà dàt vân dê hgp tâc dâu tu vai ACSC. Trong nàm qua 2018
chüng ta dâ cô mot sô tiêp xüc vai câc dôi tâc nhung chua di dên
hgp tâc thành công. Nàm nay chüng ta së vân tiêp tue chuong
trinh này dê tim thêm ca hôi phât triên mai cho Công ty.
c. Chinh sâch nhân su: HDQT nhân dinh ràng nàm 2019 së cô su phât triên
manh vê doanh sô. cüng nhu dê tao nên tâng cho su phât triên ôn dinh cüa
Công ty cho câc nàm tiêp theo, viêc cüng cô dôi ngü nhân su hiên nay cûa
Công ty ACSC và câc don vi thành viên theo huông hiêu quà hon cüng nhu
thu hüt manh hon câc nhân su cô nàng lue à câp cao/ trung vê quan lÿ và
chuyên mon là viêc rât cân thiêt. Câc viêc sau dây së duge thuc hiên mot
câch eu thê trong quÿ 2 và câc quÿ tiêp theo cüa 2019:
Xây dung mô hinh dânh giâ nhân sir 3P (dira trên vi tri, sân
lugng và nàng suât) dê làm ca sa cho viêc tuyên dung, khen
thuang. kÿ luât.
Thiêt lâp chinh sâch cho câc nhân su di làm viêc à câc du ân xa
tru sô chinh cüa Công ty trong thài gian dài;
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Lâp chuc danh quàn lÿ huân luyên (Training Manager) dê huân
luyên hôi nhâp cho câc nhân viên moi gia nhâp công ty và huân
luyên thucmg xuyên dê nâng cao kÿ nàng làm viêc dâp ung dugc
câc yêu câu công viêc ngày càng cao.
Xây dung kê hoach quy hoach, dào tao và phât triên tir lire luçmg
hiên hùu dông theri tuyên dung thêm câc Tông Quàn Lÿ Du An
và giâm dôc du ân, chî huy truông cô dû nàng lue, kinh nghiêm
và sue khôe dê cùng Ban Dlêu Hành Công ty quàn lÿ hiêu quà
câc du ân;
Xâc minh lai chung chi hành nghê cûa câc chüc danh theo yêu
câu cüa Phâp Luât và hô trg nhân su dê dat dugc chung chî phù
hgp theo quy dinh hay bô sung nhân su moi cô câc diêu kiên
phù hgp h on.
Xây dung chinh sâch nhân su dê uu tiên thu hüt dugc câc nhân
su cap cao cô trinh dô kÿ thuât quàn lÿ cao phù hgp vôi xu thê
phât triên thj truông và su tàng truông cùa Công ty
Tim kiêm bô nhiêm vi tri giâm dôc nhân su giâm dôc tài chinh
cô chuyên mon và trinh dô trong lïnh vue này.
Tuyên dung vi tri chuyên viên phâp chê cho Công ty
Thành lâp Ban Thu Hôi công ng
Xây dung bô mây nhân su giân tiêp theo huông tinh ggn và hiêu
quà trong công viêc
Tàng cuông và hoàn thiên bô mây lânh dao câp cao nhàm hoat
dông chiên luge, quàn lÿ toàn diên câc màt trong hoat dông sân
xuât kinh doanh cùa mot doanh nghiêp.
Tàng cuông xây dung moi truông vân hôa công ty lành manh và
minh bach, tao dông lue cho sir phât triên công ty, gôp phân cho
quan hê trong nôi bô công ty và quan hê kinh doanh vôi câc dôi
tâc, khâch hàng.
2. Djnh huông tiêp cân thj truông
Tiêp tue viêc thiêt lâp vân phong dai diên cho câc khu vire trong diêm.
Bên canh mâng khâch hàng FDI vê công nghiêp và khâch hàng truyên thông lâu
nay (Nhât Bàn, Dài Loan), ACSC và câc don vi thành viên së tich eue tiêp cân câc
khâch hàng khâc nhu:
- Khâch hàng FDI tù câc nuôc Trung Quôc, ASEAN, Hàn Quôc,
An Dô, Châu A u,...
Câc du ân ODA chù yêu do chinh phù Nhât bàn tài trg
- Khâch hàng trong nuôc (màng tu nhân) vè câc du ân công nghiêp
và dân dung.
Vôi su phât triên rông hon vê dja bàn và dôi tugng khâch hàng, ACSC së tâp trung
phât triên dôi ngü phât triên du ân cùng nhu xây dung câc kênh tiêp thi hiêu quà
hon nua. Thành lâp bô phân marketing truc thuôc phông phât triên du ân, dira trên viêc
xâ\ dung, dào tao, tuyên dung câc nhân su cô trinh dô chuyên mon phù hgp vôi ngành
nghê và huông phât triên Công ty. Xây dirng chiên luge phât triên thj truông trên ca sô
tiêp cân câc khâch hàng moi. Dông thôi thuông xuyên bâm sât và chàm soc câc khâch hàng
tru\ên thông. Chû trong xây dung djnh huông chiên luge tiêp cân khâch hàng dira trên uy
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tin cüa Công ty dâ dirgc khàng djnh trên thirang truàng và câc nên tàng dâ dat duge trong
thài gian qua nhir công nghê BIM và phât triên công trinh xanh.

