
TONG CONG TY TAN CANG sAT GON CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VThT NAM 

CONG TY CP lCD TAN CANG LONG BINH Dc 1p - Tij do - Hnh phüc 

S6: 02/20211NQ - DHCD DngNai, ngày 20 tháng 04 nám 2021 

NGIIj QUYET 

DJ HQI BONG cO BONG Tl11NG NIEN NAM 2021 

CONG TY cO PHAN lCD TAN CANG LONG BINH 

Can cfr:  

- Luât Doanh nghip s6 59/2020/QH14 duçic Qu6c hOi thông qua ngày 17 tháng 06 nàm 

2020 ("Li4t Doanh nghip"); 

- Lust Chng khoán s6 54/2019/QH14 duçic Qu6c hi nuàc Cong hôa Xä hGi Chü nghia 
Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 näm 2019 ("Lu.t Chirng khoán"); 

- Diu 1 t6 chrc và hoat dung cia Cong ty C6 phn lCD Tan Cang Long Binh; 

- NOi dung và kt qua cuOc hQp thung niên näm 2021 cüa D.i hi d6ng C6 dông Cong 

ty c6 phn lCD Tan Cãng Long BInh. 

Phiên h9p Di hi d6ng c6 clOng th.thng then näm 2021 cia COng ty c6 phn lCD 
Tan Cãng Long Binh t6 chrc ti Van phOng Cong ty lCD Tan Cãng - Long BInh, s6 10, 
Phan Dang Urn, Kim ph6 7, Pbuing Long Binh, Thành ph6 Biên Hôa, Tinh D6ng Nai. 

Dai hi d6ng c6 dông dã nh.t tn: 

QUYET NGIL! 

Diu 1. 

Thông qua Bdo cáo KIt qua kinh doanh nám 2020 và Ki hogch ná.m 2021, vâi 

mt s6 chi tiêu chmnh thu sau: 

1. Kt qua kinh doanh, du tir và tin brong närn 2020: 

1.1. KIt qua kinh doanh nám 2020 

Don vi tInh. triêu dng 

CIIITIEU 

THVC HlN NAM 2020 
Ghi 
chti 

Cia frj % so vol cung k 
so vo'i 

Von diu lê 245.022,45 100,0% 100,0% 

V6n châ sâ hüu 393 .648,80 102,7% 98,6% 

T6ngdoanhthu 437.811,21 112,0% 107,5% 



CIII TIiEU 

THUC HIEN NAM 2020 
Ghi 
chu 

Giátrl %sovóicthigk' 

Tng chi phi 362.253,83 113,5% 108,1% 

Tng LN truàc thu 75.557,3 8 105,5% 104,6% 

TngLNsauthu 60.990,72 105,5% 104,2% 

Npngânsách 61.331,83 144,6% 142,6% 

T' suit LN/ V6n diu 1 24,89% 104,2% 

1.2. KIt qua d4utwnám 2020: 

Don vj tmnh. triu ddng 

TT 
Ten dir 

an 

Von du tir da thiyc hin 
Thôi gian 

ttiutir 
Tlnh hInh thirc hiên 

Tong 
Vonchü 
s& hfru 

Vnhuy 
dng 

A CSHT 

Cum kho 
hóa chit 

46.481 17.081 29.400 
Qu 1 3 

m2O2O 

Hoàn thãnh 2 kho 
15A V khO 5B. 

Riêng 5A chtra thic 
hin 

B Trang thit bj tài san 

H th6ng 
camera 
Dia dim 
tp k&, 
kim tra, 
giam sat 
an ninh 
(18 
camera) 

948,098 948,098 Qu 1/2020 DA thiic hin 

2 

Nâng cp 
h th6ng 
camera 
kho ngo.i 
quan 

1.007,48 

- 

1.007,48 Qu 2/2020 Dã thirc hiên 

1.3. V lao dng, tin iwong. 
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Chi tiêu Don vi tmh Thtrc hiên 2019 Thyc hin 2020 

Ngirôi quãn 1 (cbuyên 
trách) 

