
CSNG HOA XA HQI CHU I{GHIA VIET I{AM
DQc lflp - Tp do - Hanh phuc 

'

Dd IVEng, ngdy 30 thdng 05 ndm 2020

NGHI QUynr
DAr HQr O6NC C6 06xc rnuoNC NrfN NAna zozo

cdNc rv c6 pnAN c6Nc NGHrpp noA cuAr oA NANc
- Cdn cilr Ludt Doalth nghiQp s6 oanolltgnl3 duqc Quiic hQi Nu6c c\ng Hod xd Hoi ckiNghia ViQt Nam th6ng quo ngdy 26/il/20-14, "
- Cdn cth Diiu tQ c6ng ty ca phan c6ng nghiQp Hod chiit Dd Ndng,
- Cdn c* Bian bdn Dq.i h9_i aang.cii dang thudng nian ndm 2020, ngdy 30/05/2020 cila

Ca phdn Cdng nghiep Hod chVt oi Nang,

QUYET NGHI

Dai hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n c6ng t1 co prran co.ns nghiQp Ho6ch6t oa Nang duqc t6chric t4i HQi trucrng,cong ,v-go qlr11 cong ngr,ipp so".r-itbfrri#;r;6 i: Nguyen v6n cir,phucmg Hda HiQp Bdc, qu4n rien 
-chicu, 

rnlnn-pndoa Na"g vdo hic 9 gio 00 ngdy 30/05 /2020.
Dai hoi co 76.c(i 

9:lg^^y"1 
s6 c6 phdn so hiru.vd dyvc uv qul,A, du hQp, dqi diQn cho2.182.418 c6 phdn, bing 99,9-9% tlngrd .6 ;lia, .u'orra"ii6u quy6t.

Dai hQi dfl thf,o rugn vi trieu quy6t th6ng qua c6c nQi dung sau dfly:
1' B,iCu quy6t.th6ng qua K6t qu6 ho4t dQng san xu6t kinh doanh ndm 201g v6i ti le 100%

phdn trln thanh.

P16'o.'yjl lhl,q 
qua 86o c6o tdi chinh ndm 2019 d6 dusc ki6m to6n boi c6ng ty TNHH Ki6m

to6n vd Kd torin AAC v6i ti le 100% s6 c6 phan t6n thdnh.

P:fu.*r6t t!6.ne qua 86o c6o cta Ban Ki6m so6t vc tinh hinh hoat dQng ndm 20t9 v6i ti 16

4 Bi6.: oux'5t tnong qua 
??i 

hli tl6ng c6.9*,g ,lry""g ni6n ndm2020th6ng. nh6t phucrng an chi trdcd tric 2019 voi mric chi 15% mOnh gi6 c6-ph6n yi.r, t3ver-.r," nor^o'arg d*,.i?ryai^iirr,v6n ac tam ring c6 tric ndm2}2o,rriTile io'o,7ra .a irra, t6n thdnh:
5 

Pi:y 
qt'Jct th6ng qua chi ti6u K6 hoach.sdn xu6t kinh doanh n6m 2020 (Mtcchi'c6 tric t6i thi6u

10% mQnh gi6 cO pf,a") vcri ti lQ t}}i/orO .6 pf,a" ta"iharrh.
6 

:i9'1Y61 thong ql1 Eai hQi,d6ng..:.qu* 
th"ge nion ndm 2020 ny'quyen cho Ban r6ng

Gi6m d6c lua chgn c6ng ty Ki6m toan ki6m iorin 866 c6o tdi chinh nam"2o20,v6i ti lQ 100% s6co phan trin thanh. 
."r \rvr, rvqr Dcr\r vc