3.

Phtnxng hirôug sân xuât kinh doanh cüa Công ty và câc don vi thành viên, do*n
v| trirc thuôc
a. Công ty CP Xây Làp Thirong Mai 2 (ACSC):
o Tiêp tue câc chirong trinh dâ triên khai trong nàm 2018, giCr vai trô
trung tâm diêu phôi câc hoat dông vai câc dan vi thành viên,
o Dâu tir chiêu sâu hou nûa vè câc hê thông công nghê và quy trinh
dang âp dung dê nâng cao hon nüa hiêu quâ thiêt kê và thi công trên
nên tàng BIM và công trinh xanh. Tiêp tue triên khai chirang trinh thi
diêm dè tài dang kÿ vê Mô hinh thông tin xây dung cho du ân
Greenfield 686 mà Bô Xây Dung dâ ra quyêt dinh vào thâng 4/2018.
o Xây du*ng công nghiêp: ngoài câc du ân dâ thi công trong nàm 2018 và
chuyên tiêp sang 2019, trong quÿ 1 & 2/2018 ACSC dâ kÿ tiêp mot sô
du ân. Vai sir chuân bj trong nàm 2018, Công ty së tiêp tue kÿ tiêp câc
du ân trong quÿ 2 và câc thâng côn lai cüa 2019. ACSC së nô lue da
dang hôa dôi tugng khâch hàng hon nüa chîr không chi tâp trung trong
câc khâch hàng truyên thông nhuN hât bàn, Dài Loan. Tiêu chi chon lira
vân trên ca sa dâm bâo rüi ro vê thành toân. Xây dung kê hoach phât
triên kinh doanh m a rông thi truông và khu vue thành phô HCM, câc
tînh lân cân, Dông Nai, Binh Duong, Tây Nam Bô và phât triên ra thi
truàng khu vue miên Trung (Dâ Nàng, Quàng Ngâi, Binh Dinh)
o Xây dirng dân dung: vôi su dâu tu câc mây môc thiêt bi mai và dôi
ngü nhân su chât lugng cao cô kinh nghiêm vê cao tâng và dân dung,
ACSC së nô lue di vào thi truàng này. Hiên nay ACSC dâ tham gia dâu
thâu câc du ân truàng hoc, khu dân eu, và chuân bj dâu thâu 1 sô chung
eu cao tâng (15-20 tâng).
o Tim kiêm thêm câc quÿ dât sach dê dâu tu1
b. Công ty Ttr Vân XD ACSC & Fujinami (AFCC): ACSC nàm 51% vôn
o AFCC duge thành lâp trong nàm 2017 và chinh thüc hoat dông tîr cuôi
nàm 2017 dên nay, hoat dông trong lïnh vire tu vân thiêt kê câc công
trinh dân dung và công nghiêp.
o Trong cuôi nàm 2018 và dâu 2019, AFCC dâ kÿ nhiêu hop dông thiêt
kê câc dir ân dân dung và công nghiêp và triên khai BIM cô quy mô vira
và lân. AFCC dâ phôi hgp chat chë vâi BIM Center. Phông Qy=uàn lÿ
Thiêt Kê và Phàng C a Diên cüa ACSC trong viêc triên khai câc du ân
thiêt kê và dich vu BIM.
o Dinh huông tiêp cân cüa AFCC là câc du ân Nhât. Singapore, Dài Loan,
Viêt nam, Trung Quôc, ASEAN, ...
c. Công ty CP Xây du-ng Luc Phât (EvergreenCons): ACSC nàm 70% vôn
o Vâi su cô vân cüa câc chuyên gia Nhât ban, Luc Phât dâ tiêp cân duge
vâi du ân Métro tuyên sô 1 và dâ duge giao làm công tac hoàn thiên ôp
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o

