
 
 

TẬP ĐOÀN ĐỊÊN LỰC VIỆT NAM 
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

 

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

Số :  688/TB-CĐTĐ-HĐQT Thành phố.Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng  05   năm 2017 
 

 
 

THÔNG BÁO MỜI HỌP  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Kính gửi :  Quý vị cổ đông Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức 

Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức  
trân trọng thông báo: 

1. Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức : 
 Thời gian:  08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2017 (Thứ Bảy). 
 Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức 

                 Km 9 xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức TPHCM 
 Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công Ty cổ phần 

Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng 18/04/2017 (theo 
danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM cung cấp)  

2. Nội dung Đại hội: 
 Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 
 Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 
 Thông qua báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành. 
 Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

3. Thủ tục tham dự Đại hội : 
Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy 
quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền (Thư mời sẽ được gửi đến từng cổ 
đông theo địa chỉ đã đăng ký theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 18/04/2017 do VSD cung cấp. Thư 
mời này thay thế cho Thư mời gửi đến từng cổ đông trong trường hợp Thư mời không đến được Cổ đông qua 
đường bưu điện) . 

4. Tài liệu họp Đại hội và các văn bản liên quan được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: 
www.codientd.com (mục Tin tức/ Quan hệ Cổ đông), 

5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội 
đồng cồ đông thường niên năm 2017 trước 16 giờ 30 phút ngày 23/05/2017 về: 

* Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức  -  Phòng Tổ chức Hành Chính 
* Điện thoại: 08 22144647 hoặc liên hệ Anh Sỹ 0977350142, Anh Thảo 0919122563. 

                                    Trân trọng kính báo./. 
Nơi nhận :                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 - Như trên;                                                                                                        CHỦ TỊCH 
 - Ủy Ban chứng khoán NN (B/c); 
  - Sở GDCK.TP.HCM (B/c); 

          - Đăng tin trên báo. 
          - Thông báo trên Website Công Ty;  
          - Lưu TCHC . 

                     

 

   NGUYỄN MINH QUANG  

http://www.codientd.com


   

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

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

                                , ngày         tháng           năm 2017 
 

GIẤY XÁC NHẬN 
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của 

Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức 
 

Tên (cá nhân, tổ chức): ........................................................................................... 
Địa chỉ:  .................................................................................................................. 
Số CMND: ...................................; ngày cấp:.....................; nơi cấp:.................... 
Số đăng ký kinh doanh: .......................................................................................... 
Điện thoại :................................;  Số Fax: ..................; Email: ….......................... 
Mã số cổ đông :.........................; sở hữu số cổ phần:.............................................. 
                 
        Xác nhận đăng ký sẽ tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017 vào ngày 27/05/2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ 
Đức. 

 
                                                                              Tên cổ đông  
                                                                        ( Ký & ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú : Trường hợp không thể gửi bản xác nhận này đến Công Ty (fax : 08.38963159), đề nghị Quý vị 
cổ đông báo trực tiếp cho Phòng Tổ chức Hành Chính Công Ty (theo số máy ĐT : 08.22144647).        

      Xin cảm ơn ! 
 
 
 
 



   

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

                    (DÀNH CHO CÁ NHÂN)                        ------------ 

                                , ngày         tháng           năm 2017 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của 

Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức 
 

Tên tôi là :   -----------------------------------------------------------  

Địa chỉ :   -----------------------------------------------------------  

Số CMND :   ---------------------- , ngày cấp -----------------------  , nơi cấp ----------------------  

Điện thoại :   ---------------------- , Fax  ----------------------------  , Email  -----------------------   
Mã số cổ đông ---------------------------  , sở hữu số cổ phần -----------------------------------------  

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay tôi  
 

ĐỒNG Ý  UỶ QUYỀN CHO: 
 

Ông (Bà) :   -----------------------------------------------------------  

Địa chỉ :   -----------------------------------------------------------  
Số CMND :   ---------------------- , ngày cấp -----------------------  , nơi cấp ----------------------  

Điện thoại :   ---------------------- , Fax  ----------------------------  , Email  -----------------------   

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của 
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang 
sở hữu . 
Ông (Bà):  -------------------------  có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của 
Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả 
Đại hội cho người uỷ quyền. 
 
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công 
ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý 
như nhau. 

 
 Người được uỷ quyền Người uỷ quyền 
 (Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 



   

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

               ( DÀNH CHO TỔ CHỨC )                      ------------ 

                                , ngày         tháng           năm 2017 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức 
 

Tên tổ chức ủy quyền:  -----------------------------------------------------------------------------------   
Địa chỉ: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Điện thoại:  -----------------------   , Fax  -----------------------  ,  Email  ---------------------------  
Số đăng ký kinh doanh:   ---------------------------------------------------------------------------------  
Số tài khoản:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mã số cổ đông ---------------------------  , sở hữu số cổ phần -----------------------------------------  

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017 của  Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay chúng tôi  

ỦY QUYỀN CHO: 
 

Ông (Bà) :   -----------------------------------------------------------  
Địa chỉ :   -----------------------------------------------------------  

Số CMND :   ---------------------- , ngày cấp -----------------------  , nơi cấp ----------------------  
Điện thoại :   ---------------------- , Fax  ----------------------------  , Email  -----------------------   

Thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của 
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị 
chúng tôi đang sở hữu . 
Ông (Bà):  -------------------------  có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của 
Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại 
hội cho người uỷ quyền. 
 
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công 
ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý 
như nhau. 

 
 

 Người được uỷ quyền    Tổ chức uỷ quyền 
 (Ký & ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên ,chức vụ và đóng dấu) 

 
 
 
 
 



 
 
 

MỤC LỤC TÀI LIỆU 
 

1. Chương trình Đại hội. 

2. Quy chế làm việc tại Đại hội. 

3. Thể lệ biểu quyết. 

4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2017. 

5. Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2016 của 
Ban kiểm soát. 

6. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong kế 
hoạch SXKD năm 2016 – chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017. 

7. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc trích Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành 
Công ty trong năm tài chính 2017.  

8. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị, Tổng Giám đốc; mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm 
soát năm 2017. 

9. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài 
chính 2017. 

10. Trích Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) của CTCP Cơ Điện Thủ Đức. 

________________________________________________________________ 
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 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
  CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 
 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 
           ( Bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 27/05/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức) 
 
 

THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

8giờ00’-   
8giờ30’ 

 Tiếp đón + kiểm tra tư cách cổ đông và đón đại biểu, 
khách mời. 

 

Ban Tổ chức 

8 giờ 30’- 
8giờ 50’ 

 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ( tư cách tham dự, 

số lượng có mặt, vắng mặt, cổ phần đại diện... ); 
 Thông qua Thể lệ biểu quyết; 
 Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm 

phiếu. 
 Thông qua Chương trình Đại hội . 

Ban Tổ chức 
 
 
 
 
 

Chủ tọa Đoàn 
8 giờ 50’  - 
9 giờ 50’ 

 Báo cáo của  Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản 
trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 

 
Chủ tọa Đoàn 

9 giờ 50’  - 
10 giờ 00’ 

 Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2016 của Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát 

10 giờ 00’  - 
10 giờ 05’ 

 Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 
đông:   

Chủ tọa Đoàn 

10 giờ 05’- 
10 giờ 20’ 

 Đại hội nghỉ giải lao Ban Tổ chức 

10 giờ 20’- 
10 giờ 50’ 

 Chủ tịch đoàn tiếp thu, giải đáp một số câu hỏi của cổ 
đông/nếu có 

 

Chủ tọa Đoàn 

10 giờ 50’ - 
10giờ 55’ 

 Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng 
quản trị về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2016- Dự 
kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017- Phương án 
phân chia lợi nhuận, cổ tức. 

 
Chủ tọa Đoàn 

10 giờ 55’ - 
11 giờ 00’ 

 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Tiền 
lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT, TGĐ, thành viên 
HĐQT, BKS trong năm tài chính 2017 

Chủ tọa Đoàn 

11 giờ 00’ - 
11 giờ 05’ 

 Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về chọn đơn vị 
kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 

Ban Kiểm soát  

11 giờ 05’ - 
11 giờ 10’ 

 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích 
Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công ty trong 
năm tài chính 2017. 

Chủ tọa Đoàn  

11 giờ 10’- 
11 giờ 20’ 

Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông & Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông ; 

 Ban Thư ký  

11 giờ 20’- 
11 giờ 30’ 

Kết luận, tuyên bố bế mạc Đại hội 
Chào cờ bế mạc. 

Chủ tọa Đoàn- 
Ban Tổ chức 

   
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
CTCP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

 
………………………………………………… 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

 

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

Căn cứ  Nghị quyết số 04/NQ-CĐTĐ-HĐQT ngày 03/04/2017 của HĐQT Công ty 

cổ phần Cơ điện Thủ Đức về việc thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 của Công ty ; 

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những 

quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức. Hội đồng quản trị 

(sau đây gọi tắt là: “HĐQT”) Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức xây dựng quy chế làm 

việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau: 

Mục tiêu: 

-  Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; 

-  Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

thành công.  

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng :  

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

(ĐHĐCĐTN) năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (sau đây gọi tắt là 

“Công ty”) 

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều 

kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng : 

Tất cả các cổ đông của Công ty và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo 

các quy định tại quy chế này. 

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI 

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 
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Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 

18/04/2017 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của VSD). 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông : 

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội : 

4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác 

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này 

phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ 

đông của Công ty; 

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 

đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết (phiếu bầu), trên đó có ghi mã số cổ đông 

cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. 

Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn 

đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội; 

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có 

quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách 

nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu 

quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. 

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội: 

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ; 

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. 

Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia 

theo đúng quy định; 

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục 

đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; 

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này; 

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết 

quả làm việc tại Đại hội. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội : 

5.1 Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT hoặc là người được Chủ tịch HĐQT Ủy quyền, giữ vai 

trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Người được ủy 

quyền phải là thành viên trong HĐQT. 
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5.2 Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự 

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ 

tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội 

bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải 

quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự 

ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định; 

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách 

hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được 

mong muốn của đa số cổ đông dự họp; 

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác 

và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, 

nếu nhận thấy rằng: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối mất trật tự, có nguy cơ làm cho 

cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách 

hợp lệ. 

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai 

mạc. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch : 

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty. 

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch: 

a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội; 

b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội 

dung chương trình đại hội; 

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại 

hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội : 

7.1      Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ toạ chỉ định và được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành 

công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông; 



EMC-Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2017 4

7.2      Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2017; 

7.3       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội 

tạm nghỉ. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu : 

8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm: 

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội. 

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội. 

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không. 

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội. 

e) Phát tài liệu họp và thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường. 

8.2 Ban Kiểm phiếu do Ban chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ toạ giới thiệu để đại hội biểu quyết thông 

qua. 

Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban 

kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức 

kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu 

trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội. 

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả 

kiểm phiếu. 

CHƯƠNG III 

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội : 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ 

đông mời dự họp khi quyết định triệu tập Đại hội 

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội 

10.1  Đại hội dự kiến diễn tra trong ½ ngày. 

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại 

hội đồng cổ đông. 

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội) 
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Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017 

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và 

đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông 

có mặt dự họp chấp thuận. 

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ 

sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ 

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền 

có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông 

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành 

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà 

không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì 

đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng 

cổ đông lần thứ nhất không thành. 

12.2 Đại hội lần 2 phải tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đại hội lần 1 không 

thành công. và điều kiện để đại hội lần 2 tổ chức thành công khi cổ đông sở hữu 

33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Nếu đại hội lần 2 không thành công 

thì công ty tổ chức đại hội lần 3. Lần 3 tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày 

đại hội lần 2 không thành công và lần này không phụ thuộc vào tỷ lệ của các cổ 

đông. 

12.3 Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần này, bất kỳ số lượng cổ 

đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của 

đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. 