7' Bi6u gyrct thdng 
TlPul.hOiudig 

c6ddng.thuong ni6n ndm2020riy quy6n cho HQi d6ng quantri quv€t dinh c5c du 6n dAu tu nhd xucrng lho tdn!'trong nam 2o2a - z02l,v6i ri lQ 100% s6 c6phdn ttin thanh. 
'Le'r. '!rv'E

t 
H'rlr#a 

Nghi quvtit Eai hoi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n=ndm 2020 v6i ti, rQ r00%s6 c6 ph6n

r r |sni ouyilrly 
9a 

dusc th6ng qua todn vdn tai Eai hOi d6ng c6 d6ng thu

tlTj?.rg.rglr,,€, 
n_oa gn{p: N"lq ndm2020. fOi oo* Ouan-tri c6ng"ty t

t0, COng ty CO

Hod ch6t Dd NEng c6n cri nQi dung r..igr,i qrvct ,ra" r.rr"rlf;o&*
COng nghigp
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CONG TY COPHAN
c0xc r{GHrEp uoA cHAr DA xAxc

56: 01/BB - DHDCD

CQI\G HOA XA HQI CHU XCUIA VITT NAM
DQc lflp - Tp do - H4nh phuc

nrnN nAx
DAI HQI ?ONq C6 O6NC THLTONG NTTN NAUT 2O2O 

.

c0Nc r.'.co pnAN cONc Ncru.np noi ciiii-iii-ffiNc
H6m nay, ngdy 30/0512020 vdo lfc 9 gio 00 tai Hgi trucrng C6ng tv C6 phin C6ne nshieo

!01 9tr6t 
oa Ning ; r: Jrle,ry6l vdn cu, phu*e r1"e rilep ir-ao q,iarirre^"dia;Hiffi;i

?lNang, C6ng tv co pnan corg nghiQp Ho6ch6t oiNing tien hanh Eai hQi A*, a[?rffi"|"-
ni6n ndm 2020.

Thanh phdn tham dy:

:If_.:.d9T^c1a.!6ns 
,L Co phAn c6ng nghiQp Ho6 ch6t Da NEng, dai diQn cho 99,99% t6ng s6 c6

phan co quyOn biOu quydt.

- Toan tne tnann vi6n HQi d6ng euan tri vd Ban ki0m sodt.

NQi dung Dpi hQi:

1. Tuy6n n6 ry Oo, gitiri thiQu Cht tga vi Thu ky tlai hQi

+r . 9H 
Phry.Cao Tuy6n dai diQn Ban t6 chirc tuy6n bo ly do, th6ng b6o sq hqp lQ cta d4i hQi vd

d6 cri Chtr tga dai hQi:

100% dai biOu tham {1 Epi hQi th6ng nrr6t 6ng Nguy6n Dinh Huj,nh - Chn rlch HEeT - tong
GiAm d6c d6m nhiQm Chir tqa fiai hQi.

Theo do ctr cria chir tqa Dai hQi, Eai hQi th6ng nrr6t thu kf Dai hQi:

- Ong rO rC

Bd Trucrng ThiXudn Hucrng

2. Th6ng qua chucrng trinh rl4i hQi, biu Ban tri6m phi6u

Ong Nguy6n Einh Huj,nh - cht tga dpi hQi - th6ng qua chucrng trinh Dai hOi

100% dai bi6u tham dg'Dai hQi thdng nh6t th6ng qua chucmg trinh Dai hQi

6ng Nguy6n Einh Huj.nh - cht tqa dpi hOi ti6n hanh bAu Ban ki6m phitiu.

rc}% dpi bi6u tham ds Dpi hQi th6ng nh6t

Ban ki6m phitiu g6m c6c 6ng, bd.c6 t6n sau:

- Ong: Hodng Hoai Hrmg Tru0ng,ban

- Bd: Bii Uy6n Sa4g Uy vi6n

- Bd: Nguy6n Tu Thuy Thanh Truc Uy vi6n

3. Br[o c{o c&a H6i adng quin triv6 tr6t qui hopt rlQng nrm 2019 vir
doanh nIm 2020

: Ong Hoang Trung Diing - Uy vi6n HDer thay m{t HDer b6o c6o.

4. Br{o c6o tii chinh n5m 2019 tIfl tluqc ki6m to6n

6ng Nguy6n VLn Vfl dai diQn Ban T6ng Gi6m d6c b6o c6o.

5. 86o c6o cfia Ban ki6m so6t

Bd Ducmg Huy6n Hucrng dAi diQn Ban kiOm so6t b6o c6o.

k0 hoSch sin xudt kinh
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6. Thdng qua phucrng in phin ptr6i tgi nhufn nim 2019

6ng Nguy6n vdn vt - Thay mat HDer, Ban T6ng Gi6m d6c b6o c6o.