Qu lucTng Triu Mng 2.938,92 2.836,04 

Tin hrong BQ Triu dng/ngxäi 40,82 39,39 

Thu nh3p  BQ Triu dng/ngtrii 45,90 48,6 1 

NgwM lao dng 

Qu5' hong (*) Triu Mng 32.733,89 35.868,96 

Tin1iiongBQ Triudng/ngi.r&i 13,18 13,11 

ThunhpBQ Triudng/nguäi 16,80 17,08 

2. Ké hoch san xuât kinh doanh, du tir và tin hro'ng 2021 

2.1. KI hoQch san xuct kinh doanh 

Don vj tInh: triêu &5ng 

CIII TIEU 

KE HOCH 2021 

Ghi chñ . ., 
Trigia 

So vói cüng k 
(so tuyet doi) 

So vói cling k 
(so /o) 

Vn diu 1 245.022,45 - 100,0% 

V6nchüsâhliu 420.960,05 27.311,25 106,9% 

T6ngdoanhthu 484.559,45 46.748,24 110,7% 

T6ng chi phi 403.921,79 41.667,96 111,5% 

T6ng LN truOc thus 80.637,66 5.080,2 8 106,7% 

Tng LN sau thu 65.243,9 1 4.253,19 107,0% 

Np ngân sách 56.850,84 (4.480,99) 92,7% 

T suAt LN/ V6n diu 1 26,63% 0,02 107,0% 

2.2. KI hogch &u tu-: 

Don vi tInh: triçu dong 

STT Ten dir an 
Tng vn du Thôi gian 

thyc hiçn 
Ghichu 

A CSHT 

1 Khos624và25 268.939,20 
Trong näm 
2021 

2020 chuyn 
sang 
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STT Ten thy an 
Tng vn du 

tir 

Thôi gian 
thrchin 

Ghi chñ 

B Trang thit b tài san 

1 Xe nâng container 13.000,00 Qu 3/202 1 

2 Xenângkho 10.100,00 Qu3,4/2021 

3 
He thng kim soát an 

CNTT trong quãn tij, khai thác 
7.345,52 Qu 2, 3/202 1 

Bao gm näm 

2020 chuyn 

sang 

Cong 299.384,7 1 

2.3. Lao dç5ng tin htcing 

CM tiêu Don vi tInh Thtrchin 2020 K hoch 2021 

Ngirô'i quãn ly" (Ngtrôi chuyên trách) 

Qu1iiong Triudng 2.836,04 3.308,76 

Tin lucmg BQ Triu dng/ngiii 39,39 39,39 

ThunhpBQ Triudng/ngi.r?xi 48,61 48,89 

Ngtrôi Lao dng 

Qu51i.rcing Triuding 35.868,96 38.257,92 

Tin 11.rong BQ Triu dng/nguài 13,11 13,12 

Thu nhp BQ Triu dng/ngithi 17,08 17,58 

3. Uy quyn dôi vol ké hoch, chü trirong dan tir: 

— Di vol các d1r an dAu ttr thuc thAm quyn cüa Hi dng quân trj, Hi dông 

quAn trj chü dng thrc hin, thông qua quyt dnh du tir và trin khai. 

Hi dcng quãn tr, Giám dc chü dng h1a ch9n nhà thAu thirc hin dr an du 

tu nêu trên; th?.ii dim thirc hin dr an, tAt câ các thu tiic khác Co lien quan dn 

du tu, xây drng... trin thai dtr an 

— Trong qua trInh thrc hin, Chu tch Hi dng quán trj, Giám dc can cir vào 

thAm quyn theo Diu l Cong ty thrçc quyn k tAt cã các van ban, chimg tr, 

hçp dng lien quan dn thkrc hin các dr an nêu trên. 

— Di vol các trumg hcip dAu tu phát sinh vay vn ti cãc t chirc tin ding, Uy 
quyn Giám dc thOa thun, lira chn t chrc tin dirng d bão dam ngun vn 

cho thrc hin các dir an dAu ti.r nêu trên (bao gm Ca vic k hcrp dng tin 

dung, hcip dng bâo dam và các ching tir khác theo quy djnh pháp 1ut và 
theo yêu c&u cüa to chiirc tin ding lien quan dn cac khoân vay nêu trên). 
Giãm dôc báo cáo Hi dng quãn trj thông qua tn.ràc khi thrc hin. 
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Giao Chü tjch HDQT, Giám c1c ti.r can di ngun vn (vn t11 có, von vay, 

vn di rng cüa khãch hang, di tác lien quan), b dam hiu qua dâu tu và 
thông ánh hi.râng dn ngun tãi chInh va hoat dng kinh doanh Cong ty. 