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phải 

được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua 

trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.  

CHƯƠNG IV 

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

Điều 14. Một số quy định khác : 

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ 

tọa Đại hội (theo hình thức gửi phiếu đặt câu hỏi cho Chủ tọa Đoàn). Cổ đông nêu 

ý kiến cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần 
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trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa 

Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu tại Đại hội theo thứ tự đăng ký, đồng thời 

giải đáp các thắc mắc của cổ đông; 

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn Chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi 

cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật 

tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội. 

CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế : 

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Cơ Điện Thủ Đức áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2017 của Công ty diễn ra vào ngày 27 tháng 05 năm 2017 và có hiệu lực thi 

hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 

 

 T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

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

              TP. Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng  05  năm 2017 

QUY ĐỊNH 
Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  

 thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 
Nam khóa XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26  tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Cơ điện Thủ Đức ; 

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức cuộc họp, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng 
 Quy định này được áp dụng để các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ 
đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Công 
ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức biểu quyết thông qua những vấn đề cần biểu quyết tại 
cuộc họp.  
Điều 2. Số quyền biểu quyết 
 Mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông đến dự họp có tổng số 
quyền biểu quyết tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở 
hữu.  
Điều 3. Thông qua Quyết định và Nghị quyết   
 Các Quyết định và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
của Công ty đều được biểu quyết công khai và trực tiếp tại cuộc họp.  
 Các Quyết định và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua 
khi được số cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng 
số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp 
chấp thuận; riêng việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tỷ lệ này phải bằng 
hoặc lớn hơn 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện được uỷ 
quyền của cổ đông dự họp chấp thuận. 
Điều 4. Thể lệ biểu quyết 
1. Thẻ biểu quyết: 

a) Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đến đăng ký dự họp  được 
nhận một (01) “ Phiếu biểu quyết” đã được in sẵn và có đóng dấu của Công ty. Trên 
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“Phiếu biểu quyết” có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông, 
tổng số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông, số đăng ký sở hữu cổ phần. 
b) “ Phiếu biểu quyết” sẽ được sử dụng để biểu quyết tại cuộc họp các nội dung: 
 - Nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ; 
 - Qui định thể lệ biểu quyết; 
        - Qui chế làm việc tại Đại hội 
 - Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu; 
 - Biên bản cuộc họp của ĐHĐCĐ; 
 - Nghị quyết cuộc họp của ĐHĐCĐ; 
 - Các Tờ trình hoặc vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 
c) Kết quả kiểm phiếu bằng “ Phiếu biểu quyết” xác định bằng cách đếm biểu quyết tán 
thành, biểu quyết không tán thành và không có ý kiến. 
d) Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu chỉ biểu quyết 1 lần cho 01 nội dung (tán thành, 
không tán thành, hoặc không có ý kiến). Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu 
quyết hơn 1 lần với cùng 1 nội dung. 

2. Chủ toạ và Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sử 
dụng “ Phiếu biểu quyết” để biểu quyết những nội dung trong cuộc họp. 

3. Những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền cổ đông dự họp, nhận “ Phiếu biểu quyết” 
và cần tham gia biểu quyết. Khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông không 
thể tham gia biểu quyết được, đề nghị chuyển giao lại “ Phiếu biểu quyết” và thực hiện uỷ 
quyền biểu quyết cho Chủ toạ cuộc họp hoặc cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của cổ đông 
dự họp. Nếu không chuyển giao lại “ Phiếu biểu quyết” và thực hiện uỷ quyền biểu quyết 
cho Chủ toạ cuộc họp hoặc cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp thì được 
xem là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó biểu quyết tán thành với vấn đề 
cần biểu quyết. 

4. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu ghi thành biên bản và được công bố kết quả 
biểu quyết tại cuộc họp.  

5. Những thắc mắc về kết quả biểu quyết (nếu có) phải được phản ánh để chủ toạ xem xét, 
giải quyết ngay tại cuộc họp. 

Điều 5. Ban kiểm phiếu 
Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và ĐHĐCĐ 

biểu quyết thông qua để giúp chủ toạ cuộc họp điều khiển công tác bầu cử và việc biểu 
quyết theo Quy định này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực về kết quả bầu 
cử, kết quả biểu quyết; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. 

Tuỳ tình hình cụ thể, Chủ tịch đoàn có thể cử một số người hỗ trợ cho Ban 
Kiểm phiếu.  

Điều 6. Điều khoản thi hành 
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 Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công 
ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 
27/05/2017./. 

 TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN 
CHỦ TỊCH HĐQT 

  
 
 
 
 

              Nguyễn Minh Quang 
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       TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2017 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
(trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2017) 

I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát: 
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức. 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế số: 0301824508. 
- Vốn điều lệ: 114.730.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ bảy trăm ba mươi triệu 

đồng). 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 114.730.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ bảy trăm ba 

mươi triệu đồng). 
- Địa chỉ: Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức,  TP.Hồ Chí Minh. 
-  Số điện thoại:   08.22144647, Số fax: 08.38.963159 
- Website:           www.codientd.com 
- Email:   codientd@vnn.vn 
- Mã cổ phiếu:                      EMC 

Quá trình hình thành và phát triển: 

- Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức tiền thân là Nhà Máy Sửa Chữa Cơ Điện - là một 
doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Công ty Điện lực 2, được thành lập từ năm 1976. Năm 1996 
đổi tên thành Nhà Máy Cơ Điện. Đến tháng 6/1999, tách khỏi Công Ty Điện Lực 2 và trực 
thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện Lực Việt Nam), được thành lập 
theo Quyết định số 31/1999/QĐ-BCN ngày 03/06/1999 của Bộ Công nghiệp Việt Nam, và đổi 
tên thành Công ty Cơ điện Thủ Đức. 

- Theo Quyết định số 337/QĐ-BCN, ngày 26/01/2007 của Bộ Công nghiệp; Quyết định số 
1092/QĐ-BCT ngày 15/10/2007 của Bộ Công Thương Công Ty Cơ Điện Thủ Đức được duyệt 
phương án cổ phần hoá chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công 
Ty cổ phần. 

- Sau khi tổ chức Đại hội cổ đông thành lập, ngày 02/01/2008, theo giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, Công Ty Cổ phần Cơ Điện Thủ 
Đức đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công Ty cổ phần, trong đó Tập Đoàn Điện 
Lực Việt Nam (EVN) giữ 40,05 % vốn điều lệ (đến thời điểm 31/12/2016 ). 

- Ngày 29/11/2012, theo Quyết định chấp nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu số:  128/QĐ-
SGDHCM, ngày 31/8/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, CTCP Cơ điện 
Thủ Đức đã chính thức đăng ký niêm yết 8.073.000 cổ phiếu của Công ty giao dịch chứng 
khoán trên sàn TP.HCM (HoSE), với mã chứng khoán EMC. 

DỰ THẢO 

http://www.codientd.com
mailto:codientd@vnn.vn
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- Năm 2016, Theo giấy chứng nhận số 10/GCN-UBCK ngày 04/02/2016, Công ty Công ty 
phát hành thành công 3.400.000 cổ phần ra công chúng và đã niêm yết bổ sung trên HOSE. 
Đồng thời, Công ty cũng đã tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 5 
ngày 20/06/2016 tăng vốn điều lệ từ 80.730.000.000 đồng lên 114.730.000.000 đồng 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

2.1. Ngành nghề kinh doanh: Chế tạo máy biến áp, chế tạo phụ tùng cho các nhà máy 
điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại; Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị 
điện; Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị đến 500KV; Kinh doanh và XNK 
máy biến áp, các phụ tùng, thiết bị điện. Sửa chữa, lắp đặt các tổ máy phát điện Diesel; Xây lắp 
công trình điện công nghiệp và dân dụng đến cấp điện áp 220KV; Kinh doanh thiết bị công 
nghệ thông tin, viễn thông, kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa. Kinh doanh khách 
sạn; Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi; Sản xuất cáp điện, dây điện từ các loại; Khai thác, 
xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ; Kinh doanh bất động sản… 

2.2. Địa bàn kinh doanh: Công ty có địa bàn hoạt động kinh doanh trên phạm vi cả nước. 

3.  Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 
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 * Cơ cấu bộ máy quản lý:  ( TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÁI CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC ) 
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4. Định hướng phát triển: 

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

* Mục tiêu của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản 
xuất kinh doanh theo các chức năng kinh doanh của Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối 
đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp 
cho Ngân sách Nhà nước, thực hiện các công tác xã hội và phát triển Công ty ngày càng phát 
triển bền vững, cụ thể: 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư để phát triển các sản phẩm, hàng hóa 
trong nước sản xuất được. 

- Tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, nâng cao quy mô, năng suất và chất 
lượng sản phẩm. 

- Coi trọng và ưu tiên mọi nguồn lực của Công ty cùng với sự quan tâm của Nhà nước, các cấp 
Bộ ngành để đầu tư xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng, mua sắm các thiết bị công nghệ mới hiện 
đại phục vụ cho công tác thiết kế, chế tạo thử nghiệm sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm đã sản 
xuất được và phát triển nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là máy biến áp phân phối siêu tổn thất và 
máy biến áp lực dung lượng tới 63MVA – điện áp110KV. 

- Liên kết với các đối tác nước ngoài, từng bước đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến nhất để chế 
tạo các loại sản phẩm có chất lượng cao mà trong nước chưa sản xuất được. Nhập khẩu các 
công nghệ và thiết bị sản xuất hiện đại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
có hiệu quả. 

4.2. Chiến lược phát triển trung, dài hạn: 

- Đầu tư công nghệ và trang bị thêm thiết bị hiện đại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản 
phẩm mới có chất lượng phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng trên cơ sở phát triển 
nguyên vật liệu sẵn có trong nước. Cải tiến, nâng cấp mẫu mã, chất lượng và nhãn mác sản 
phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

- Mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm trong nước và ngoài nước, tập trung đầu tư vào 
các vùng thị trường còn thiếu, còn yếu. Nâng cao thị phần cung cấp thiết bị cơ khí- thiết bị điện 
trong cả nước và tăng cường công tác xuất khẩu. Từng bước áp dụng phương thức phân phối 
hiện đại kết hợp hệ thống phân phối truyền thống hiện có. Chú trọng vào công tác chống giả 
mạo, mượn danh nghĩa và bảo vệ thương hiệu EMC của Công Ty. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất và năng lực cạnh tranh để tiến tới xuất khẩu 
sản phẩm. 

- Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung vào công tác hỗ trợ khách hàng và thực hiện tốt 
dịch vụ hậu mãi; có chiến lược kinh doanh linh hoạt, nhất là đối với những khách hàng có 
doanh thu tốt đảm bảo chính sách bán hàng của Công ty trong từng thời kỳ.  

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình 
chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: 

Tiếp tục thực hiện và duy trì tốt hệ thống quản lý lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tích cực 
tham gia bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng những nguyên vật liệu sạch, thân thiện với môi 
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trường; đồng thời hoàn thiện, nâng cấp hệ thống trang thiết bị xử lý hệ thống nước thải, vệ sinh 
môi trường. Duy trì các hoạt động xã hội và hợp tác chặt chẽ với các đơn vị, khách hàng, để 
công tác phục vụ cộng đồng và người dân ngày càng tốt hơn .  

II. Tình hình hoạt động trong năm 2016:  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

                                                                                                Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 

1 Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

253.524 318.195 276.729 

2 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 3.816 4.954 736 

3 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

3.260 3.007 1.296 

4 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 
công ty. 