COng b6 cic nQi dung cin bi6u quy6t vi ti6n hinh bi6u quy6t

Bi6u quy6t th6ng qua: 86o c6o Kdt quA ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh nfum 2019 ctra HQi d6ng
Quin tri.

+ Ty lQ cd ph0n bi0u quy6t d6ng y:

+ Ty lQ c6 phdn biOu quy0t kh6ng d6ng y:

+ Ty lQ phi6u tring:

2) Bieu quyet trrong qua: Bao cito Tdi chinh n6m zalg dd
to6n vd KO to6n AAC.

+ Ty lQ cO ph6n biOu quy6t d6ng y:

+ Ty lQ c6 ph6n bi6u quy6t kh6ng d6ng y:

+ Ty lQ phitiu tr6ng:

100 %

0%

0%

dQng ndm 2019

100 %

0%

0%

so6t ve tinh hinh hoat

4) Bieu qgyot th6ng qua: Phucrn g anchi tra c6 tirc ndm
dinh v6n d0 tam rmg cO tirc nf,m 2O2O

chi tra c6 tirc ndm z0l9: t|%mqnh gL6c6 phAn

+ Ty lQ cO phdn biOu quyet d6ng y:

+ Ty lq cO phdn biOu quy6t kh6ng d6ng y:

2019 va uy quy6n Hgi d6ng quan trf qu ylt

+ Ty 19 phi0u tring:

5) Biou quyet tnong qua: chi tiOu Ke hopch s6n *u6t kinh

c6 tuc nf,m 2020: t6i thieu |}%mQnh gi6c6 ph6n

+ Ty lQ cO phdn bi6u quyet d6ng y:'

7.

1)

3) Bieu quyOt thong qua: 86o cito ctra Ban kiOm

+ Ty lp c0 phdn biOu quyet d6ng y:

+ Ty lQ cO phdn bi0u quyet kh6ng d6ng y:

+ Ty lQ phiOu tring:

t00 %

0%

0%

dusc kiOm to6n b0i COng ty TNHH Ki0m

100 %

0%

0%

doanh n[m 2020

t00 %

0%

0 ?/o

niOn ndm 2020 uy quy6n cho Ban TOng

Ning lga chon C6ng ty KiCm to6n kiOm

+ Ty lQ cO phdn bi0u quy0t kh6ng d6ng y:

+ Ty lQ phitiu tring:

6) Bi0u quy0t th6ng qu?: E?i Hqi d6ng c6 d6ng
Gi6m doc cdng ty co ph0n cong 

"glrigp 
Ho6

to6n 86o cfn Tai chinh ndm 2020.

+ Ty lE c6 ph6n bi0u quy0t d6ng y:

+ Ty lQ c6 ph6n bi6u quyOt kh6ng d6n g i,:
+ Ty lQ phi €u trltng:

:

7) Bi6u quyet th6ng qya: D4i Hqi d6ng c6 d6ng
qu6n tri Cdng ty CO phdn COng ,rgligp Ho6
xucrng, kho tang trong ndm 2020 - 2021 .

+ Ty le c6 phAn biOu quyet OOn e t,:
+ Ty lQ cO phdn biOu quyet kh6ng d6ng y:

+ Ty lQ phiOu trang:

@
,/CONG

t
A'

CO PH

cdne ru<

HOACr
d

r\Y

\DA NAe

thu0ng

chdt Da

.100 %

0%

0%

thuong ni6n n[m 2020 uy quycn cho HOi d6ng
chdt Da Ning quytit dinh cac du im dAu tu nh;

100 %

0%

0%



8. Thio lufn

Dai hOi <td th6o lupn vd kiit qui san xu6t kinh doanh nFm2}lg,nhirng rlfnh hucrng trong hopt
dQng san xu6t kinh doanh ctra c6ng ty n6m 2o2o.M0t s6 f ki6n ouqc gtri;;an nhu sau:

- Nh6t tri v6i nQi dung b6o cdo ctra HQi ddng qu6n tri vd Ban Ki6m so6t.