lât theo kÿ thuât Striving Method cho 2 nhà ga Nhà Hat TP và nhà ga
Ba Son.
V à i nèn tâng 2 du an trên và câc dir an Nhât bàn dâ làm truàc dây së
g iai thiêu S triving M ethod dai trà hem trên thi tru à n g V iet N am .

o

III.

Phât trièn thêm giâm sât và lue lugng thi công dê dàm duong câc công
tac thi công xây tô ôp lât và hoàn thiên cho ACSC và câc khâch hàng
khâc

KÉ HOACH NÀM 2019 CÛA CÔNG TY CP XÂY LÂP T H Ü 0N G MAI 2
Két quâ sân xuât kinh doanh nâm 2018 và câc du bâo thi truàng nàm 2019 nhu sau:
TT
1
2

3

Du1an
Câc du ân chuyên tiêp tù nâm
2018 sang
Câc du ân dâ kÿ hop dông trong
quÿ 1 & 2/2019 cho dên truoc
ngày Dai hôi Cô Dông nàm nay
Câc du ân dang dàm phân và cô
khâ nàng kÿ trong thài gian côn lai
cüa 2019
Tông Công

Giâ tri chua thuê
550 tÿ

Ghi chu

200 tÿ

Giâ tri së thuc hiên
trong 2019

250 tÿ

Giâ tri du kiên thuc
hiên trong 2018
nêu trüng thâu.

1,000 ty

Voi sir thân trong cân thiêt cho phuong huong SX kinh doanh 2019, chüng tôi dê nghi
Dai Hôi Cô Dông thông qua câc chî tiêu sau dây:
Kê hoach 2019
1,000 ty

So voi 2018
521.57 tÿ

Loi nhuân truoc thuê

20 tÿ

12.5 tÿ

3

Loi nhuân sau thuê

16 tÿ

9.98 tÿ

4

Cô tue chia cho cô dông du
kiên

15%

15%

5

Thu nhâp binh quân nguài lao
dông (dông/ nguài/ thâng)

14 triêu

13 triêu

TT
1

Chï tiêu
Tông doanh thu du kiên

2

Voi djnh huâng phât triên kinh doanh cho nâm 2019 và câc nàm tiêp theo. HBQT nhân thây
cân thiét phài tâng vôn dieu le cho Công ty. HDQT së cân nhàc câc phuong ân và së trinh cho
câc cô dông xem xét vào thài diêm thich hçrp.

CTCPXLTM2 BÂO CÂO HOAT [)o\(iC Ô N G TY 2018
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Trên dây là bâo câo vè phuong hirang hoat dông Công ty nàm 2019 cüa HDQT Công Ty CP
Xây Làp Thirong Mai 2. HDQT tin tircmg rang voi sir tin tirang cûa câc dôi tac dôi voi uy tin
thirang hiêu cüa ACSC cùng vai nhùng nô lue vuat bâc, dinh huong phât triên rô ràng thi
ACSC së tiêp tue phât triên manh và dat kêt quà tôt hon nüa trong nàm 2019. Dông thôi, HDQT
cüng mong muôn së tiêp tue nhân duge sir üng hô, gàn bô và dông thuân cüa Quÿ Cô Dông
trong câc hoat dông cûa Công ty.
TP.Hô Chi Minh, ngày 4 thâng 5 nàm 2018

Chü tich HDQT

CTCPXLTM2_ BÂO CÂO HOAT DÔNG CÔNG TY 2018
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CÔNG TY CP XÂY LÂP THU0NG MAI 2
So 0 1/T T r- HDQT

CÔNG HOÀ XÀ HÔICHÛ NGHÎA VEÊT NAM
Dôc lâp - Tir do - Hanh phüc

Tp. HCM, ngày 04 thâng 05 nâm 2019

TÔ TRÎNH
V/v: thông qua Bâo Câo Tài Chinh dâ âicçrc kiêm toân nam 2018
KINH GLTl : DAI HÔI DÔNG CÔ DÔNG THUÔNG NIÊN NÂM 2019