3.260 3.007 1.296 

Tốc độ tăng trưởng 

1 Tăng trưởng doanh thu thuần -2% 26% -13% 

2 Tăng trưởng lợi nhuận HĐKD 226% 30% -85% 

3 Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 317% -8% -57% 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2014-2016 
Trong năm 2016 tình hình kinh tế trong nước ổn định, tiếp tục được cải thiện, đã khép lại 

với nhiềm điểm sáng. Với những nỗ lực ổn định vĩ mô, cải cách thể chế, thủ tục hành chính 
nhằm nâng cao môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia, nền kinh tế Việt Nam 
đang phục hồi mạnh mẽ sẵn sàng cho quá trình hội nhập sâu rộng. Mặc dù viễn cảnh trước mắt 
có thể thuận lợi nhưng còn tồn tại những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Dư nợ 
dự phòng lớn trong khu vực công, khiến cho nợ công tăng nhanh đến mức không còn bền vững. 
Khó khăn của nền kinh tế trong nước và ngành sản xuất cơ khí nói riêng, đã có ảnh hưởng đến 
sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất thiết bị cơ khí điện như Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ 
Đức. Tuy nhiên, bằng nổ lực của tập thể người lao động, sự quyết tâm của Hội đồng Quản trị, 
Ban Tổng Giám Đốc, Công ty đã linh hoạt vận dụng các chiến lược sản xuất kinh doanh phù 
hợp tại từng thời điểm để cố gắng đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. 

Năm 2016, nhiều yếu tố trong giá thành phải điều chỉnh tăng theo quy định của nhà nước 
(như: giá tiền điện, lương tối thiểu để trích đóng BHXH-BHYT, tiền thuế  Chính phủ về nhà đất 
...) làm ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí giá vốn chung của các doanh nghiệp. 
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Mặc dù gặp nhiều khó khăn như đã nêu, nhưng Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã nổ 
lực cố gắng vượt qua, đã thực hiện nhiều giải pháp kinh tế kỹ thuật, giảm chi phí để bù đắp 
những chi phí gia tăng. Cụ thể, kết quả kinh doanh đã đạt được: 

 Lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 1.296 triệu đồng, giảm 57% so với năm 2015. 

 Đạt 40% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. (1.296/3.200 triệu đồng). 
Nguyên nhân dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế không đạt: Do doanh thu bán hàng năm 2016 

giảm 41,47 tỷ đồng so với năm 2015, chỉ bằng 87% so với năm 2015, chi phí quản lý tăng (do 
chi phí trợ cấp nghỉ việc cho người lao động tăng cao so với các năm trước, sau khi Công ty 
thực hiện chương trình tái cơ cấu, sắp xếp lại lực lượng lao động theo hướng tinh gọn, hiệu 
quả...). Vì vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2016 cũng giảm đáng kể. 

 
1.2. Tình hình biến động các khoản chi phí: 

                                                                                    Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 

1 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 207.342 267.359 231.121 

2 Chi phí bán hàng 12.902 13.006 16.153 

3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.553 18.435 19.392 

4 Chi phí tài chính 13.379 14.647 9.967 

5 Chi phí khác 3.397 2.096 176 

 Tổng chi phí 250.573 315.543 276.809 

Tỷ trọng trên doanh thu thuần 

1 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung 
cấp/DTT 

83% 84% 84% 

2 Chi phí bán hàng/DTT 5% 4% 6% 

3 Chi phí quản lý doanh nghiệp/DTT 5% 6% 7% 

4 Chi phí tài chính/DTT 5% 5% 4% 

5 Chi phí khác/DTT 1% 1% 0% 

 

2. Tổ chức và nhân sự 
2.1. Danh sách Ban điều hành: 
 + Ông: BÙI PHƯỚC QUÃNG                Tổng Giám đốc 
 + Ông: LÊ ĐÌNH KIỆT            Phó Tổng Giám đốc (đã nghỉ việc từ 30/12/2016) 
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 + Ông: NGUYỄN TRI ÂN          Phó Tổng Giám đốc (đã nghỉ hưu từ 11/06/2016) 
 + Ông: HUỲNH VĨNH PHÚ                 Phó Tổng Giám đốc  
 + Ông: PHÙNG QUANG KHANG       Phó Tổng Giám đốc  
 + Bà: VƯƠNG THỊ BẢO GIANG           Kế toán trưởng  

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành: 
Trong năm 2016, nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc có 01 Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu và 01 
Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc; Công ty đã bổ sung thêm 02 Phó Tổng Giám đốc mới, để hoàn 
thiện cơ cấu Ban Tổng Giám Đốc: 
+ Ngày 11/06/2016, Ông Huỳnh Vĩnh Phú được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm chức danh Phó 
Tổng Giám đốc Công ty. 
+ Ngày 11/06/2016, Ông Phùng Quang Khang được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm chức danh 
Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

2.3.  Số lượng cán bộ, nhân viên:  
Lao động tại thời điển 31/12/ 2016 là: 169 người 

Trong đó: 
+ Trên Đại học:            04 
+ Đại học:                     54 
+ Cao đẳng, trung cấp: 14  
+ Công nhân kỹ thuật:  79 
+ Lái xe: 15 
+ Khác:   03 

- Chính sách đối với người lao động: 
* Chính sách đào tạo: 
Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hằng năm Công ty đều 
xây dựng kế hoạch đào tạo cho CBCNV và triển khai thực hiện nghiêm túc, nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động, trình độ chuyên môn- nghiệp vụ của CBCNV, phục vụ yêu cầu phát triển 
Công ty ổn định, bền vững . 
* Chính sách tiền lương, thưởng: 
- Công ty xây dựng quy chế trả lương, thưởng, hệ thống thang bảng lương và phụ cấp riêng phù 
hợp với ngàng nghề hoạt động, đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo 
quy định của nhà nước, tương xứng với trình độ, công việc, năng lực và mức độ đóng góp cũng 
như sáng tạo của từng người, tạo được sự công bằng, động viên, khuyến khích CBCNV hăng 
say làm việc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. 
* Các chế độ, chính sách khác với người lao động: 
+ Công ty thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ 
luật Lao động. 
+ Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp hằng năm cho CBCNV để 
phát hiện bệnh lý kịp thời chăm sóc và điều trị. 
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+ Công ty rất quan tâm đến môi trường và điều kiện làm việc của người lao động: trang bị đầy 
đủ phương tiện làm việc, bảo hộ lao động, áp dụng các biện pháp chống nóng, giảm bụi, giảm 
tiếng ồn, phụ cấp cho người lao động trong môi trường nặng nhọc, độc hại…  
3. Tình hình tài chính: 
3.1. Tình hình tài chính: 
                                                                                                 Đvt: triệu đồng                               

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng/giảm 

Tổng giá trị tài sản 
 

291.646 297.768 1,02% 

Doanh thu thuần 
 

318.195 276.729 (13,21%) 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
 

4.954 736 (85,14%) 

Lợi nhuận khác 
 

(777) 819 206,41% 

Lợi nhuận trước thuế 

 

4.176 1.555 (62,76%) 

Lợi nhuận sau thuế 3.007 1.296 (56,90%) 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 57,14% 0% (100%) 

 

3.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 
          Nợ ngắn hạn 
 

 
 
 

1,22 
 
 

0,31 

 
 
 

1,45 
 
 

0,38 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  

 
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
 

 
 

70,51% 
 

239,15% 

 
 

59,69% 
 

148,19% 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
+ Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 
 

1.6 
 

 
1,09 

 
 

1.24 
 

 
0,93 

 

4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

 
 

0,95% 

 
 

0,48% 
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+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

3,48% 
 

1,03% 
 

1,56% 
 

1,30% 
 

0,46% 
 

0,27% 

 
4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
4.1. Cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2016, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty như sau: 
* Tổng số cổ phần: 11.473.000 (Mười một triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn cổ phần). 
* Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 
* Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 11.031.358 cổ phần. 
* Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 441.642 cổ phần ( bị hạn chế đến ngày 
24/05/2017). 
 4.2. Cơ cấu cổ đông: 
Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông: 

STT Loại hình sở hữu Số lượng 
cổ phần 

Tỷ lệ 
sở hữu 

Số 
lượng 

cổ đông 

 

Cơ cấu cổ đông 
Tổ chức Cá 

nhân 

 
1 

Cổ đông nhà nước: 
Tập đoàn điện lực Việt 
Nam. 

 
4.595.222 

 

 
40,05% 

 
1 

 
1 

 

 
2 

Cổ đông sáng lập/ cổ 
đông FDI 

     

- Trong nước      
- Nước ngoài      

 
3 

Cổ đông lớn: 2.376.689 20,72% 1  1 

- Trong nước 2.376.689 20,72% 1  1 

- Nước ngoài      

 
4 

Cổ đông nhỏ: 4.501.089 39,23% 712 5 707 
- Trong nước 4.501.089 39,23% 712 5 707 

- Nước ngoài      
 Tổng cộng 11.473.000 100% 714 6 708 
(Ghi chú: Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 08/12/2016 do VSD cung cấp) 

4.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  
Trong năm 2016, Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã phát hành 3.400.000 cổ phần chào bán 
ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty từ 80.730.000.000 đồng lên 114.730.000.000 đồng. 
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: 
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Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty không có cổ phiếu quỹ. 
5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: 
5.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ 
chính của tổ chức trong năm: Bao gồm gỗ và giấy, tổng giá trị không lớn chiếm dưới 0,5% giá 
thành. 
b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và 
dịch vụ chính của tổ chức: Không có. 
5.2. Tiêu thụ năng lượng 
a) Năng lượng tiêu thụ: 
- Tổng số năng lượng tiêu thụ trực tiếp trong năm 2016 khoảng: 780.000 Kw/h.   
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có 
c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm 
năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có. 
5.3. Tiêu thụ nước: 
a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức cung cấp; 
Tiêu thụ bình quân:   40 m3/ngày. 
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có. 
5.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 
Công ty luôn chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về môi trường. 
Công ty cũng đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 20m3/ngày. Trong năm 2016, 
Công ty không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường 
5.5. Chính sách liên quan đến người lao động: 
a) Số lượng lao động bình quân năm 2016: 321 người, với mức lương trung bình đối với người 
lao động: 7.800.000 đồng/người/tháng. 
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Hằng 
năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm cho toàn thể cán bộ công nhân 
viên để xác định bệnh nghề nghiệp, xác định mức sức khỏe để có biện pháp chữa trị kịp thời. 
Cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ và kịp thời tới từng bộ phận sản xuất. Môi trường sản xuất 
không bị vi phạm. 
c) Hoạt động đào tạo người lao động: 
- Số giờ đào tạo CNKT trung bình mỗi năm: từ 20 đến 30 giờ. 
- Đối với cán bộ nghiên cứu, thiết kế, phát triển công nghệ: cho tham gia các hội thảo chuyên 
ngành. 
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có 
việc làm và phát triển sự nghiệp: tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công nhân viên tham gia các 
khóa học ngắn hạn, dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. 