- CAm mr.sW n6 lEc,-ndng d01g vd ghi nhfln nhirng thanh qui md HQi d6ng qu6n tri, Ban T6ng
Gi6m <16c vd toan th6 nguoi lao dQng dd dlt duqJtrong ndm qua.

9. Thdng qua Bi0n bin vi Nghi quy6t tIAi hQi

Thu kf dai hQi d6 dec Bi6n ban Dai hQi vd dy th6o Ngg quy6t dai hgi.

.Eai bi6u tham dp dai hQi dE bi0u quytit 100%nh6t tri th6ng qua Bi6n ban vd Nehi quv6t Eai
hQi d6ng c6 ddng thudng ni6n nlm 2020'ciaC6ng ty Co phAn Co"njnghiQp U"a 

"taiil'Ni#;.---
10. 86 m?c

Dai hQi d6ng cO d6ng thulng ni6n n6m
Ning da thanh cong tot dqp vd kOt thuc vdo hic

1-fr
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2020 COng ty phdn COng

11 gid cirng n khOng

fo6 ch6t Da

k6t.
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 
ĐT: 0236.3679149 Fax: 0236.3845979 Website: www.cico.com.vn 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU 

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2020 



 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

TT Thời gian Nội dung 

1 08h00 - 09h00 
Đón tiếp Quý cổ đông, kiểm tra tư cách, phát phiếu bầu cử, 
phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự đại hội 

2 09h00 - 09h05 
Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua sự hợp lệ của 
Đại hội, Giới thiệu Chủ toạ và Thư ký Đại hội 

3 09h05 - 09h10 Thông qua chương trình Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu 

4 09h10 - 09h30 
Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 
và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 

5 09h30 - 09h40 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 

6 09h40 - 09h50 
Báo cáo của Ban Kiểm soát 
Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 

7 09h50 - 10h00 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019  

8 10h00 – 10h15 Thảo luận 

9 10h15 - 10h20 
Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết, công bố các nội 
dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết 

10 10h20 - 10h30 Tiến hành biểu quyết 

11 10h30 – 10h40 Giải lao 

12 10h40 - 10h50 Công bố Kết quả kiểm phiếu 

13 10h50 - 11h00 Thông qua nghị quyết Đại hội 

14 11h00 Tuyên bố bế mạc Đại hội 

  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

Số: 04/ TB-DCI 
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2020 

THƯ MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng 

 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và 
kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 30/05/2020; Đại hội tiến hành lúc 9h00 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 
   Số 73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại 
thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 31/03/2020 và những người được cổ đông ủy quyền. 

4. Nội dung: 
 Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2019; 
 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; 
 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019; 
 Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và Tỉ lệ chi cổ tức năm 2019; 
 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh của năm 2020; 
 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; 
 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, 

5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: 
1. Thư mời họp 
2. Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu  
3. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký) 
4. Giấy đăng ký tham dự /ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty (ĐT 0905155477) 

 Trân trọng 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- Các cổ đông 
- Lưu HĐQT, VP 

(Đã ký) 
 
 
 
 
 
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 
73 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HOÀ HIỆP BẮC, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG 

GIẤY ĐĂNG KÝ/ UỶ QUYỀN 

THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng 

Họ và tên cổ đông:  ............................................................................ Mã cổ đông .........................  

Địa chỉ: .............................................................................................................................................  

CMND/HC/ĐKKD số: ......................... cấp ngày ..................... nơi cấp ..........................................  

Số cổ phần sở hữu: ........................................................... cổ phần 

Căn cứ thư mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xin xác nhận như sau: 

 Trực tiếp tham dự Đại hội; 

 Ủy quyền cho Ông/Bà ............................................................................................... tham dự 

Mã cổ đông (nếu có): .......................................................................................................................  

(Số CMND  ......................... cấp ngày .............................. tại ...................................................... ) 
 
Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm 
chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 
 

 
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

. . . . . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm 2020 
CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: 
1. Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản này về Văn phòng Công ty, địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà 
Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng hoặc email cicodci@gmail.com trước 11 giờ ngày 
29/05/2020 để thuận tiện cho công tác tổ chức; 
2. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu để làm 
thủ tục. 