Cong tác trin thai, thrc hin dAu tu tuân thti theo Diu 1 cong ty và Quy chê 
hin hành cüa Cong ty Mc (Tng cong ty Tan Cãng Sài Gôn) và Cong ty. 

Diu2. 

Thông qua Bdo cáo cáa H5i dng quán tn (HDQT) v qudn trj, kt qua hog! 

d5ng cáa HDQT nám 2020 và kê hogch nàm 2021. 

Diu 3.  

Thông qua Báo cáo cáa Ban kum soát (BKS) v kt qua kinh doanh cáa Cong ty, 
kIt qua hoit it3ng cüa HDQT, Gidm dc Cong ty và kIt qua hog! ct3ng cüa BKS. 

Diu 4.  

Thông qua Bdo cáo tài chInk nãm 2020 dd dwc kilm todn (Bdo cáo tài chInh 
riêng vâ hp nht). 

Diu 5.  

Thông qua mien nhim thành viên HDQT: 

- Ong Ph gin Duy Tan 

- Ba Hoàng Thj Hiln 

Diu 6.  

Thông qua kIt qua bu b sung thành viên H3i dng quán trj, thành viên Ban 
kilm soát, cu th: 

1/ Thành viên Hi dng quán tr 

- Ong Phm Van Phông 

2/ Thành viên Ban Kim soát 

- Ong Thai Hoàng Lam 

Nhim k' cüa mvc  1, 2: theo thai gian cOn 1i ciia nhim kS'  2018 — 2023. 

Diu 7.  

Thông qua Phwo'ng an phân ph€ii 1gi nhuin, trick 1p các qu9, chia Co tá'c ndm 
2020 và kl hogch nám 2021 vâi mOt  s ni dung chInh nhu sau: 

' .(. . 1. Phan phot 191 nhuan nam 2020: 

STT Chi tiêu 
Thtrchiênnäm 

2020 
T 1 trIch 

1 LçinhunsauthueTNDN 60.990.721.688 



STT CM tiêu 
Tcli nam 

T 1 trIch 

2 Qudutupháttrin 14.901.929.132 24,43% 

3 Qukhenthithng 5.987.280.000 9,82% 

4 Qu phüc lai 2.993.640.000 4,91% 

5 Qu khen thrOng Nguñ quân l 3 54.505.056 0,58% 

6 C tirc (15%! vn diu lê) 36.753.367.500 60,26% 

7 Lçi nhun con li chua phân phi 0 0 

Giao Chñ tjch Hi dng quán trj t chrc thirc hin chi trá c t'irc näm 2020 (bao 
gm cá thông báo cht danh sách c dông thirc hin quyn, thOi dim và da dim chi 
trã c t'xc, lira chQn don vi tu vAn d thuc hiên chi trà c txc (nêu co) theo quy dnh 
pháp lu.t và Diu 1 Cong ty), sau khi kt thüc cuc hp Di hi dng cô dông thi.rng 
niên näm 2021. 

2. Kê hoch nãm 2021 

- C t1rc: 15%/vn diu 1. 

- Qu5 khen thuxng, qu phüc lçii cho nguOi lao dng: 

+ TrIch 3 tháng tin luong binh quãn thrc hin ciia luong nguii lao dng tnthng 
hçip Cong ty hoàn thãnh các chi tiêu kinh doanh. 

Va tru?Yng hçip igi nhun vuçit k hoch thi ngoài khoàn trIch nêu trên, trich them 
20% phAn lçii nhun vuçit nhung ti da không qua 3 thang lucing binh quân. T l cii 
th së do Hi dng quãn tn d xuAt thông qua Di hi dng c dông. 

+ Tru?mg hcrp lçii nhun thirc hiên thAp hon k hoach thi qu5' khen thu&ng, phüc 
lcii ti da không qua 3 tháng tin h.rcrng binh quân thirc hin cCia ngixri lao dng nhân 
vOl t' 1 phAn tram giüa lcii nhun thirc hin so vOl lqi nhun k hoach. 