5.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 
Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài 
chính nhằm phục vụ cộng đồng: Luôn tham gia đóng góp khi địa phương có yêu cầu. 
5.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: 
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Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng từ thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam xác 
định tăng trưởng xanh là chiến lược để phát triển bền vững. Theo chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhình đến năm 2050 của Việt Nam đã được Chính phủ 
phê duyệt năm 2012 đưa ra 3 nhiệm vụ chính gồm: (1). Giảm cường độ phát thải khí nhà kính 
và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (2). Xanh hoá sản xuất, khuyến khích 
phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh; (3). Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng 
bền vững. Để thực hiện các nhiệm vụ này, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch hành động quốc 
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, trong đó việc hình thành khung chính sách tài 
chính tăng trưởng, nhằm huy động vốn cho tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, ngoài nổ lực của 
Chính phủ thì cần phải có sự tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp. Để nền kinh tế xanh hơn 
thì bản thân các doanh nghiệp trong nước phải có hành động cụ thể, thiết thực góp phần làm nền 
kinh tế xanh hơn. Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức luôn hướng đến việc đạt tiêu chuẩn sản 
xuất thân thiện đến môi trường.  Cụ thề là từ năm 2008 đến nay, Công ty đầu tư dây chuyền và 
đẩy mạnh sản xuất sản phẩm mới máy biến áp phân phối dùng vật liệu amorphous, có tổn hao 
không tải thấp, sử dụng hiệu quả kinh tế, thân thiện với môi trường. Trong năm 2016, Công ty 
cung cấp hơn 350 máy biến áp phân phối dùng vật liệu amorphous, chiếm tỷ lệ khoảng 12% 
doanh số bán hàng của Công ty. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

                                                                                              Đvt: triệu đồng 
STT Chỉ tiêu Kế hoạch 

2016 
Thực hiện 

2016 
TH2016/
KH2016 

Thực hiện 
2015 

TH2016/
TH2015 

1 Doanh thu thuần 265,4 276.729 104% 318.195 87% 

2 Lợi nhuận sau thuế 3.200 1.296 40% 3.007 43% 

3 Thu nhập trên mỗi cổ 
phần (EPS) (đồng) 

278,9 128,78 46% 128,78 35% 

      Nhìn chung, Công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng không hoàn thành kế hoạch lợi 
nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra. Nguyên nhân không đạt được kế hoạch 
lợi nhuận là do doanh thu bán hàng năm 2016 giảm 41,47 tỷ đồng so với năm 2015, chỉ bằng 
87% so với năm 2015, chi phí quản lý tăng (do chi phí trợ cấp nghỉ việc cho NLĐ làm tăng). Vì 
vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2016 chỉ đạt 1.296 triệu đồng ( bằng 35% so với năm 2015). 
     Trong cơ cấu doanh thu 2016 thì doanh thu bán hàng đạt 273,4 tỷ đồng chiếm 98,8% doanh 
thu và lợi nhuận gộp là 48,3 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động bán hàng là 17,7%, 
cao hơn mức 15,2% ở năm 2015. 
     Trong khi đó, năm 2016 cung cấp dịch vụ đạt 3,3 tỷ đồng chiếm 1,2% doanh thu nhưng 
mảng này lại bị lỗ gộp 2,7 tỷ đồng tương ứng với 81,8%; Năm 2015, mảng này có tỷ lệ lợi 
nhuận gộp tới 36,7%. 
Cơ cấu doanh thu 2014-2016: 
                                                                                                            Đvt: triệu đồng 

Khoản mục 2014 2015 2016 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Doanh thu từ bán hàng 223.882 89,7% 307.285 96,6% 273.438 98,8% 
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Doanh thu cung cấp dịch 
vụ 

29.642 11,7% 10.910 3,4% 3.291 1,2% 

Các khoản giảm trừ 
doanh thu 

(3.460) (1,4%) - - - - 

Tổng 250.064 100% 318.195 100% 276.729 100% 

Cơ cấu lợi nhuận gộp 2014-2016: 
                                                                                                             Đvt: triệu đồng 

Khoản mục 2014 2015 2016 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

LN gộp từ hoạt động bán 
hàng 

46.019 107,7% 46.808 92,1% 48.314 106% 

LN gộp từ cung cấp dịch 
vụ 

(-3.297) (7.7%) 4.027 7,9% (2.706) (6%) 

Tổng 42.722 100% 50.835 100% 45.608 100% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu 2014-2016: 
Khoản mục 2014 2015 

 

2016 

Tỷ suất LN gộp/Doanh thu hoạt động 
bán hàng 

18,4% 15,2% 17,7% 

Tỷ suất LN gộp/Doanh thu cung cấp 
dịch vụ 

(1,4%) 36,7% (81,8%) 

Tỷ suất LN gộp/Doanh thu  17,1% 16% 16,5% 

 
2. Tình hình tài chính: 
2.1. Tình hình tài sản: 
Tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức đạt 297,77 tỷ 
đồng, tăng 6,12 tỷ đồng so với năm 2015. Xét về mặt cơ cấu thì tài sản ngắn hạn tăng 3,11% 
chiếm 86,2% tổng tài sản và tài sản dài hạn giảm 3,7% chiếm 13,8% tổng tài sản. 
Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 11,5% tăng 
375,1%, các khoản phải thu chiếm 14,9% giảm 31,1%, hàng tồn kho chiếm 73,4% tăng 1%, tài 
sản ngắn hạn khác chiếm 0,2% giảm 62,9% so với cùng kỳ. 
Đối với cơ cấu tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định chiếm 72,3% giảm 11,8% và đầu tư tài 
chính dài hạn (đầu tư vào  Ngân hàng An Bình và Công ty PIST) chiếm 24,3% so với cùng kỳ. 
                                                                                                          ĐVT : triệu đồng 

Khoản mục 2015 2016 Tăng/ (giảm) so với đầu 
năm. 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị % 

A. TÀI SẢN NGẮN 
HẠN 

248.462 85% 256.185 86,0% 7.723 1,0% 

I. Tiền và các 
khoản tương đương tiền 

7.877 3% 29.548 10% 21.671 375,1% 

II. Đầu tư tài chính 
ngắn hạn 

- - - - - - 



13 

III. Các khoản phải 
thu ngắn hạn 

55.439 19% 38.204 13% (17.235) (31,1%) 

IV. Hàng tồn kho 184.405 63% 188.157 63% 3.752 1% 

V. Tài sản ngắn hạn 
khác 

739 0% 274 0% (465) (62,9%) 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 43.184 15% 41.582 14% (1.602) (3,7%) 

I. Các khoản phải thu 
dài hạn 

35 0% 24 0% (11) (31,4%) 

II. Tài sản cố định 33.885 11% 30.049 10% (3.756) (11,1%) 

III. Tài sản dở dang dài 
hạn 

250 0% 1.320 0% 1.070 428% 

IV. Các khoản đầu tư tài 
chính dài hạn 

8.460 3% 9.864 3% 1.404 16,6% 

V. Tài sản dài hạn khác 552 0% 323 0% (229) (41,5%) 

TỔNG CỘNG TÀI 
SẢN 

291.646 100% 297.768 100% 6.122 2,1% 

 
2.2. Tình hình nợ phải trả: 
Tổng nợ phải trả của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức tại ngày 31/12/2016 là 177,73 tỷ đồng 
chiếm 59,7% tổng nguồn vốn, giảm 27,87 tỷ đồng tương đương với giảm 13,6% so với năm 
2015. Trong cơ cấu nợ phải trả thì nợ ngắn hạn là 176,44 tỷ đồng chiếm 59,3% tổng nguồn vốn. 
Nợ ngắn hạn chủ yếu là các khoản nợ thương mại như phải trả cho người bán và người mua trả 
tiền trước 56,34 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1,37 tỷ và vay của các Ngân 
hàng thương mại 112,88 tỷ đồng. 
Đối với khoản nợ dài hạn 1,288 tỷ đồng thì trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 1,28 tỷ 
đồng. 
Tổng nợ vay của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức tại ngày 31/12/2016 là 114,17 tỷ đồng, 
trong đó vay ngắn hạn là 112,89 tỷ đồng còn lại vay dài hạn là 1,28 tỷ đồng. 
                                                                                                 Đvt: triệu đồng 

Khoản mục 2015 2016 Tăng/ giảm so với đầu năm. 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị % 

C. NỢ PHẢI TRẢ 205.602 71% 177.729 60% (27.873) (13,6%) 

I. Nợ ngắn hạn 203.477 70% 176.440 59% (27.037) (13,3%) 

II. Nợ dài hạn 2.174 1% 1.288 0% (-886) (40,8%) 

D. NGUỒN VỐN CHỦ 
SỞ HỮU 

85.994 29% 120.038 40% 34.044 39,6% 

I. Vốn chủ sở hữu 85.661 29% 119.849 40% 34.188 39,9% 

II. Nguồn kinh phí 
và các quỹ khác 

332 0% 189 0% (143) (43,1%) 

TỔNG CỘNG NGUỒN 
VỐN 

291.646 100% 297.768 100% 6.1.22 2,1% 

2.3.  Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016: 
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     Năm 2016, Công ty phát hành 3.400.000 cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2016 
của công ty từ 80,73 tỷ đồng lên 114,73 tỷ đồng. Số tiền ròng thu được từ đợt phát hành này là: 
35.268.427.273 đồng (Ba mươi lăm tỷ hai trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn 
hai trăm bảy mươi ba đồng). Công ty đã bổ sung vốn lưu động với số tiền là 12.317.800.000 
đồng theo đúng như Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông. Số tiền còn lại 22.950.627.273 đồng 
là để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất MBA. 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư trang thiết bị theo Nghị quyết 
Đại hội cổ: được sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhóm cổ đông các nhà đầu tư mới, Công ty đã 
và đang tiến hành việc thuê các trang thiết bị gồm: 11 máy quấn dây MBA tự động + 01 máy 
cắt tole silic tự động  + 01 Lò sấy chân không thế hệ mới. (trước mắt, theo thỏa thuận hổ trợ của 
nhà đầu tư, Công ty được sử dụng không tính phí thuê toàn bộ các thiết bị trên trong cả năm 
2017 để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường). Kết quả khi đưa 
vào vận hành từ tháng 8/2016 đến nay, năng suất và chất lượng chế tạo MBA được nâng lên rõ 
rệt; Xét thấy mức độ hiệu quả sử dụng đồng vốn bỏ ra để đầu tư máy móc thiết bị trong giai 
đoạn hiện nay như chương trình đầu tư mới theo Nghị quyết Đại hội cổ đông như trước đây là 
chưa hiệu quả bằng việc sử dụng số tiền còn lại  (22.950.627.273 đồng) để bổ sung vào vốn lưu 
động của Công ty. Vì vậy, Công ty dự kiến thay đổi mục đích sử dụng vốn của số tiền còn lại 
hơn 22 tỷ nêu trên bằng hình thức thuê thiết bị của Nhà đầu tư, và toàn bộ số tiền còn lại hơn 22 
tỷ đã huy động được từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ đầu năm 2016 sẽ được Công ty 
dùng để bổ sung vốn lưu động, trả bớt các khoản vay Ngân hàng; qua đó, sẽ giúp Công ty sử 
dụng đồng vốn kinh doanh mang lại hiệu quả tốt hơn. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 
Trong năm 2016, Công ty xác định mô hình của công ty, tổ chức sắp xếp lại lực lượng lao 

động trực tiếp vả gián tiếp phù hợp theo hướng tinh gọn, tiết giảm chi phí, giảm các cấp quản lý 
trung gian, giảm chồng chéo công việc, chức năng giữa các bộ phận, nâng cao năng suất lao 
động. Cụ thể : trước khi thực hiện chương trình tái cơ cấu, bộ máy tổ chức Công ty gồm 10 
Phân xưởng và 12 Phòng Ban; sau khi hoàn thành chương trình tái cơ cấu vào đầu năm 2017, 
hiện nay mô hình tổ chức Công ty chỉ còn 03 Phân xưởng và 05 Phòng Ban; biên chế lao động 
được sắp xếp tinh gọn lại từ hơn 350 người trước đây, nay chỉ còn 150 người 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 
Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Công ty sẽ  tiếp tục hoàn chỉnh chương trình tái 

cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý Công ty theo hướng kinh doanh ngày càng hiệu quả. Công ty 
vẫn xây dựng lĩnh vực hoạt động cốt lõi là sản xuất thiết bị điện với sản phẩm chính là chế tạo 
máy biến áp trung gian và phân phối các loại. Hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, nâng cao năng 
lực thiết bị để chế tạo MBA công suất đến 63MVA- điện áp 110KV đạt chất lượng và tiêu 
chuẩn quốc tế. 

  5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 
Để giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, Công ty cổ phần Cơ 

điện Thủ Đức cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất, cụ thể: 
- Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 
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- Các công trình xử lý môi trường trong quá trình sản xuất như xử lý nước thải, thu gom 
rác, chất thải thường xuyên đảm bảo hoạt động. 

- Thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến 
quá trình sản xuất. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp, cũng như vận hành các hệ thống xử lý  nhằm khống 
chế đến mức thấp nhất các tác động của tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải đạt tiêu chuẩn 
môi trường Việt Nam. 