 



 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2020 

 Kính thưa Quý vị Cổ đông! 

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, tôi xin 
báo cáo với toàn thể Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động và công tác quản trị của Hội 
đồng quản trị trong năm 2019 và định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, 
cụ thể như sau: 

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những khó khăn và thuận lợi 
như sau: 

Khó khăn: 
- Đối với mặt hàng phân bón: Nguồn cung phân bón trên thị trường dồi dào, có quá nhiều 

nhãn hiệu hàng hoá tham gia, cạnh tranh gay gắt diễn ra hàng ngày. Bên cạnh đó diễn 
biến tình hình thời tiết bất lợi, giá cả sản phẩm cây công nghiệp (cà phê, tiêu, …) sụt 
giảm, nhiều diện tích tiêu ở Tây nguyên bị dịch bệnh, …dẫn đến sức mua cũng sụt giảm. 
Ngành hàng phân bón ngày càng nhiều khó khăn. 

- Đối với ngành hàng hoá chất: các loại hoá chất nguyên liệu chính diễn biến tăng giá thất 
thường, trong khi đó việc giá bán sản phẩm phải duy trì ổn định cho khách hàng nên hiệu 
quả kinh doanh của ngành hàng này cũng bị ảnh hưởng. 

Thuận lợi: 

- Công ty có hệ thống khách hàng truyền thống, mối quan hệ gắn bó hợp tác giữa Công ty 
và khách hàng được duy trì thường xuyên. 

- Sản phẩm phân bón sản xuất và kinh doanh có nhiều chủng loại phong phú thích ứng nhu 
cầu thị trường. Phân bón và hoá chất Công ty cung ứng cho thị trường có chất lượng đáp 
ứng yêu cầu và có uy tín với người tiêu dùng. 

- Công ty luôn quan tâm đến việc đảm bảo năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. 

- Người lao động được quan tâm đảm bảo thu nhập và điều kiện lao động.  

- Công ty quản lý và sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài chính phục vụ 
cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. 

Trên cơ sở phát huy thuận lợi có được, hạn chế và khắc phục khó khăn, Hội đồng quản 
trị đã thực hiện: 

- Luôn duy trì sự gắn bó và chỉ đạo sát sao đến Ban điều hành nhằm củng cố và phát triển 
hoạt động sản suất và kinh doanh của Công ty thực hiện các biện pháp: 

+ Chú trọng công tác thị trường hiện có, duy trì tốt quan hệ với khách hàng; 

+ Coi trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm, duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001: 2015; 

+ Đảm bảo năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và cải thiện môi trường lao động; 
+ Quan tâm hiệu quả công tác quản lý và kinh doanh, chú trọng tiết kiệm chi phí; 

+ Tuân thủ quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, duy trì tốt Hệ 
thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015. 



 

- Đối với các đơn vị thành viên hoạt động độc lập: củng cố và duy trì hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên: Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì và 
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng. 

Kết quả thực hiện năm trong năm như sau: 

+ Tổng doanh thu:   245,91 tỷ đồng 
+ Lợi nhuận trước thuế:      5,75 tỷ đồng 

+ Lợi nhuận sau thuế:      4,56 tỷ đồng 

II. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị: 

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Trong năm qua, hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào việc chỉ đạo và hỗ trợ 
công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 
22/06/2019; hai Đại hội đồng cổ đông bất thường vào các ngày 15/08/2019 và 27/09/2019. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp liên quan đến triển khai thực hiện Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông thường và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hội đồng quản trị theo sát tình hình thực tế, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho 
Ban điều hành Công ty triển khai và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị và quản 
lý. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành dựa trên sự thống nhất của các thành 
viên HĐQT. 

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

Số tiền thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký là: 396.000.000 
đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng). Mức chi này thực hiện theo quy định. 

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

Năm 2020 là một năm khởi đầu với nhiều khó khăn và thách thức: 

- Các khó khăn của năm 2019 vẫn tồn tại khi bước vào năm 2020; 

- Đặc biệt tình hình nắng hạn gay gắt diễn ra nhiều nơi, tình hình dịch bệnh cây trồng 
và vật nuôi ảnh hưởng đến sức mua cũng như nhu cầu phân bón cho cây trồng; 

- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn ra trên toàn cầu cũng đang 
ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. 