-

-

Cân cü Diêu le Tô chüc và hoat dông cûa Công ty Cô phân Xây Lâp Thuang
Mai 2;
Cân cü Luât thuê Thu nhâp Doanh Nghiêp;
Cân cü Bâo câo tài chinh hçrp nhât nâm 2018 cûa Công ty CP Xây Lâp Thuang
Mai 2;
Cân cü Bâo câo kiêm toân âôc lâp sô 100419.002/BCTC.HCM và sô
100419.002/BCTC.HCM cûa Công Ty TNHH Hâng Kiêm Toân AASC

Bâo Câo Tài Chinh dâ kiêm toân nâm 2018 dâ dirgc công bô theo quy dinh, dông thôi
diroc dàng tài trên website Công ty và dinh kèm trong tâp vàn kiên Dai Hôi Dông Cô
Dông Thirông Niên 2019, bao gôm
1. Bâo câo cûa Kiêm toân viên
2. Bâng cân dôi kê toân ngày 31/12/2018
3. Bâo câo kêt quâ hoat dông kinh doanh nâm 2018
4. Bâo câo liru chuyên tiên tê
5. Thuyêt minh bâo câo tài chinh
Kinh trinh Dai hôi dông cô dông xem xét và thông qua.
T/M. HÔI DONG QUAN TRI
CHJfeTt^H*HÔI DÔNG QUÂN TRI

DÂNG LE DUNG

CÔNG TY CP XÂY LÂP THÜONG MAI 2
So 02/TTr - HDQT

CÔNG HOÀ XÀ HÔI CHÙ NGHÎA VIÊT NAM
Dôc lâp - Tu- do - H anh phüc
Tp. Hô Chî Minh, ngày 04 thâng 05 nâm 2019

TÔ TRlNH

V/v: Phân phôi lai nhuân 2018

KINH GÛl : DAI H ôi DÔNG CÔ DÔNG THtTÔNG NIÊN NÂM 2019
Càn cû Diêu le Tô chuc và hoat dông cüa Công ty Cô phân Xây Làp Thuong Mai 2;
Càn cû Luât thuê Thu nhâp Doanh Nghiêp;
Càn cû Bâo câo tài chinh cûa Công ty CP Xây Làp Thuong Mai 2;
Càn eu Bâo câo kiêm toân dôc lâp sô 100419.001/BCTC.HCM và sô
100419.002/BCTC.HCM cûa Công Ty TNHH Hâng Kiém Toân AASC
Hôi Dông Quân Tri Công ty Cô phân Xây Làp Thuong Mai 2 dê nghi phân phôi lai nhuân
nâm 2018 nhu sau:
STT
1
2
3
4
5
6

CHÎ TIÊU
Loi nhuân truoc thuê trên bâo câo hop
nhât
Loi nhuân sau thuê trên bâo câo hop nhât
Loi nhuân truoc thuê Công ty me
Loi nhuân sau thuê Công ty me
Loi nhuân phân phôi
Phân phôi loi nhuân

TŸ LÊ

VND
12.501.990.621

100 %

9.984.491.665
12.318.877.732
9.919.128.016
9.919.128.016
9.919.128.016

6.1

L â i chia cô tire d it kiên (15% /nâm )

(Thông qua Dai hôi)

56 %

5.581.755.000

6.2

Trich lâp q u ÿ cho công ty (100% )

44 %

4.337.373.016

a Quy ââu tu phùt triên
b Quÿ Diêu Hành
c Quÿ Khen Thuong Phüc Lai CB-CNV

50%
15%
35%

2.168.686.508
650.605.952
1.518.080.556

Kinh trinh Dai hôi dông cô dông thông qua.