- Qu thtnrng cho Ngui quãn l: 1,5 tháng tin luong bInh quân thirc hiên cüa 

Ngu?ii quán cong ty chuyên trách vOl diu kin lcii nhu.n sau thud thirc hin ti 

thiu b&ng k hoch. 

- Qu5' dAn tu phát tnin: phAn 1çi nhun cOn li sau khi trcr các khoán c tirc, thu 
lao và các qu5' khen thu&ng, phüc igi, ti da không vugt qua 30% Lcii nhun sau thu. 

Diu 8. 

Thông qua Tcr lrInh v/v 1w0ng, thà lao cüa HDQT, BKS, Ngu'ôi ph(i trdch qudn 

trj Cong ty và Qu9 khen thwóng ngithi quán 1j5 nàm 2020 và id hoich nãm 2021 nhu 

sau: 

1. Kt qua thirc hin trong nám 2020 
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1.1. Lwung, thi~ lao HDQT, BKS 

STT Ban diêu hành 
So 

krQng 
K hoach Thirc hiên Ghi chñ 

A Ltroiig 

1 Chü tich HDQT 01 720.000.000 680.843.000 
Khong bao g6m 
Quthuang 

2 
Giám dc kiêm 
HDQT 

01 600.000.000 551.431.010 
Khong bao gm 
Quthuang 

3 TmôgBKS 01 420.000.000 353.583.118 
Khong bao gm 
Qu5 thung 

B Thu lao 150.000.000 138.000.000 

I Hi dng quail trl 126.000.000 126.000.000 

1 Chutich . 01 0 0 

Huô'ng hwng 

theo ch do tin 
lucnig tien 
thu&ng 

2 Thành viên 03 126.000.000 126.000.000 

Di vài thành 
vien HDQT 
kiêm nhim 

Giám dc không 
hixâng thu lao, 
huâng theo 
luong, thuâng 
cüa Ngui quán 

1)r 

II Ban kim soát 03 24.000.000 12.000.000 

1 Tnring ban 01 0 
Huâng theo ch 
d tin luong, 
tin thuông 

2 Thànhviên 02 24.000.000 12.000.000 
Do khuyt 1 
thãnh viên Ban 
kim soát 

Ngun: + Lucing chuyên trách: Qu lucTng Nguii quàn l 

+ Thu lao: Chi phi thu lao 

1.2. Qu9 khen thw3ng Ngw&i quán 2020: 3 54.505.056 dng. 
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2. Kê hoach näm 2021 

2.1. Mz-c iwang, ThI lao cüa HDQT, BKS và Ngwàiphy trách quán trj 

STT Ban diu hành 
SO 

hrçng 
Mfrc 

ngtri/näm 
Tng Ghi chü 

A Liro'ng chuyên trãch 

1 Chü tjch HDQT 01 720.000.000 720.000.000 

Ghi nhn trong 

Qu li.rang Ngu&i 

quàn 1 

2 
Giamdoc kiem 

01 650.000.000 650.000.000 

Ghi nhân trong 

Qu hio'ng Nguäi 
quan ly 

2 Tnr&ng BKS 01 420.000.000 420.000.000 
Ghi nh.n trong 
Qu5' hang Nguii 
quànl 

B Thu lao 150.000.000 

Hi &ing quãn 

trl 
126.000.000 

1 Chü tjch 01 0 0 
Huâng lucing theo 
ch do tin lucing 
tin thi.r&ng 

2 Thành viên 03 42.000.000 126.000.000 

Di vâi thành viên 
HDQT kiêm 
nhiêm Giám dc 
không hithng thu 
lao, hi.râng theo 
luang, thu&ng cüa 
NguOi quán 1 

II Ban kiem soat 03 24.000.000 

1 Tnring ban 01 0 
Huâng theo ch d) 
tin hrcing, tin 
thi.rOng 

2 Thânh viên 02 12.000.000 24.000.000 

Di vài Ngui phi trách quãxi trj Cong ty: mic thi lao 24 triu dng/nam, trIch 
tr chi phi hot dng kinh doanh. 
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Tin hrang, thi.thng cüa Chü tjch HDQT, Giám doe kiêm TV HDQT, Tru&ng 
Ban kiêm soát trong 2021: 