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị xác định chủ trương: 
- Tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Triển khai các giải pháp chủ yếu: 

+ Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất, đảm bảo năng lực sản xuất;  
+ Quan tâm công tác quản lý chất lượng; duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001: 2008; 

+ Coi trọng công tác tiết kiệm chi phí, khuyến khích việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, hợp lý hoá sản xuất của đội ngũ lao động; 

+ Gắn kết chặt chẽ với hệ thống các đại lý, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường; 
+ Tăng cường công tác quản lý tại Công ty cũng như tại các đơn vị trực thuộc; 

- Đảm bảo hiệu quả và phát triển của các đơn vị một thành viên. 

 



 

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch năm 2020: 

+ Cổ tức tối thiểu 10 % mệnh giá cổ phần. 

+ Kế hoạch đầu tư năm 2020: Tiếp tục đầu tư nhà xưởng, kho tàng tại Kim Liên. 

Hội đồng quản trị luôn coi trọng công tác quản trị, thực hiện việc theo sát diễn biến hoạt 
động sản xuất kinh doanh để có các chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ hoạt động của Ban Điều 
hành trong tổ chức điều hàng hoạt động sản xuất Công ty. 

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông trong thời gian 
qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông để năm 2020 Công ty 
đạt được các chỉ tiêu đề ra một cách tốt nhất. 

Cuối cùng, tập thể Hội đồng Quản trị xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức 
khoẻ, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 



 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

Số: 601/2020/BCKT-AAC 

 Kính gửi:  Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

    Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng  

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất 
Đà Nẵng, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài 
chính kết thúc cùng ngày. 

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc 
lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các quy định của 
pháp luật. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Tiến 
hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng 
kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên BCTC. Công việc kiểm toán cũng bao gồm 
đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước 
tính kế toán 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là 
đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Ý kiến của kiểm toán viên 

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh trung 
thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 
hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 
quan đến việc lập và trình bày BCTC. 

Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc 
Số GCN ĐKHN kiểm toán: 0753-2018-010-1 

Phạm Thị tươi 
Số GCN ĐKHN kiểm toán: 3669-2016-010-1 

                                
             



 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 31 tháng 12  năm 2019 

                 Đơn vị: triệu đồng 

 TÀI SẢN Mã số 31/12/2019 01/01/2019 

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 102.025 156.637 

 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 20.511 3.219 

 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 30.911 53.514 

 Hàng tồn kho 140 44.905 98.493 

 Tài sản ngắn hạn khác 150 5.698 1.411 

B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 44.033 33.925 

 Tài sản cố định 220 13.417 4.229 

 Bất động sản đầu tư 230 15.199 15.199 

 Đầu tư tài chính dài hạn 250 14.497 14.497 

 Tổng cộng Tài sản 270 146.058 190.562 

 NGUỒN VỐN    

A NỢ PHẢI TRẢ 300 119.640 142.359 

 Nợ ngắn hạn 310 119.640 142.359 

B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 26.418 48.203 

 Vốn chủ sở hữu 410 26.418 48.203 

 Tổng cộng Nguồn vốn 440 146.058 190.562 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Đơn vị: triệu đồng 

 CHỈ TIÊU Mã số Năm 2019 Năm 2018 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 245.910 275.795 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0 

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 245.910 275.795 

4 Giá vốn hàng bán 11 218.348 245.584 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 27.562 30.211 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 904 2.102 

7 Chi phí tài chính 22 1.663 3.133 

8 Chi phí bán hàng 25 7.677 6.027 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 14.707 15.540 

10 Thu nhập khác 31 1.330  

11 Chi phí khác 32   

12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 5.748 7.612 

13 Chi phí thuế TNDN 51 1.183 1.463 

14 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 4.565 6.149 
 
 

  



 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

- Căn cứ Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty 
Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22/06/2019 và Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường các ngày 15/08/2019, 27/09/2019; 