   6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: 
-    Mặc dù thị trường sản phẩm MBA phân phối các loại vẫn tiếp tục tăng cao do nhu cầu phụ 
tải lưới điện phát triển; tuy nhiên, theo dự báo mức độ cạnh tranh trong năm 2017 và những 
năm tiếp sau chắc chắn sẽ ngày càng gay gắt hơn do có quá nhiều Công ty sản xuất thiết bị 
điện trong và ngoài nước tham gia đấu thầu, cung cấp mặt hàng sản phẩm MBA chuyên dùng, 
được sử dụng phổ biến trên hệ thống lưới điện Việt Nam. 

- Sản phẩm MBA dùng vật liệu amorphous trong ngành điện đang có xu hướng chậm lại do còn 
trong quá trình thăm dò, đánh giá mức độ hiệu quả sử dụng của khách hàng cả về yếu tố kinh tế 
và kỹ thuật, do vậy cũng làm giảm ưu thế của EMC về sản phẩm này trên thị trường. 
-   Ngoài những Công ty sản xuất thiết bị Điện phía Bắc đang mở rộng thị trường cạnh tranh vào 
miền Nam, dẫn đến việc cạnh tranh về giá bán sản phẩm ngày càng gay gắt, khốc liệt; mặt khác 
hiện nay cũng đang có nhiều Công ty tư nhân đang tiến hành xây dựng thêm các Nhà máy chế 
tạo MBA lực và MBA phân phối các loại tại khu vực Miền Nam nên áp lực cạnh tranh sản 
phẩm MBA trong năm 2017 và những năm tiếp sau đối với Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức 
lại càng gay gắt, khó khăn hơn năm 2016. 
 6.1.  Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chủ yếu:  
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết của CBCNV cùng nhau 
vượt khó, Công ty đã xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
 

STT Chỉ tiêu ĐVT Thự hiện 
năm 2016 

Chỉ tiêu năm 2017 
Kế hoạch Tỷ lệ % 

tăng (giảm) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4) 
01 Tổng doanh thu Tỷ 

đồng 
278,366 292 105,04% 

02 Lợi nhuận trước 
thuế 

Tỷ 
đồng 

1,555 3,200 205,79% 

03 Lợi nhuận sau thuế Tỷ 
đồng 

1,296 2,560 197,53% 

04 Cổ tức % 0% 3%  
 

   6.2.  Các giải pháp thực hiện: 
- Công tác sản xuất kinh doanh 

+ Tiến hành bảo dưỡng, nâng cấp các hệ thống, dây chuyền sản xuất máy biến áp phân 
phối, truyền tải, dây chuyền sản xuất cơ khí và máy móc thiết bị trong hệ thống theo kế hoạch 
đã đặt ra, đảm bảo chất lượng bảo trì, tiết kiệm chi phí. 
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+ Sản lượng sản xuất hàng tháng được điều chỉnh linh hoạt theo phản ứng của thị trường 
trên cơ sở tham chiếu kế hoạch sản lượng năm 2016; Tiếp tục tăng cường sản xuất các sản 
phẩm máy biến áp phân phối có chất lượng, giá trị kinh tế- kỹ thuật cao, đang được thị trường 
công nghiệp điện tiêu thụ tốt.  

+ Chất lượng sản phẩm: 
 Tìm các giải pháp quản lý chất lượng toàn diện từ khâu sản xuất đầu tiên đến khâu cuối 

cùng. Theo đó, cần kiểm soát chặt chẽ công tác thiết kế, thu mua vật tư, nguyên liệu đầu vào, 
đặc biệt đối với các nguyên liệu chính như: sắt thép, tole silic, dầu cách điện, sứ cách điện. 
Đồng thời, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2008- phiên bản 2015 trong các công đoạn sản xuất.  

Thực hiện công tác kiểm soát bán thành phẩm tại các công đoạn nhằm loại bỏ những sản 
phẩm lỗi, kiểm soát chặt chẽ thành phẩm trên theo mẫu và tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở đã công bố. 
-  Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Căn cứ theo phản ứng của khách hàng/thị trường Công ty xem xét và ra quyết định đẩy 
mạnh sản xuất sản phẩm mới máy biến áp phân phối dùng vật liệu amorphuos, có tổn hao 
không tải thấp, sử dụng hiệu quả kinh tế, thân thiện với môi trường… 

-  Công tác bán hàng 
Nâng cao khả năng dự báo thị trường và lập các báo cáo phân tích thị trường, đối thủ cạnh 

tranh, so sánh chất lượng, giá bán sản phẩm, quy mô sản xuất của đối thủ làm cơ sở cho lãnh 
đạo công ty quyết định những chính sách phù hợp. 

Triển khai công tác hỗ trợ khách hàng tiêu thụ bằng cách tiếp cận, quảng bá sản phẩm của 
Công Ty đối với nhiều đối tượng khách hàng theo vùng miền, phân theo khu vực; thường xuyên 
thăm dò ý kiến phản hồi của khách hàng. 

Tiếp tục tìm kiếm các nhà phân phối/đại lý tiêu thụ có đủ tiềm lực tham gia vào kênh phân 
phối của công ty.  

Tập trung quảng bá, chào bán các loại sản phẩm mới/có nhiều tính năng ưu việt dự kiến sản 
xuất ra thị trường. Đánh giá phản hồi từ phía khách hàng từ đó định hướng cơ cấu sản phẩm cho 
sản xuất. 

Xây dựng giá bán sản phẩm linh hoạt đảm bảo tiêu thụ được và không làm ảnh hưởng đến 
chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đã đặt ra. 

Gia tăng hiệu quả công tác hậu mãi chăm sóc khách hàng để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi 
của khách hàng. 
- Công tác quản trị chi phí 

Tiếp tục khai thác kết quả nghiên cứu tiết giảm chi phí nguyên, nhiên vật liệu trong sản 
xuất/ trong công tác thiết kế kỹ thuật. 

Rà soát chi phí sản xuất, trong đó tập trung kiểm soát các chi phí có giá trị lớn như: chi phí 
vật tư, chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị định kỳ trong Công Ty, chi phí bảo hành, bảo 
trì sản phẩm, chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch. 

Thực hành tiết kiệm điện, năng lượng, nhiên liệu và giảm chi phí trong sản xuất, hạ giá 
thành sản phẩm. Phấn đấu giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu trong sản xuất từ 2% đến 3% so với 
thực hiện năm 2016. 

+ Quản lý, sử dụng tiết kiệm tối đa chi phí hành chính-văn phòng... 
+ Tăng cường kiểm tra chặt chẽ qui trình mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào.. 
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+ Rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, định mức giao khoán tiền lương, các qui 
chế khoán quản lý trong kinh doanh, trong từng công đoạn sản xuất.  

-  Công tác quản lý và điều hành 
Thực hiện điều hành sản xuất theo thị trường một cách linh hoạt để sản xuất các mặt hàng 

đáp ứng yêu cầu thị trường và thị hiếu khách hàng, 
Duy trì việc minh bạch, công khai hoá toàn bộ các mặt hoạt động SXKD trong  công ty. 

- Công tác đầu tư XDCB năm 2017 để đạt được mục tiêu đề ra. 
Để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra, Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức cần tiếp tục hoàn thiện 

các hạng mục đầu tư dở dang của năm 2016 chuyển sang và đề xuất đầu tư một số hạng mục 
mới trong năm 2017 ( trên cơ sở kiểm định, đánh giá hiệu quả đầu tư trang thiết bị của Công ty 
trong năm 2016 ), đồng thời hướng đến mục đích phát triển Công ty trong dài hạn cũng như 
khai thác triệt để các lợi thế sẵn có của các công trình đã được đầu tư từ các dự án trước đây của 
Công Ty.  

 6.3. Cơ cấu bộ máy quản lý năm 2017 của Công ty sau khi tái cơ cấu: 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SAU KHI  THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU BỘ MÁY 
 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   BAN 

KIỂM  

SOÁT   
TỔNG GIÁM ĐỐC   

GIÁM ĐỐC SX  

Phân 
xưởng 

Cơ khí – 
Sơn    

Phân 
xưởng 

Biến thế  

Phân 
xưởng 

Cơ điện 

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

Phòng 
Kế hoạch 

vật tư 
 

Phòng 
Kinh 

doanh  

Phòng 
Kế toán 
tài chính 

Phòng 
Kỹ thuật  

Chất 
lượng 

Phòng Tổ 
chức 
hành 
chính 

GIÁM ĐỐC KD  
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Kết luận: 
Những kết quả đạt được trong năm 2016 là động lực cho Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức 
phấn đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm tiếp sau. 
Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm 
cũng cố và phát huy giá trị cốt lõi dựa trên nền tảng nội lực của công ty. 
 Toàn thể cán bộ công nhân viên của đơn vị sẽ nổ lực, cố gắng xây dựng và phát huy thành quả 
đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu EMC ngày 
càng vững mạnh. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                       IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Trong năm 2016, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp 
luật và Điều lệ của Công ty. 
Hoạt động trong năm 2016 của công ty tuy vẫn còn nhiều khó khăn trong cơ chế thị 
trường; nhưng Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cùng các đơn vị trong 
công ty cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông năm 2016 thông qua. Mặc dù có sự thống nhất cao giữa Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng Giám đốc nhưng kết quả thực hiện năm 2016 không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận theo 
kế hoạch. Nguyên nhân là công ty đang trong giai đoạn sắp xếp lại nhân sự nên chi phí 
trợ cấp thôi việc cho người lao động tăng cao, làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp và 
kết quả là đến cuối năm lợi nhuận không đạt như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, xét về mặt 
tổng thể thì hoạt động sản xuất kinh doanh công ty vẫn tăng trưởng tốt; Công ty bảo tồn 
được vốn và có lợi nhuận.  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty: 
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã luôn song hành cùng với Ban Tổng Giám đốc 
trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các hoạt động của 
Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty, Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trước tình hình thị 
trường thiết bị điện còn gặp nhiều biến động, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các chương 
trình, giải pháp và quyết định phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, đảm bảo hiệu 
quả trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 
Tính minh bạch trong sản xuất kinh doanh được duy trì và tạo điều kiện cho cổ đông của 
công ty cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát 
của mình.  

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 
Mục tiêu trong năm 2017 của EMC là tiếp tục duy trì phát triển, ổn định sản xuất kinh 
doanh, đảm bảo tổng doanh thu đạt 292 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,2 tỷ đồng, chia 
cổ tức 3%. Để đạt được các mục tiêu như trên, Hội đồng quản trị xác định một số giải 
pháp chính như sau: 
- Chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tiếp tục lựa chọn phát triển 
dòng sản phẩm máy biến áp theo nhu cầu của thị trường và quy định của Nhà nước. 
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- Tiếp tục rà soát, cũng cố, hoàn thiện dây chuyền sản xuất, sử dụng hiệu quả và phát huy 
tối đa công suất các thiết bị hiện có. Đầu tư bổ sung thêm thiết bị công nghệ để đáp ứng 
nhu cầu hiện tại và phát triển trong tương lai.   
- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị phù hợp với công ty theo hướng 
chuyên nghiệp, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị và xử lý kịp thời các 
vấn đề phát sinh của công ty trong quá trình kinh doanh, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho 
cổ đông. 
- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên quan như quản trị doanh nghiệp, kiểm soát sản 
phẩm và quảng bá hình ảnh Công ty để xây dựng và phát triển thương hiệu EMC nhằm 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế của công ty. 
- Quản lý tài chính hiệu quả, chặt chẽ, kiểm soát dòng tiền, làm tăng khả năng quay vòng 
vốn, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính. 
- Đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự và cải thiện thu nhập 
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài. 
- Tăng cường công tác quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản quy 
phạm pháp luật hướng dẫn hoạt động của Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường 
chứng khoán. 
- Từ đây đến cuối năm 2017, theo lộ trình dự kiến thoái vốn thì Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam sẽ thoái toàn bộ 40,05% phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức. 
Mặc dù không  còn vốn Nhà nước tại công ty nhưng Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo 
Công ty tin tưởng công ty tiếp tục ổn định, tăng trưởng bền vững. 

