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- Can crlr LuQt Doanh nghiêp sô 60/2005/QH dâ dttoc Quôc hQi Nudc COng hoà Xâ hôi
Chü nghîa ViÇt Nam thông qua ngày 2911U2005.

- Can crl Diêu 1Ç td chrlc và hoat dQng cüa Công ty Cfi phân Tu vân và Dâu tu Xây dung

CCIC Hà NOi dâ duoc Dai hôi dông cd dông nâm 2013 süa ddi, bd sung thông qua ngày
2s14120t3.

- Càn cfi biên bàn Dai hQi dâ dugc Dai hQi deing cd dong thông qua.

D+i hQi dông cd dông nâm Z0A td chrlc ngày 241412014 cüa Công ty cd phân Tu vân và
Dâu ru Xây dung CCIC Hà NOi dà nhât tri thông qua Nghi quyêt D4i hôi gôm câc nôi dung
chinh nhu sau:

ouvfu NGH!

Diêu 1: Thông qua vôi tÿ le l00Eo Bâo câo tdng kOt nàm 2013 và Phuong huông, nhiêm
vu sàn xuât kinh doanh nâm2014.
Vê phuong hudng nâm2014:
- Chi tiêu sân xuât kinh doanh chinh:

+ Giâ tri sân lu-o. ng thqc hiên: 30 tÿ dông.
+ Giâ tri doanh thu trttôc thud: 32 tÿ dông.
+ Tiên luong bînh quân: Khôi tu vân: 5,0 triÇu dông/nguùi/thâng.

Khôi khâo sât: 3,5 triêu dông/nguôi/thâng.
+ Loi nhuân trudc thuê: 0,9 tÿ dông.
+ Cd tüc: 5 %o.

- Câc giài phâp thgc hiên:
+ Chü trqng ddn công tâc tim kiôm viêc làm. Duy td môi quan hô tôt dep vôi câc ban

hàng lâu nâm, tàng cuùng liên danh liên kêt v6i câc dôi tâc nudc ngoài nhàm mô rQng thi
truùng.

+ TAp trung chi dao, diêu hành câc du ân trgng diém dd hoàn thành düng tiên dQ,dat chât
luo.ng, duoc câc co quan cô thâm quyên châp thuân. Tâng cuùng công tâc nghiêm thu thanh
quydt toân dd cô vôn tâi dâu tu sân xuât.

+ Công tâc dâu tu xây dqng tru sô C.Ty tai Phuàng Yên Hôa - Quên Câu Giây: Trong
nàm 2014, hoàn thành thiêt kô BVTC, thdm tra thâm dinh, phê duyêt hô so TKBVTC và xin
câp phép xây drrng; Khôi công công trinh và hoàn thành thi công phân mông công trïnh.

+ Thuc hiÇn chinh sâch tài chinh chàt chô, trict dd tiet kiêm. Âp dung triôt dd quy chd
khoân sân phdm, cô chê dQ vê tiên luong nhàm dQng viên khuydn khich nguùi lao dông cd
trinh dô và thâi dô Iàm viêc nghiêm tfrc.
. t Nghiên cü'u, kiên toàn bô- mây tei chr1c. cô giâi phâp drit didm ddi vdi nhüng don vi hoat
dông không cô hiêu quâ. Thuc hiÇn nghiêm tüc viêc dânh giâ sü'dung lao dQng.



Diêu 2: Thông qua v6i tÿ lc rcAEo Bâo câo tài chinh dâ dugc kidm toân nàm 2013, gôm

câc chï tiôu:

- iqi nhuan thuân tù ho4t dQne SXKD : l'411'-5i8'91q dgne'

iE"; loinhuân irudc tirud: 
- 

900'870'556 dQne'

- t-qi ihuan sau thud: 531'850'051 9Q'g
- Lài co bân trên cd phiêu: 531 dông'

Diêu 3: Thông qua vdi tÿ lç t007o vfin dê phân phôi lgi nhuQn và tÿ lÇ trich câe quÿ

nâm 2013:
- Phân chia câc quÿ:

. Quÿ phât iridn sân xuât: :? 1?l'1il {Qne'

. Quÿ pt,ir tqi, s0.999.999 {Qne

. Qrÿ àrl phông tài chinh: s9'999.999 {Qne'

. duÿ men ttru'ong: 20.000"000 dông'

- Lqi nhuàn nam zoia .Jn l4i sau khi lêp câc quÿ: 3s.115.1'11919",

- Lqi nhuàn nàm Zpl1 chuyên sang: 141.345284 dông.

- Tcing loi nhuân Aem ctria c 6 tûc (Sqo): 500.000'000 dông.

Eiêu 4: Thông qua v6i 1ÿ lê I o}ÿo}âocâo cÔng tâc HQi dông Quân tri nàm 2ol3'

Diêu 5: Thông qua vdi tÿ lC l1OVoBâo câo cüa Ban Kiém soât nàm 2013.

Diêu 6: Thông qua vdi tÿ lç t}oEo vê müc thù lao nâm 2014 cüa HQi dông Quàn tri và

Ban Kidm soât Công tY.

Diêu 7: Thông qua v6i tÿ lç 10070 vê viÇc uÿ quyên Ban Kidm soât cho.n'eÔng ty kiém

toân Bâo câo tài ctrinh nâm2014 gôm 1 trong sd câc_don li.sau:
t. Công ty Hgp danh Kidm toân'ViÇt Nam (CPA VN)

2. Công tY TNUU Kidm toân VFA' 
2

3. Công tY TNHH Kidm toân DÔng A'

Eiêu 8: Diêu khoàn thi hành'

Nghi quyër này duoc IQp lüc lIh 15 ngày 241412014, dâ dugc 99:',à.thÔng 
qua vÔi tÿ lê

-6ô'n-ri.O 
pf,a, .à qr,", Uie" quyot tiib+i hQi. Nghi quyêt cd hiÇu lqc ngay sau khi DPi

hôi cd dông thÔng qua.

Dai hôi dông cei dông nâm 2914 nhîirtri giao HQi dông auT fff cÔng ty cd

Dâ; ilXayîUng côtc Hà NQi qo t1{ctr n}iÇm tei chüc, diêu hành Công tv
phân Tu vân và
tridn khai thgc

frign ttrành tong éâc nqi dung cüa Nghiquydt này'
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