- Căn cứ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019, 

Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp 
Hoá chất Đà Nẵng trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Ban điều hành, Hội đồng 
quản trị có điều kiện duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động cũng như tham 
gia vào định hướng phát triển Công ty; 

- Các thành viên Ban Kiểm soát đều đang làm việc trong Công ty nên rất thuận lợi trong 
việc ghi nhận thông tin sát thực về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty; 

- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của Công 
ty để có ý kiến kịp thời. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

STT Chỉ tiêu Giá trị 
(triệu đồng) 

1 Tổng Doanh thu 245.910 

2 Lợi nhuận trước thuế 5.748 

3 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.183 

4 Lợi nhuận sau nộp thuế 4.565 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Báo cáo Tài chính: 

- Báo cáo Tài chính do Công ty lập cho giai đoạn ngày 01/01 đến ngày 31/12 trên cơ sở 
số liệu thực tế phát sinh của năm; 

- Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và 
Kế toán AAC; 

- Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào 
ngày 31/12 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành 

2. Đánh giá Báo cáo Tài chính 

- Báo cáo được lập phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ 
Tài chính ban hành; 

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12; 
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký Sổ cái; 



 
- Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, phù hợp với Thông tư 
số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính; 

- Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình 
hình tài chính của Công ty. 

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét của Ban Kiểm soát 

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoàn thành tương đối các chỉ tiêu kế hoạch do 
Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; 

- Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn, 
trở ngại nhưng đã đạt được kết quả tương đối. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh. 

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát 

- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh. Luôn có các biện pháp và 
giải pháp thiết thực, phù hợp để phát triển sản phẩm và thị trường. 

- Về các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị Ban điều hành 
và Hội đồng quản trị có Phương án trình Đại hội ra Nghị quyết làm cơ sở thực hiện; 

- Đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công 
ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; 
- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, đề nghị Đại hội đồng Cổ 
đông thường niên năm 2020 tiếp tục ủy quyền cho Ban điều hành quyết định. 
Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên 
Chúc Đại hội thành công 

Xin trân trọng cảm ơn!       

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 
(Đã ký) 
  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

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

 

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2020 

TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng 
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng về quyền của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân 
phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: 

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội 
đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chi cổ tức là 
15% mệnh giá. 

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đề xuất Đại hội thông qua: 

STT Chỉ tiêu Giá trị Ghi chú 
1 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 4.565.447.701  

2 Chi cổ tức năm 2019 (15%) 3.273.777.000 Trình ĐH thông qua 

3 
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 
sau 

1.291.670.701  

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: 

- Trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức 
tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với 
kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm. 

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: tối thiểu 10% mệnh giá cổ phiếu 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua. 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

  



 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

Tên cổ đông:  

Số cổ phần biểu quyết:   Cổ phần          Mã số cổ đông:  

Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau: 

STT Nội dung biểu quyết Đồng ý 
Không 
 đồng ý 

Không có 
 ý kiến 

1 
Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2019 

   

2 
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã 
được kiểm toán 

   

3 
Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình 
hoạt động năm 2019 

   

4 
Thông qua Phương án PPLN và tỷ lệ chi trả cổ 
tức năm 2019; uỷ quyền cho HĐQT quyết định 
vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2020 

   

5 
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2020 

   

6 
Thông qua Việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

   

7 
Thông qua Việc uỷ quyền cho HĐQT quyết 
định các dự án đầu tư nhà xưởng, kho tàng 
trong năm 2020 - 2021 

   

 

Lưu ý: 

1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu  hoặc X vào một trong 

ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”; 

2. Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của 

Phiếu biểu quyết; 

3. Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban tổ chức để kiểm phiếu khi các nội 

dung trên đã được đại hội biểu quyết xong. 

 Ký và ghi rõ họ tên 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 
Số:  01/BB - ĐHĐCĐ 

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

 

BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

Hôm nay, ngày 30/05/2020 vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp 
Hóa chất Đà Nẵng – Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố 
Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên năm 2020. 

Thành phần tham dự: 

- 76 cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho 99,99% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết. 

- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. 