V. Quản trị công ty: 
    1. Hội đồng quản trị: 
    1.1  Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (đến 31/12/2016): 
 

STT Họ và tên Chức 
danh 

Số lượng 
cổ phần 
sở hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu có 
quyền 

biểu quyết 

Ghi chú 

01 Nguyễn Minh Quang Chủ tịch 
HĐQT 

8 0% Đại diện sở 
hữu 40% vốn 
của EVN tại 
CTCP 

02 Bùi Phước Quãng Ủy viên 
HĐQT 

0 0% Đại diện sở 
hữu 30% vốn 
của EVN tại 
CTCP 

03 Lê Đình Kiệt Ủy viên 
HĐQT 

7 0% Miễn nhiệm 
ngày 
30/12/2016 

04 Lê Việt Hùng Ủy viên 
HĐQT 

0 0% Đại diện sở 
hữu 30% vốn 
của EVN tại 
CTCP 

05 Nguyễn Tri Ân Ủy viên 0 0% Miễn nhiệm 
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HĐQT ngày 
30/06/2016. 

06 Đặng Quốc Việt Ủy viên 
HĐQT 

523.164 4,56% Trúng cử ngày 
30/12/2016. 

07 Hoàng Minh Bách Ủy viên 
HĐQT 

2.376.689 20,72% Trúng cử ngày 
30/12/2016. 

 
  1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

 

Stt Thành viên 
HĐQT 

Chức vụ Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên HĐQT  

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

01 Ông 

Nguyễn Minh 
Quang 

Chủ tịch 
HĐQT 

25/05/2013 13/13 100%  

02 Ông 

Bùi Phước Quãng 

Thành 
viên 

HĐQT 

25/05/2013 13/13 100%  

03 Ông 

Lê Việt Hùng 

Thành 
viên 

HĐQT 

25/05/2013 13/13 100%  

04 Ông 

Lê Đình Kiệt 

Thành 
viên 

HĐQT 

25/05/2013; 

30/12/2016 

12/13 92% Miễn nhiệm 
ngày 

30/12/2016 

05 Ông 

Nguyễn Tri Ân 

Thành 
viên 

HĐQT 

25/05/2013; 
01/07/2016 

05/13 38% Miễn nhiệm 
ngày 

30/06/2016. 

 

06 Ông Đặng Quốc 
Việt 

Thành 
viên 

HĐQT 

30/12/2016 01/13 8% Trúng cử 
ngày 

30/12/2016 

07 Ông Hoàng Minh 
Bách 

Thành 
viên 

HĐQT 

30/12/2016 01/13 8% Trúng cử 
ngày 

30/12/2016 
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- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016): 
 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

01 095/NQ/CĐTĐ-HĐQT 15/01/2016 Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán 
cổ phiếu ra công chúng. 

02 0237/NQ/CĐTĐ-HĐQT 15/02/2016 Thông qua ngày chốt danh sách thực 
hiện quyền mua, thời gian chuyển 
nhượng quyền mua và thực hiện quyền 
mua cổ phần phát hành. 

03 0440/NQ/CĐTĐ-HĐQT 22/03/2016 Thông qua việc điều chỉnh thời gian 
chuyển nhượng quyền mua và thực 
hiện quyền mua cổ phần phát hành. 

04 0883/NQ/CĐTĐ-HĐQT 23/05/2016 Thông qua kết quả thực hiện quyền 
mua cổ phần phát hành thêm của cổ 
đông hiện hữu và phương án chào bán 
cổ phần chưa phân phối hết. 

05 993b/NQ/CĐTĐ-HĐQT 02/06/2016 Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 
80.730.000.000 đồng lên 
114.730.000.000 đồng. 

06 1065/NQ/CĐTĐ-HĐQT 11/06/2016 Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng 
Giám Đốc (Ông Nguyễn Tri Ân – để 
thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy 
định). 

07 1066/NQ/CĐTĐ-HĐQT 11/06/2016 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám 
Đốc (Ông Huỳnh Vĩnh Phú). 

08 1067/NQ/CĐTĐ-HĐQT 11/06/2016 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám 
Đốc (Ông Phùng Quang Khang). 

 

09 1068/NQ/CĐTĐ-HĐQT 11/06/2016 Bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng 
(Bà Vương Thị Bảo Giang). 

10 1236/NQ/CĐTĐ-HĐQT 01/07/2016 Chi trả cổ tức cho niên độ tài chính 
2015 

11 1626/NQ/CĐTĐ-HĐQT 11/08/2016 Thông qua chủ trương chương trình 
đổi mới, tái cơ cấu tổ chức – sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 

12 1627/NQ/CĐTĐ-HĐQT 11/08/2016 Thông qua việc bán đấu giá lại tài sản 
đất đai của Công ty tại Long Thành – 
Đồng Nai và Vũng Tàu. 

13 2559/NQ/CĐTĐ-HĐQT 21/11/2016 Thông qua nội dung tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông bất thường năm 2016 – 
lần 2 của Công ty. 
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1.3. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:  
- Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT. 
- Bùi Phước Quãng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 
- Lê Đình Kiệt - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. 
- Nguyễn Tri Ân – Thành viên HĐQT. 

2. Ban Kiểm soát 
2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ 
phần nắm giữ 

Tỷ lệ (%) 

01 Nguyễn Thị Thu Tâm Trưởng ban 7 0 

02 Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên 2.840 0,002 

03 Nguyễn Ngọc Dung Thành viên 0 0 

2.2.  Hoạt động của Ban kiểm soát: 
Trong năm 2016, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp được HĐQT mời tham dự, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động 
của Công ty, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cũng như thường xuyên có những kiến nghị 
kịp thời nhằm hoàn thiện các chính sách, quy trình, quy chế nâng cao năng lực quản trị điều 
hành và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty. 

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc triển khai Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ. 

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm 
cao, vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông. 

- Lãnh đạo của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành. 

- Việc banh hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật thông qua 
việc đóng góp ý kiến và dự thảo đã phát huy được tinh thần tập thể. Do đó các quy định khi 
ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác, quản lý điều hành.  

3. Báo cáo tình hình lương, thưởng, thù lao, của Hội đồng Quản trị- Ban Tổng Giám Đốc-
Ban kiểm soát năm 2016:  

 Hội đồng quản trị: 
STT Thành viên Chức vụ Lương  

(triệu đồng) 

Thưởng  

(triệu đồng) 

Thù lao 

(triệu đồng) 

Tổng cộng 

(triệu đồng) 

1 Nguyễn Minh Quang Chủ tịch 222,6 -  222,6 

2 Bùi Phước Quãng Thành viên 214,32 -  214,32 

3 Lê Việt Hùng Thành viên - - 39 39 

4 Lê Đình Kiệt Thành viên 
(đã miễn 

nhiệm ngày 
30/12/2016) 

126,7 - 39 165,7 

5 Nguyễn Tri Ân Thành viên 156,2 - 15 171,2 
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(đã miễn 
nhiệm ngày 
30/06/2016) 

 

 Ban Kiểm soát: 
STT Thành viên Chức vụ Lương  

(triệu đồng) 

Thưởng  

(triệu đồng) 

Thù lao 

(triệu đồng) 

Tổng cộng 

(triệu đồng) 

1 Nguyễn Thị Thu 
Tâm 

Trưởng ban 
(Từ ngày 

01/07/2016) 

57,3 - - 57,3 

2 Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban 
(đến ngày 

30/06/2016) 

Thành viên 
(Từ ngày 

01/07/2016) 

 - 33 33 

3 Nguyễn Ngọc Dung Thành viên - - 26 26 

4 Lê Minh Hải Thành viên 
(Đã miễn 

nhiệm ngày 
30/06/2016) 

73,3 - 14 87,3 

 Ban Điều hành: 
STT Thành viên Chức vụ Lương  

(triệu đồng) 

Thưởng  

(triệu đồng) 

Thù lao 

(triệu đồng) 

Tổng cộng 

(triệu đồng) 

1 Bùi Phước Quãng Tổng Giám 
đốc 

214,32 -  214,32 

2 Lê Đình Kiệt Phó Tổng 
Giám đốc 

126,7 - 39 165,7 

3 Nguyễn Tri Ân Phó Tổng 
Giám đốc 
(Đã miễn 

nhiệm ngày 
11/06/2016) 

 

156,2 - 15 171,2 

4 Huỳnh Vĩnh Phú Phó Tổng 
Giám đốc 
(Bổ nhiệm 

ngày 
11/06/2016) 

175,2 - - 175,2 

5 Phùng Quang Khang Phó Tổng 
Giám đốc 
(Bổ nhiệm 

ngày 
11/06/2016) 

160,6 - - 160,6 

6 Vương Thị Bảo 
Giang 

Kế toán 
trưởng 

162,1 - - 162,1 
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VI. Báo cáo tài chính: 
1. Ý kiến kiểm toán: 

Ý kiến kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán TPP): “Theo ý kiến của chúng 
tôi, 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 Cổ phần Cơ điện Thủ Đức tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng 
như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định 
pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính”. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:  ( Đính kèm). 
 
              Trân trọng kính báo ! 
                                                                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   NGUYỄN MINH QUANG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

 

BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

Hồ Chí Minh, ngày   15   tháng 5 năm 2017 

BÁO CÁO 
KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ Điện Thủ Đức 

 

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-CĐTĐ-HĐQT ngày 12/5/2009 về việc  
ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát EMC; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của EMC đã được kiểm toán bởi Công 
ty TNHH Kiểm toán TTP (đã được đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán ASC); 

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, 
giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty như sau:  

I. Giám sát công tác quản lý điều hành: 

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh do Công ty cung cấp theo quy định; các thành viên Ban kiểm 
soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát như sau: 

- Thực hiện kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban 
hành, có ý kiến về công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp 
với hoạt động của Công ty.  

- Tham dự  02 cuộc họp của HĐQT và đề nghị HĐQT giải trình các vấn đề 
Ban kiểm soát quan tâm. 

- Định kỳ thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 
của Công ty đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và thực 
trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo; xem xét báo cáo tài năm 2016 
của EMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. 

II. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc: 

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát được mời tham dự 2 cuộc họp của HĐQT. 
Tham gia ý kiến góp ý các vấn đề liên quan tới công tác điều hành và chiến lược 
phát triển của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Ban Kiểm soát. 