- Thirc hin quy dtnh  v/v ch d tin luang cüa Ngiiài quãn l chuyên trách theo 
Nghj djnh s 53/2016/ND-CP ngày 03/06/20 16 cüa ChInh phü quy djnh ye lao dng, 
tin luang, tin thu&ng di vâi cOng ty c phAn, vn gop chi phi Nhà ni.róc; Thông tu 
28/201611T-BLDTBXH ngày 01/09/2016 cüa Bô lao dng thuong binh xa hi v vic 
huOng dn thçrc hin quãn 1 lao dng, tin luong, tin thu&ng di vài cong ty c phân, 
vn gop chi phi Nhà ni.rOc; 

- Tng qu tin lucmg cCia Chñ tjch Hi dng quán tn, Giám dc kiêm TV 
HDQT, Tmng Ban kim soát phi thuc vào Qu' hrmg ca Ng1.rii quãn l nãm 
2021. 

2.2. Qu khen thwmg Ngzthi quán lj 

Qu5 khen thuing Nguxi quàn 1: 1,5 tháng tin luong bInh quân thrc hin cüa 
Ngu&i quãn 1 cOng ty chuyên trách vOi diu kin lçii nhun sau thus thirc hin ti 
thiu b&ng k hoch. 

Diu 9.  

Thông qua T'i trInh v/vphê duy1 Don vj kiAm loan cdc BCTC nãm 2021, vài ni 
dung: Lija ch9n Cong ty TNHIH Kim toán và Tu van A & C — Chi nhánh Ha Ni thirc 
hiên kim toán cho báo cáo tài chmnh ban niên và cá näm 2021. 

D,eu 10.  

1. Thông qua To lrinh süa &4 b sung DiAu 1 Cong ty, Quy chl n3i b v 
quãn lrj cong ty. 

Giao Chü tch Hi dng quãn trj, Giám dc hoàn thin các dim si'ra di, b sung 
Diu lé, Quy ch ni b v quán trj Cong ty phü hçip vOi Lust Doanh nghip, Lut 
Chirng khoán và Diu 1 mu, thirc hin ban hành chInh thrc Diu l, Quy ch ni b 
v quãn trj cong ty mâi và thay th cho Diu 1, Quy ch ni b v quãn trj cong ty 
hiên hank 

2. Phê duyt Quy chl hogt dng cüa H3i dtng quán 14, Quy chê hogl dng 
cüa Ban kiAm sodt. 

Giao Hi dng quãn trj và Ban kim soát diu chinh, ban hành chInh thi'ic Quy 
ch hot dng phü hgp vOi Diu 1 chInh thirc dâ thrçic DHDCD thuông niên 2021 

thông qua. 

Dieu 11.  

Thông qua To trinh v vic diêu chinh ngành ngiiA kinh doanh Cong ty, cii 

th nhu sau: 
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1. 1iu cbinh mA ngành 

Dai 1, môi giài, du giá trr lüa, gao và cac loai hang hóa không dixcic thi.rc hin 
quyn phân ph6i theo PL 03, TT34/2013— mA ngành 4610. 

2. BAi bO các mA nganh 

Ban buôn d dmg khac cho gia dInh chua phân vào dâu; Chi tiêt: Ban buôn 
hang thu cong m ngh, hang tiêu dung — mA ngành 4649. 

Ban buôn chuyên doanh khác; Chi tit: Ban buôn nguyen phi 1iu san xut — 
mA ngành 4669. 

Ban buôn may móc, thit bi va ph tüng may khác; Chi tit: Ban buôn phi.rang 
tin vn tái, may mOe — mA ngành 4659 

Hot dng djch vi h trçr trIc tip cho vn tãi thr&ng thüy — mA ngành 5222 

3. Viêc diu chinh, bAi bO cac ngành ngh kinh doanh trên sê ducic cp nht 
trong Diêu 1 cong ty. 

4. Giao Chü tjch Chü tch Hci dng quãn tij, Giám dc dang k3 vâi co quan 
dang ic)2 kinh doanh v/v diu chinh ngành ngh kinh doanh nêu trên theo quy dnh 
pháp 1u.t. 