Nội dung Đại hội: 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội 

Ông Phạm Cao Tuyên đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông báo sự hợp lệ của đại hội và 
đề cử Chủ tọa đại hội: 

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT - Tổng 
Giám đốc đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội. 

Theo đề cử của Chủ tọa Đại hội, Đại hội thống nhất Thư ký Đại hội: 

- Ông Lê Tề 

- Bà Trương Thị Xuân Hương 

2. Thông qua chương trình đại hội, bầu Ban kiểm phiếu 

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội – thông qua Chương trình Đại hội  

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội 

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. 

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất 

 Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau: 

- Ông: Hoàng Hoài Hưng   Trưởng ban 

- Bà: Bùi Uyên Sang    Ủy viên 

- Bà: Nguyễn Từ Thuỵ Thanh Trúc  Ủy viên 

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2020 

Ông Hoàng Trung Dũng – Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo. 

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 

Ông Nguyễn Văn Vũ đại diện Ban Tổng Giám đốc báo cáo. 

5. Báo cáo của Ban kiểm soát 

Bà Dương Huyền Hương đại diện Ban kiểm soát báo cáo. 



 
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 

Ông Nguyễn Văn Vũ – Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo. 

7. Công bố các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết 

1) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng 
Quản trị. 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:    100 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:  0 % 

+ Tỷ lệ phiếu trắng:      0 % 

2) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 
toán và Kế toán AAC. 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:    100 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:  0 % 

+ Tỷ lệ phiếu trắng:      0 % 

3) Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:    100 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:  0 % 

+ Tỷ lệ phiếu trắng:      0 % 

4) Biểu quyết thông qua: Phương án chi trả cổ tức năm 2019 và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết 
định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2020 

Chi trả cổ tức năm 2019: 15% mệnh giá cổ phần 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:    100 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:  0 % 

+ Tỷ lệ phiếu trắng:      0 % 

5) Biểu quyết thông qua: Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 

Cổ tức năm 2020: tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:    100 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:  0 % 

+ Tỷ lệ phiếu trắng:      0 % 

6) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Ban Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm 
toán Báo cáo Tài chính năm 2020. 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:    100 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:  0 % 

+ Tỷ lệ phiếu trắng:      0 % 

7) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng quyết định các dự án đầu tư nhà 
xưởng, kho tàng trong năm 2020 – 2021. 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:    100 % 

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:  0 % 

+ Tỷ lệ phiếu trắng:      0 % 

 



 
8. Thảo luận 

Đại hội đã thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, những định hướng trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Một số ý kiến được ghi nhận như sau: 

- Nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. 

- Cảm ơn sự nỗ lực, năng động và ghi nhận những thành quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc và toàn thể người lao động đã đạt được trong năm qua. 

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội 

Thư ký đại hội đã đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội. 

Đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng. 

10. Bế mạc 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà 
Nẵng đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày trong không khí đoàn kết. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
 
 
 
 
 
 

NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH 

 

  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG 

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT  ĐÀ NẴNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng; 

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 30/05/2020 của Công ty 
Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, 

QUYẾT NGHỊ 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng được tổ 
chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng - số 73 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng vào lúc 9 giờ 00 ngày 30/05/2020. 

Đại hội có 76 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 
2.182.418 cổ phần, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: 

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỉ lệ 100% số cổ 
phần tán thành. 

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 
toán và Kế toán AAC với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành. 

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 với tỉ lệ 
100% số cổ phần tán thành. 

4. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất phương án chi trả 
cổ tức 2019 với mức chi 15% mệnh giá cổ phần và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 
vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2020, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành: 

5. Biểu quyết thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Mức chi cổ tức tối thiểu 
10% mệnh giá cổ phần) với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành. 

6. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Ban Tổng 
Giám đốc lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với tỉ lệ 100% số 
cổ phần tán thành. 

7. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản 
trị quyết định các dự án đầu tư nhà xưởng kho tàng trong năm 2020 – 2021, với tỉ lệ 100% số cổ 
phần tán thành. 

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% số cổ phần 
tán thành. 

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ 
phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng năm 2020. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp 
Hoá chất Đà Nẵng căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA 
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