CÔNG TY CP XÂY LÂP THUÔNG MAI 2
So

CÔNG HOÀ XÀ HÔICHÜ NGHÎA VIÊT NAM
D ôc lâp - Tu1do - H an h p h u c

03 /TTr-H D Q T

Tp. Hô Chi Minh, ngày 04 thâng 05 nam 2019

TÔ TRINH
(V/v: Dê xuât üy quyên cho HDQT lua chon Công ty kiêm toân câc bâo câo tài chinh
cho nam tài chinh 2019)

KINH GÛl : DAI HÔI HONG CÔ DÔNG THÜÔTNG NIÊN NÂM 2019
Hôi dông Quân tri Công ty Cô phân Xây Làp Thirang Mai 2 kinh trinh Dai hôi
dông cô dông xem xét và thông qua viêc üy quyên cho Hôi dông Quân tri lira chon
mot trong câc Công ty kiêm toân duoi dây dê thixc hiên viêc kiêm toân bâo câo tài
chinh cho Công ty Cô Phân Xây Làp Thuong Mai 2 theo quy dinh cüa Phâp luât
trong nàm tài chinh 2019 nhu sau :
1. Công ty TNHH Hâng Kiêm toân AASC
2. Công ty TNHH Kiêm toân và Tu Vân (A&C)
3. Công ty TNHH KPMG Viêt Nam
4. Công ty TNHH Dich vu Tu vân Tài chinh Kê toân & Kiêm toân phia Nam
(AASCS)
Kinh trinh Dai hôi dông cô dông thông qua.

T/M. HÔI DÔNG QUAN TRI
U DÔNG QUÂN TRI

G LE DUNG

CÔNG TY CP XÂY LAP THƯƠNG MẠI 2

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 04 /TTr - HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 thảng 05 năm 2019

T ò TRÌNH
V/v: ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất và thuận lợi, để không mất cơ hội kinh doanh và kịp
thời có những biện pháp thích ứng kịp thời trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay.
Hội đồng Quán trị Công ty cố Phần Xây Lắp Thương Mại 2 kính đề nghị Đại hội
cô đông đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được chủ động và toàn quyền
quyết định ký kết các họp đồng liên quan đến thi công xây dựng có giá trị lớn hơn
35% tồng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trong
năm 2019.
Kính trình Đại hội đồng cồ đông thông qua.

CÔNG TY CP XÂY LÂP TH L ONG MAI 2
So 05/TTr - HDQT

CÔNG HOÀ XÀ HÔICHÙ NGHÎA VIÊT NAM
B ôc lâp - Tir do - H an h phuc
Tp. Hô Chi Minh, ngày 04 thâng 05 nam 2019

TÔf TRÎNH
V/v: üy quyên cho HDQT quyêt dinh phucmg an bân cô phiêu quy

KINH GÜI : DAI HÔI DÔNG CÔ DÔNG THlTÔNG NIÊN NÂM 2019
Càn eu- Luât Chüng Khoân sô 70/2006 và Luât sô 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 vè sua dôi
bô sung mot sô diêu cüa Luât Chüng Khoân
Càn eu Nghi djnh sô 58/2012/ND-CP ngày 20/7/2012 và Nghj djnh so 60/2015/ND-CP ngày
26/6/2015 sua dôi bô sung mot sô dieu cüa Nghj dinh 58/2012/ND-CP
Càn eu Thông Tu 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 huông dân chào bân chüng khoân ra
công chüng, chào bân cô phiêu dê hoân dôi, phât hành thêm cô phiêu, mua lai cô phiêu, bân cô
phiêu quy và chào mua công khai cô phiêu
Càn eu Diêu le Tô chuc và hoat dông cüa Công ty Cô phân Xây Làp Thuong Mai 2;
Càn eu Luât thuê Thu nhâp Doanh Nghiêp;
Càn eu Bâo câo tài chinh cüa Công ty CP Xây Làp Thuerng Mai 2;
Càn eu Bâo câo kiêm toân dôc lâp sô 100419.001/BCTC.HCM và so
100419.002/BCTC.HCM cüa Công Ty TNHH Hâng Kiêm Toân AASC

Hôi Dông Quàn Tri Công ty Cô phân Xây Lâp Thuerng Mai 2 dê nghi Bai Hôi Dông Cô Dông
dông y ûy quyên cho Hôi Dông Quân Tri quyêt dinh câc vân dê liên quan dên viêc bân cô
phiêu quy, bao gôm nhung không giai han câc nôi dung sau: ban hành phucmg an bân mot
phân hoâc toân bô cô phiêu quy, phuong ân su dung vôn, giâ bân, thài diém thirc hiên, dièu
chinh phuong ân nêu cân thiêt trong pham vi sô cô phiêu quÿ cüa ACSC, lira chon và kÿ két
hop dông voi don vi tu vân và câc vân dê, thü tue cân thiêt dê thirc hiên phuong ân bân cô
phiêu quÿ.