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã cung cấp đầy đủ các tài liệu về công tác 
điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 



 2

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của 
Công ty: 

1. Cơ cấu cổ đông của Công ty như sau: 

Vốn điều lệ(Tr.đ) Tỷ lệ (%) Vốn điều lệ(Tr.đ) Tỷ lệ (%)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 45,952                40.05 45,952                 56.92
Cổ đông khác 68,778                59.95 34,778                 43.08

Tổng cộng 114,730              100        80,730                 100        

Thời điểm 31/12/2016 Thời điểm 31/12/2015Cổ đông

 

2. Cơ cấu nguồn vốn và tài sản 

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2016 31/12/2015 
Cơ cấu tài sản %   
 - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản   13,96 14,81 
 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản   86,04 85,19 
Cơ cấu nguồn vốn %   
 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn   59,69 70,51 
 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn   40,31 29,49 
 - Nợ phải trả/Vốn CSH  148,06 240,08 

- Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2015
+Tổng tài sản 297,768,139,726     291,646,671,813     
Tài sản ngắn hạn 256,185,663,030     248,462,325,870     
Tài sản dài hạn 1,582,476,696         43,184,345,943       
+Tổng nguồn vốn 297,768,139,726     291,646,671,813     
Nợ phải trả 177,729,472,291     205,652,573,618     
Vốn chủ sở hữu 120,038,667,435     85,994,098,195       
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3. Kết quả sản xuất kinh doanh  

Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2015
1. Tổng doanh thu 278,366,834,666       319,722,103,475    
2. Tổng chi phí 276,810,843,384       315,545,547,364    
3. Tổng Lợi nhuận  trước thuế 1,555,991,282           4,176,556,111        
4. Thuế TNDN 259,590,035              1,169,345,464        
5. Số PS phải nộp NS 18,438,613,726         14,607,351,750      
Trong đó: Các loại thuế 18,137,448,813         14,363,751,682      
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 1,296,401,247           3,007,210,647        
7. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 1.30% 4.88%
8. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần) 1.48                           2.39                        
9. Tổng quỹ lương 29,333,357,591 31,901,658,317
10. Số lao động BQ 321 417
11. Thu nhập BQ (đồng/người/tháng) 5,636,286 6,893,000  

4. Một số chỉ tiêu đánh giá 
Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2015

Khả năng thanh toán
1. Khả năng thanh toán tổng quát (lần) 1.68 1.42
2.Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần) 1.45 1.22
3.Khả năng thanh toán nhanh (lần) 0.17 0.04
Hiệu quả
4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT thuần (%) 0.56 1.31
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT thuần (%) 0.47 0.95
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%) 0.52 1.43
7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 0.44 1.03
8. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (%) 1.08 3.50
Bảo toàn và phát triển vốn
9. Hệ số bảo toàn vốn 1.40                    0.99                    

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc: 

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2016, 
Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức vẫn gặp nhiều khó khăn do tình hình chung 
của  nền kinh tế và sự cạnh tranh của các đơn vị trong cùng ngành. Mặc dù Tổng 
Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nổ lực điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng các chỉ tiêu về lợi nhuận không đạt 
kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 thông qua. 
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- Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành họp 12 lần bao gồm cả lấy ý kiến 
biểu quyết của một ủy viên HĐQT bằng văn bản, ban hành một số các Nghị 
quyết, thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty. (chi tiết tại 
Phụ lục 1 kèm theo biên bản này). 

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 

 
CHỈ TIÊU 

 
Đơn 

vị 
tính 

Thực hiện  
năm 2015 

 
Kế hoạch năm 

2016 

 
Thực hiện  
năm 2016 

 
Tỷ lệ 
thực 
hiện 

2016 với 
kế 

hoạch 
2016 
(%) 

 
Tỷ lệ 
thực 
hiện 

2016 với 
thực 
hiện 
2015 
(%) 

Vốn điều lệ đồng 80.730.000.000 114.730.000.000 114.730.000.000 100 142,12 

Tổng doanh thu đồng 319.722.103.475 266.500.000.000 278.366.834.666 104,45 87,07 
Nộp Ngân sách đồng 14.607.351.750 Theo quy định 18.438.613.726   
Lao động người 417 390 321 82,31 76,98 

Thu nhập bình quân 
người/tháng đồng 

 
6.893.000 7.000.000 5.636.286 80,52 81,77 

Lợi nhuận trước 
thuế đồng 

4.176.556.111 
4.000.000.000 1.555.991.282 38,90 37,26 

Thuế TNDN (20%) đồng 
(Thuế TNDN 

22%)     
1.169.345.464 

800.000.000 259.590.035 32,45 22,20 

Lợi nhuận sau thuế 
(LNST) 

đồng 
3.007.210.647 

3.200.000.000 1.296.401.247 40,51 43,11 

VI. Tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm soát viên và của Ban 
kiểm soát EMC 

1. Về quản lý vật tư hàng hóa: Năm 2016, Công ty đã tiến hành bán thanh 
lý một số phương tiện vận tải và máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng để 
thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. 

2. Về quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: Công ty đang tìm kiếm 
nhà đầu tư  để chuyển nhượng toàn bộ 1.213.710 cổ phiếu Ngân hàng TMCP An 
Bình (ABB) với giá trị đầu tư: 9.789.265.685 đồng và 30.000 cổ phiếu CTCP Đầu 
tư TM và Dịch vụ Điện lực (PIST) với giá trị đầu tư: 300.000.000 đồng. Tổng số 
tiền đầu tư tại 02 doanh nghiệp trên là: 10.089.265.685 đồng. 
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VII. Một số nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát: 

1. Nhận xét: 

a. Nhận xét chung: 

- Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo các quy định của Luật kế toán, 
chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt nam, phù hợp với đặc điểm hoạt 
động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. 

- Sổ sách kế toán được lập theo biểu mẫu quy định của chế độ kế toán hiện 
hành.  

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm 
toán và đã công bố thông tin đại chúng cho cổ đông và cơ quan chức năng. Báo 
cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 
31/12/2016. Tuy nhiên, có sự sai xót trong quá trình in số liệu. Cụ thể: Mục 5 
(phần VI): Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả 
kinh doanh/Chi phí SXKD theo yếu tố: Chi phí hoa hồng môi giới 
287.681.965.045 đồng, số đúng là 2.066.582.554 đồng (trang 33/44). 

-  Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: Doanh thu đạt 278,366 tỷ đồng, 
lợi nhuận sau thuế đạt 1,296 tỷ đồng. 

- Số tiền vay trong kỳ giảm 112,925 tỷ đồng, giảm đáng kể so với cùng kỳ 
năm trước (Năm2016:199,391 tỷ đồng, năm 2015: 312,316 tỷ đồng). 

- Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 15,7 tỷ đồng (Năm 2016: 29,62 tỷ 
đồng, năm 2015: 45,33 tỷ đồng). 

- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 45,74 tỷ đồng (Năm 2016: 112,89 
tỷ đồng, năm 2015: 158,63 tỷ đồng). 

- Trong năm 2016, Công ty đã đầu tư  mua sắm một số máy móc thiết bị 
phục vụ SXKD với giá trị là 655 triệu đồng (mấy quấn dây đồng dẹt: 255 triệu 
đồng và máy quấn dây tự rê: 400 triệu đồng) 

b. Các chỉ tiêu đánh giá cho thấy: khả năng thanh toán thanh toán nhanh của 
Công ty đã cải thiện hơn và ở mức 0.17 lần. Tuy nhiên, vẫn ở mức độ rất 
thấp. Hệ số bảo toàn vốn là 1.4  

c. Các vấn đề tồn tại đã xử lý trong năm 2016: 

- Bán đấu giá thành công lô đất ở Phước Thái Long Thành Đồng Nai thu 
hồi vốn, phục vụ cho SXKD Công ty. Giá trị bán đấu giá lô đất thu hồi 
về : 1.507.800.000 đồng. 
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- Bán đấu giá thành công  một số thiết bị máy móc không có nhu cầu sử 
dụng. Giá trị thanh lý thu về : 171.000.000 đồng. 

-    Phân bổ hết chi phí nhân công vào giá thành trong kỳ (khoản phải thu 
người lao động  tại thời điểm 30/09/2016 là 12,324 tỷ đồng). 

d. Các vấn đề còn tồn tại: 

- Hàng tồn kho lớn (188,157 tỷ đồng, trong đó: tồn kho NVL 42,300 tỷ 
đồng; Sản phẩm dở dang 96,787 tỷ đồng; Thành phẩm 49,315 tỷ đồng). 

- Khoản tạm ứng 4,033 tỷ đồng chưa xử lý. 

- Chi phí khác bằng tiền phát sinh tăng 32% so với năm 2015 trong khi các 
khoản mục chi phí khác đều theo xu hướng giảm. 

- Chưa thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư hàng hóa. 

- Khoản phải thu tiền lương CB- CNV giai đoạn trước 31/12/2006 vẫn chưa 
được xử lý là: 0,823 tỷ đồng. 

- Chưa có phương án xử lý đất ở Vũng Tàu để thu hồi vốn phục vụ SXKD 
của Công ty. 

2. Kiến nghị: 

- Về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: Đề nghị điều chỉnh 
khoản mục sai sót trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (chi phí 
SXKD theo yếu tố) và có văn bản gửi các cơ quan quản lý theo quy định của pháp 
luật. 

- Về việc sử dụng vốn huy động: Năm 2016, Công ty phát hành cổ phiếu cho 
cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 80,730 tỷ đồng lên 114,730 tỷ đồng. Số tiền 
huy động từ đợt phát hành là 335,417 tỷ đồng. Trong đó: Đầu tư máy móc thiết bị 
23,1 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 12,317 tỷ đồng. Đề nghị Công ty báo cáo 
ĐHĐCĐ về việc sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành năm 2016. Do có sự 
thay đổi về mục đích sử dụng vốn phát hành so với phương án đã được ĐHĐCĐ 
phê duyệt để đảm bảo việc sử dụng vốn huy động đạt hiệu quả và đúng quy định 
của pháp luật. 

- Về việc giảm khoản vay và chi phí lãi vay: 

+ Rà soát xử lý những nguyên vật liệu tồn kho không có nhu cầu sử dụng, 
lập kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu phù hợp với kế hoạch sản xuất để tránh ứ 
đọng vật tư. 



 7

+ Đối với những thành phẩm không phù hợp với nhu cầu thị trường, chưa đạt 
yêu cầu kỹ thuật, cần tập trung sửa chữa (nếu có thể) hoặc có kế hoạch thanh lý 
để thu hồi vốn. 

- Cần quản lý và kiểm soát tốt chi phí để mức tăng doanh thu và lợi nhuận 
luôn cao hơn mức tăng chi phí. 

- Cần thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư hàng hóa theo quy định của pháp 
luật. 

- Tích cực thu nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn của Công ty, tăng 
vòng quay vốn lưu động nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng vốn. 

- Căn cứ chiến lược sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn, cân đối tỷ lệ 
giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn về khả năng 
thanh toán. 

- Hiện công ty đang đầu tư vào Ngân hàng TMCP An Bình và CTCP Đầu tư 
thương mại dịch vụ Điện lực nhưng không hiệu quả. Đề nghị Công ty có phương 
án chuyển nhượng các khoản đầu tư này trong năm 2017 để tập trung vốn cho 
hoạt động SXKD chính của Công ty. 

- Cần sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ sử dụng trong Công ty như: quy 
định chi hoa hồng, đấu thầu mua sắm vật tư, …. 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm 
soát tình hình hoạt động của EMC trong năm 2016, kính báo cáo Đại hội đồng cổ 
đông. Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc, các 
Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều 
kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

 Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt 
và hạnh phúc. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Nơi nhận:                                                                 

- Như trên; 
- HĐQT EMC; 
- Lưu BKS.   

 TM. Ban kiểm soát 
            Trưởng Ban 

 

 

 

   Nguyễn Thị Thu Tâm 
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Phụ lục 1: 

Các cuộc Họp Hội đồng quản trị (HĐQT): 
 

Stt Ngày Nội dung Ghi chú 

01 29/01/2016 Họp HĐQT định kỳ Quý 
I/2016 

Họp trực tiếp 

02 21/04/2016 Bổ sung điều khoản về mục 
đích sử dụng, nội dung  và 
thời gian ủy quyền cho Người 
đại diện pháp luật của Công ty 
thay mặt HĐQT thực hiện 
việc vay vốn tại Ngân hàng 
TMCP VietBank trong năm 
2016 để sản xuất 

Họp qua mail, điện 
thoại 

03 20/05/2016 Thông qua phương án xử lý cổ 
phần lẻ và cổ phần cổ đông 
hiện hữu không mua hết trong 
đợt chào bán cổ phần ra công 
chúng tăng vốn điều lệ năm 
2016. 

Tờ trình lấy ý kiến 
bằng văn bản 

04 02/06/2016 Việc tăng vốn điều lệ từ 80,73 
tỷ lên 114,73 tỷ. 

Họp qua mail, điện 
thoại 

05 10/06/2016 Họp HĐQT định kỳ Quý 
II/2016 

X 

06 01/07/2016 Thông qua kế hoạch SXKD 
năm 2016 và các vấn đề liên 
quan đến việc huy động vốn 
để thực hiện kế hoạch SXKD 
năm 2016. 