Dieu 12.  

Thông qua Ta trhnh v/v tji 4? sô hfru nwóc ngoài tii Cong ty, vOl t)2 1 sâ hü'u 
cüa nhà du ttr theo quy djnh pháp 1ut tlrng thOl ks'. 

Giao Hi ding quàn trj, Giám dc thirc hin dang k2 theo quy djnh pháp 1ut v/v 
t)2 1 sà hüu nuâc ngoài di vOl c phiu COng ty CP lCD Tan Cáng Long Binh và 
thrc hin sira di Diu 1 (nu co) theo yêu cAu cüa co quan nhà nuâc cO thm quyn. 

Diu 13!  

Thông qua To trinh v v4?c hçtp dng, giao djch cüa COng ty vOi cong ly cáa 
ngithi n5i b hoc lien quan dIn ngu'&i n3i b thu3c thm quyn cáa Diii hi dng 
c dông 

1. NgirOi ni b và ngtrOi cO lien quan cüa nguth ni b 

(1) Cong ty TNHII MTV T6ng COng ty Tan Cãng Sài GOn, (2) COng ty C 
phAn Kho Vn Tan Cãng; (3) Cong ty C phn Nhiên 1iu Tan Cang; (4) Cong ty C 
phn lCD T Cang Song ThAn; (5) Cong ty C phAn Vn tãi B Tan Cãng; (6) Cong 
ty C phn Giái pháp Cong ngh thông tin Tan Cãng; (7) COng ty TNHH Phát trin 
Ngun nhân 1irc Tan Cang — STC; (8) Cong ty CP Tip Vn Thành Long; (9) Cong ty 
c' phAn CP lCD Tan Long; (10) COng ty CP Tiêp Vn Long Birth; (11) Ngân hang 
TMCP Quân dci; (12) Cong ty CP Tng cong ty TIn Nghia; (13) Cãc Cong ty khác 
thuc he thong cüa cOng ty m, cOng ty lien kt là Cong ty TNHH MTV Tng Cong ty 
Tan Cang Sài Gôn. 
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2. Ni dung hQ'p dng, giao djch vói các cong ty trên bao gôm: Thuê CSHT, 

cung c.pI nh.n cung cp cac dich vu kho bãi, luu giü hang hóa; d.i 1 khai thuê hãi 
quan, vn tâi hang hóa; các dch vii h trçi lien quan dn van tãi; djch vii dong gói; 
djch vt phãn phi hang nôi dia, bc xp, dóng rut hang; v sinh, sira chüa container; 
thuê/ cho thuê thit bi, phuong tin xp dâ, vn chuyn; thuê/ cho thuê bãi, van phàng 
lam vic; hop tác kinh doanh; cung cp các dich vu dào tao, giài pháp cong ngh 
thông tin, chäm soc, bâo dam cay xanh — môi tnr?ing... và các djch vi khác thuc 
pham vi hot dng va phiic vi cho hot dng kinh doanh cüa cong ty. 

3. Dai hôi dng c dOng üy quyn giao Giám cMc Cong ty k kêt các hçip dong, 

giao djch neu hen, trên co sâ dam bão 1i Ich cüa Cong ty. Giám dôc cMu  trách nhim 

thic hiên các thii tlic theo quy dnh pháp Iut di vài các giao dch ni bO nêu trên. 

Diéu 14.  

Hôi dng quãn trj, Ban Giám d6c Cong ty c ph.n lCD Tan Cáng - Long BI 
chirc trin khai thrc hin Nghj quyt cüa Di hi dng c dông thung niên 2021 

Ban kim soát Cong ty c phAn lCD Tan Cáng - Long Bmnh có trách nhim giám 

sat tInh hInh thrc hin Ngh quy& Dai  hi dng c dong thuOng niên 2021. 

Nghj quyt có hiu hrc k t.'r ngày k9. 

TM. DAI HQI DONG cO DONG 

CIII] TICH HI)QT 

Noinhân: 

- Ct dong cong ty; 

- HDQT, BKS, Ban GD; 

- Urn: H so Dai hi. 
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