TM. HÔI DÔNG QUÂN TRI
H DÔNG QUÂN TRI

LE DUNG

CÔNG TY CP XÂY LÂP THÜONG MAI 2

CÔNG HOÀ XÂ HÔICHÙ NGHÏA VIËT NAM

Sô 06/T T r-H D Q T

D ôc lâp - Tu* do - H anh phüc
Tp. Hô Chi Minh, ngày 04 thâng 05 nam 2019

TC* TRÎNH
V/v: üy quyên cho HDQT quyêt âinh câc vân âê khâc

KINH GtTl : DAI HÔI DÔNG CÔ DÔNG THlTÔ’NG NIÊN NÂM 2019
Nhàm tao diêu kiên tôt nhât và thuân lgi, dê không mât ca hôi kinh doanh và kip
thôi cô nhtrng bien phâp thich ung kip thôi trong tinh hinh kinh tê xâ hôi hiên nay.
Hôi dông Quân tri Công ty Cô Phân Xây Làp Thircmg Mai 2 kinh dê nghi Bai hôi
cô dông dông y üy quyên cho Hôi Dông Quân tri dugc chû dông và toàn quyên
quyêt djnh câc vân dê liên quan dên tô chüc, mang luôi, câc lïnh vue dâu tu: tài
chinh, du an và câc bien phâp dê giâi quyêt thirc hiên, câc vân dê cô liên quan
khâc thuôc thâm quyên cûa Bai hôi dông cô dông trong nàm 2019.
Kinh trinh Bai hôi dông cô dông thông qua.

T/M. HÔI DÔNG QUÀN TRI
:h h ô i d ô n g q u à n t r i

ANG LE DUNG

CÔNG TY CP XÂY LÂP THÜONG MAI 2

CÔNG HOÀ XÂ HÔICHÛ NGHÎA VIÊT NAM

So 07/TTr-H D Q T

D ôc lâp - T y do - H an h phuc
Tp. Hô Chî Minh, ngày 04 thâng 05 nâm 2019

TÔ TRINH
V/v: Thù lao cüa Hôi âông Quân tri nâm 2018
KINH GÛ1 : DAI HÔI DÔNG CÔ DÔNG THLTONG NIÊN NÂM 2019

-

Hôi dông quân tri trân trong kinh trinh Dai hôi Dông cô dông thông qua mue
thuerng và thù lao cüa HDQT trong nam tài chinh 2018 nhu sau:

Chûc danh
Chü tich HDQT
Thành viên
HDQT
Thành viên
HDQT dôc lâp
Nguyên Thành
Viên HDQT
Thuông hoàn
thành kê hoach
Tông công

So
luçng

Thù lao/thâng
(dông)

1

15,000,000

Sô thâng
huông thù
lao
12

2

10,000,000

12

240,000,000

1

10,000,000

12

120,000,000

1

10,000,000

05

50,000,000

04

300,000,000

Tông thù lao
180,000,000

300,000,000
890,000,000

(Bàng chu: Tâm tram chin muai triêu âông)
Kinh trinh Dai hôi dông cô dông thông qua.

[01 DÔNG QU AN TRI
>1 DÔNG QUÂN TRI

ANG LE DUNG

CÔNG TY CP XÂY LÂP THUONG MAI 2
Sô

CÔNG HOÀ XÀ HÔICHÙ NGHÎA VIÊT NAM

08 /TTr - HDQT

D ôc lâp - Tu* do - H anh phuc
Tp. Hô Chi Minh, ngày 04 thâng 05 nam 2019

TÔ TRÎNH
V/v:

Thông qua âê xuâî thù lao cüa Hôi Dông Quân tri nam 2019

KINH GLTl : DAI HÔI DÔNG CÔ DÔNG THÜÔNG NIÊN NÂM 2019

Hôi dông quân tri trân trong kinh trinh Bai hôi Dông cô dông thông qua dê xuât
mue thù lao cüa HDQT trong nam tài chinh 2019 nhu sau:
o Chü tich Hôi dông Quân tri

: 20.000.000 dông/thâng

o Thành viên Hôi dông Quân tri

: 15.000.000 dông/thâng

Kinh trinh Dai hôi dông cô dông thông qua.

T/M. HÔI DÔNG QUÂN TRI