Họp qua mail, điện 
thoại 

07 16/07/2016 Bổ sung điều khoản về mục 
đích sử dụng, nội dung  và 
thời gian ủy quyền cho Chủ 
tịch HĐQT của Công ty thay 
mặt HĐQT thực hiện việc vay 
vốn Ngân hàng TMCP Phát 

Họp qua mail, điện 
thoại 
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triển TPHCM (HD Bank) 
trong năm 2016 để sản xuất. 

08 18/07/2016 Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 
năm 2016 

Họp qua mail, điện 
thoại 

09 25/07/2016 Họp HĐQT định kỳ Quý 
III/2016 

X 

10 15/08/2016 Bổ sung điều khoản về mục 
đích sử dụng, nội dung  và 
thời gian ủy quyền cho Chủ 
tịch HĐQT của Công ty thay 
mặt HĐQT thực hiện việc vay 
vốn Ngân hàng TMCP Phát 
triển TPHCM (HD Bank) 
trong năm 2016 để sản xuất. 

Họp qua mail, điện 
thoại 

11 15/09/2016 + Bổ sung điều khoản về 
mục đích sử dụng, nội dung  
và thời gian ủy quyền cho 
Chủ tịch HĐQT của Công ty 
thay mặt HĐQT thực hiện 
việc Ngân hàng TMCP 
VietBank – CN TPHCM cấp 
tín dụng để phát hành bảo 
lãnh trong nước. 

   + Bổ sung điều khoản về 
mục đích sử dụng, nội dung  
và thời gian ủy quyền cho 
Chủ tịch HĐQT của Công ty 
thay mặt HĐQT thực hiện 
việc Ngân hàng TMCP 
VietBank – CN TPHCM cấp 
tín dụng để mở L/C và bảo 
lãnh thanh toán LC. 

 

Họp qua mail, điện 
thoại 

12 15/11/2016 Thông qua nội dung tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông bất 
thường  năm 2016 –lần 2. 

Tờ trình lấy ý kiến 
bằng văn bản 
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 
 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

01 095/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

15/01/2016 Thông qua bộ hồ sơ đăng ký 
chào bán cổ phiếu ra công 
chúng. 

02 0237/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

15/02/2016 Thông qua ngày chốt danh 
sách thực hiện quyền mua, 
thời gian chuyển nhượng 
quyền mua và thực hiện quyền 
mua cổ phần phát hành. 

03 0440/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

22/03/2016 Thông qua việc điều chỉnh 
thời gian chuyển nhượng 
quyền mua và thực hiện quyền 
mua cổ phần phát hành 

04 0883/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

23/05/2016 Thông qua kết quả thực hiện 
quyền mua cổ phần phát hành 
thêm của cổ đông hiện hữu và 
phương án chào bán cổ phần 
chưa phân phối hết. 

05 993b/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

02/06/2016 Thông qua việc tăng vốn điều 
lệ từ 80.730.000.000 đồng lên 
114.730.000.000 đồng. 

06 1065/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

11/06/2016 Miễn nhiệm chức danh Phó 
Tổng Giám Đốc (Ông Nguyễn 
Tri Ân – để thực hiện chế độ 
nghỉ hưu theo quy định). 

07 1066/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

11/06/2016 Bổ nhiệm chức danh Phó 
Tổng Giám Đốc (Ông Huỳnh 
Vĩnh Phú). 

08 1067/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

11/06/2016 Bổ nhiệm chức danh Phó 
Tổng Giám Đốc (Ông Phùng 
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Quang Khang). 

09 1068/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

11/06/2016 Bổ nhiệm chức danh Kế Toán 
Trưởng (Bà Vương Thị Bảo 
Giang). 

10 1236/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

01/07/2016 Chi trả cổ tức cho niên độ tài 
chính 2015 

11 1626/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

11/08/2016 Thông qua chủ trương chương 
trình đổi mới, tái cơ cấu tổ 
chức – sản xuất kinh doanh 
của Công ty. 

12 1627/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

11/08/2016 Thông qua việc bán đấu giá lại 
tài sản đất đai của Công ty tại 
Long Thành – Đồng Nai và 
Vũng Tàu. 

13 2559/NQ/CĐTĐ-
HĐQT 

21/11/2016 Thông qua nội dung tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2016 – lần 2 của 
Công ty. 

 
 



1 
 

   TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

 
 

   TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
V/v : Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoach SXKD năm 

2016 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 
 

Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  

 
- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc Hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ 

phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua 
ngày 30/06/2016. 

Hội đồng Quản trị CTCP Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết 
thông qua nội dung các chỉ tiêu thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, 
kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công Ty như sau : 
1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc về kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Với các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện 
được: 

                      (TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA) 
 

CHỈ TIÊU Đơn vị 
tính 

Kết quả thực 
hiện năm 2016 

 
Ghi chú 

 
Vốn điều lệ đồng 114.730.000.000  

 Tổng doanh thu đồng 278.366.834.666 KH: 266,5 tỷ 

Nộp Ngân    sách đồng 18.438.613.726 Theo quy định của NN 
Lao động bình quân người 321  

Thu nhập   bình quân 
người/tháng 

đồng 
7.800.000 KH : 7.000.000 

 Lợi nhuận trước thuế đồng 1.555.991.282 KH: 4 tỷ 

Thuế TNDN  đồng 259.590.035  

Lợi nhuận sau thuế 
(LNST ) 

đồng 
1.296.401.247 

KH: 3,2 tỷ 

DỰ THẢO 
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Trích lập các quỹ  
Quỹ đầu tư phát triển  

(dự kiến trích theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ thường 

niên 2016) 

đồng 

- 

 
 
 
 

Quỹ khen thưởng phúc 
lợi  (dự kiến trích theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ 
thường niên 2016). 

 
đồng 

156.000.000 

Quỹ thưởng Ban quản 
lý, điều hành   

 (dự kiến 10%LNST, tối 
đa không quá 200Tr.Đ) 

 
đồng - 

 

 
Lợi nhuận chưa phân 

phối 2016: (1) 

 
đồng 

 
1.140.401.247 

 

Lợi nhuận chưa phân 
phối (các năm trước) : 

(2 ) 
đồng (33.864.202) 

 

Cộng Lợi nhuận chưa 
phân phối :  (1) + (2 ) đồng 1.106.537.045 

 

Chia cổ tức đồng - 
 

Lợi nhuận giữ lại đồng 1.106.537.045 
 

Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên 
vốn điều lệ là 114,73 tỷ) 

 
% 

0%   

 

 
2.   Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc về Dự 

kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Với các chỉ tiêu kế hoạch 
thực hiện như sau:  

                         (TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA) 
 

CHỈ TIÊU 
Đơn vị 

tính 
Kế hoạch thực 
hiện năm 2017 

 
Ghi chú 

 
Vốn điều lệ đồng 114.730.000.000  
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 Tổng doanh thu đồng 292.000.000.000 
 

 

Nộp Ngân    sách đồng  Theo quy định của NN 
Lao động người 180  

 
 

Thu nhập   bình quân 
người/tháng 

 
 

đồng 
8.000.000 

Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi 
nhuận năm 2017 đạt vượt kế hoạch 
thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % 
tiền lương cho CBCNV (tăng cao 
hơn mức 8.000.000đ/ng/tháng) để 
động viên, kích thích tinh thần lao 

động sản xuất 
 Lợi nhuận trước thuế đồng 3.200.000.000  

Thuế TNDN (20%) đồng 640.000.000  

Lợi nhuận sau thuế 
(LNST ) 

đồng 
2.560.000.000 

 

Trích lập các quỹ  
Quỹ đầu tư phát triển  

 
đồng -  

 
Quỹ khen thưởng phúc 

lợi. 

 
 

đồng 156.000.000 
Công ty sẽ trích lập với mức tối đa 
theo như tỷ lệ % dự kiến 2 quỹ KT-
PL và thưởng Ban QLĐH trong lợi 
nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi 

nhuận trước thuế cả năm 2017 của 
đơn vị đạt vượt kế hoạch (3,2 tỷ 

đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ 
tức 3 %/vốn điều lệ cho cổ đông. 

Quỹ thưởng Ban quản 
lý, điều hành   

 (10% Lợi nhuận sau 
thuế nhưng tối đa không 

quá 200Tr.đ) 

 
đồng 

 

Lợi nhuận còn lại đồng 2.400.000.000  
Lợi nhuận của năm 

trước còn lại 
đồng 

1.106.537.045  

        Chia cổ tức :  đồng 3.441.900.000 3 % 

Lợi nhuận giữ lại đồng 64.637.045 
 

   Kính trình Đại hội đồng cổ đông . 
TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2017. 

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

                                                         CHỦ TỊCH 



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 
 
 

   TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
V/v : Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty trong năm 2017 

 
Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  
 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại 
hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/06/2016. 

- Vận dụng các căn cứ các hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về xây dựng Quy chế tài 
chính trong Doanh nghiệp; 
Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cán bộ 
Quản lý của Công Ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công 
ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức; 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ 
đông xem xét và biểu quyết thông qua việc trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều 
hành Công Ty trong năm tài chính 2017 như sau : 

1. Mục đích : Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ quản lý của Công ty 
khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm . 

2. Mức trích : Trích bằng 10% lợi nhuận sau thuế, nhưng không quá 200 triệu đồng với 
điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ của Công Ty phải cao 
hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (trong phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 trình 
ĐHĐCĐ thông qua); Trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế 
hoạch thì không trích thưởng. 

3. Việc sử dụng Quỹ thưởng trên phải thực hiện công khai theo quy chế tài chính, quy chế 
dân chủ của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức. 

                Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua . 
TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2017 

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                  

DỰ THẢO 
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  CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 
 

   TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

v/v : Tiền thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát, và tiền lương 
 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty trong năm tài chính 2017 

 
Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc Hội nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ 
phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua 
ngày 30/06/2016; 
Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 
Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức; 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội 
đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao, tiền lương cho các thành 
viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau : 

 Tiền lương Chủ Tịch Hội đồng Quản trị :     22.500.000 đồng/tháng; 
 Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công Ty:   19.000.000 đồng/tháng; 
 Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) : 3.000.000 

đồng/người/tháng; 
 Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng; 
 Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) : 

2.000.000đồng/người/tháng; 
 TỔNG CỘNG:  774.000.000đ (Bảy trăm bảy mươi bốn triệu đồng), trong 

đó : 
- Tiền thù lao (không bao gồm thuế TNCN) của các Thành viên Hội Đồng Quản 

trị  Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) trong năm 2017 là : 156.000.000đ (Một trăm 
năm mươi sáu triệu đồng ) 

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2017 là : 270.000.000đ  
                                                                                (Hai trăm bảy mươi triệu đồng) 
- Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2017 là : 228.000.000đ 
                                                                            (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng) 
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2017 là : 

120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng); 
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  Các khoản thu nhập của các Thành viên Hội đồng Quản tri, Ban kiểm soát, 
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc bao gồm: tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền 
lương, thù lao nêu trên được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. 

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

TP.HCM, ngày  27  tháng 05  năm 2017 
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                 CHỦ TỊCH 
                                                                                   
                                                                                     
 
 
 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN 
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 

 

BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng 5 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 
Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ Điện Thủ Đức 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Cơ Điện Thủ Đức; 

Để đảm bảo hoạt động của CTCP Cơ Điện Thủ Đức phù hợp với các quy 
định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh 
sách ba đơn vị kiểm toán để lựa chọn một trong ba đơn vị sẽ thực hiện kiểm toán 
báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 như sau: 

1. Công ty TNHH Kiểm toán TPP 
Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng 
Ninh, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. 

2. Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K 
Địa chỉ: 23/61 đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà 
Nội. 

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) 
Địa chỉ: Số 3 ngõ 1295, đường Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội. 

Việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 
2017 sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                                                 

- Như trên; 
- HĐQT EMC; 
- Lưu BKS.   

 TM. Ban kiểm soát 
            Trưởng Ban 

 

 

 

   Nguyễn Thị Thu Tâm 
































































































