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COÂNG   TY CP MUOÁI KHAÙNH HOAØ          COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM                                                                    
                   ********                                              Ñoäc Laäp – Töï  Do – Haïnh Phuùc 
   Soá : 103 /CPM.                                                             --- ���� ���� ���� --- 

                                                           Nha Trang, ngaøy  22  thaùng  04 naêm 2011. 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HOØA. 
 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hoøa. 
- Căn cứ Báo cáo của  Ban  kiểm  tra  tư cách Cổ đông. 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội 
thông qua ngaøy 22 / 04 / 2011. 

- Căn cứ Biên bản đại hội đã được Đại hội thông qua ngaøy 22 / 04 / 2011. 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HOØA 
ĐÃ THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU : 

 

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2011. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau: 
1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 : 

a- Toång doanh thu baùn haøng vaø cung öùng dòch vuï :   36.814.003.349 ñoàng. 
b- Lôïi nhuaän tröôùc thueá  :     8.919.002.183 ñoàng. 
c- Thueá TNDN phaûi noäp  :         736.827.465 ñoàng. 
d- Lôïi nhuaän sau thueá TNDN (b-c):               8.182.174.718 ñoàng. 
        * Laõi cô baûn treân coå phieáu (ñoàng/CP) :          2.188 ñoàng      
g- Tröø thueá TNDN mieãn giaûm  :                               1.010.608.658 ñoàng. 
          (Boå sung quyõ ÑTPT). 
h- Toång lôïi nhuaän sau thueá (d-g)  :                                7.171.566.060 ñoàng. 
- Toång taøi saûn              :              52.689.322.528 ñoàng. 
- Voán chuû sôû höõu (Khoâng keå quyõ KT&PL) :             44.801.111.243 ñoàng. 
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* Phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2010 : 

- Toång lôïi nhuaän sau thueá           :       7.171.566.060 ñoàng. 
- Caùc khoaûn giaûm tröø sau thueá :          263.162.729 ñoàng. 
- Lôïi nhuaän coøn laïi   :        6.908.403.331 ñoàng. 

- Trích 3  quyõ theo ñieàu leä (20%)  :                 1.381.680.667 ñoàng. 
Trong ñoù :  Quyõ DPTC (3%)  : 207.252.100 ñoàng. 
       Quyõ ÑTPT (2%)  : 138.168.067 ñoàng. 
  Quyõ khen thöôûng (7,5%) : 518.130.250 ñoàng. 
  Quyõ phuùc lôïi (7,5%)  : 518.130.250 ñoàng. 

* Coå töùc thöïc hieän naêm 2010   :                   5.526.722.664 ñoàng. 
* Tyû leä coå töùc thöïc hieän naêm 2010 (5.526.722.664 / 37.398.230.000)  :   14,78%. 

* Tyû leä möùc chi coå töùc naêm  2010 (14,50%)     :             5.422.743.350 ñoàng. 
Trong ñoù :  

+ Nhaø nöôùc (33,27%)        : 1.804.171.200 ñoàng. 
 + Voán coå ñoâng (66,73%)  : 3.618.572.150 ñoàng. 

1.2 - Thoâng qua baùo caùo kieåm toaùn taøi chính naêm 2010 cuûa Coâng ty CP Muoái 
Khaùnh Hoøa do Coâng ty TNHH kieåm toaùn tö vaán A&C – Chi Nhaùnh 
Nha Trang, Khaùnh Hoøa laäp ngaøy  31/03/2011  (Coù baùo caùo keøm theo). 

     1.3 - Kế hoạch kinh doanh năm 2011 : 

 - Tieáp tuïc hoaøn thieän quy trình saûn xuaát, theo doõi vaø kieåm tra chaët cheõ vieäc saûn 
xuaát Muoái theo quy trình. Nghieân cöùu hieäu chænh moät soá coâng ñoaïn saûn xuaát Muoái haït 
vaø Muoái cheá bieán ñeå taêng naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch 
haøng. 
 - Thöïc hieän thí ñieåm moâ hình saûn xuaát thaïch cao, muoái saïch treân neàn oâ coù loùt 

baït  vaø thu hoaïch baèng cô giôùi, coù heä thoáng hoài chaït, xaây döïng moâ hình döï tröõ nöôùc 
chaït taïi caùc oâ chöùa … toång hôïp vaø xaây döïng ñöôïc caùc soá lieäu saûn xuaát Muoái töø moâ hình 
laøm cô sôû cho vieäc ñaàu tö chieàu saâu cuûa Coâng ty. 
 - Tieáp tuïc giöõ vöõng caùc thò tröôøng truyeàn thoáng veà Muoái haït vaø Muoái Ioát, laøm 

toát coâng taùc phaân loaïi vaø cung öùng ñuùng chuûng loaïi Muoái theo nhu caàu cho töøng 
khaùch haøng. 
 - Raø soaùt laïi soá lao ñoäng tröïc tieáp vaø giaùn tieáp trong toaøn Doanh nghieäp, taäp 

trung xaây döïng phöông aùn, loä trình thöïc hieän vieäc ñieàu chænh lao ñoäng phuø hôïp vôùi 
ñieàu kieän vaø naêng löïc saûn xuaát, töø ñoù töøng böôùc ñieàu chænh vaø tinh giaûm soá lao ñoäng 
doâi dö theo ñieàu kieän chung cuûa Coâng ty. 
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 * Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2010 thoáng nhaát thoâng qua keá hoaïch kinh doanh 
naêm 2011 vôùi moät soá chæ tieâu nhö sau : 
  - Saûn xuaát Muoái haït  :          50.400 taán 
  - Saûn xuaát Muoái Ioát  :             3.000 taán 
  - Dòch vuï haøng qua Caûng Hoøn Khoùi :     250.000 taán. 

- Toång doanh thu baùn haøng      :  50.990.000.000 ñoàng. 
- Lôïi nhuaän tröôùc thueá  :    9.387.840.000 ñoàng. 
- Noäp ngaân saùch   :    2.534.460.000  ñoàng. 
- Lôïi nhuaän sau thueá  :    6.853.380.000 ñoàng. 
- Coå töùc ñöôïc chia   :    5.242.704.000 ñoàng. 
- Tyû leä coå töùc / VÑL  :   14,02%. 
- Thu nhaäp bình quaân   :  2.980.000 ñoàng/ngöôøi/thaùng. 

* Xaây döïng cô baûn trong naêm 2011 : 
 - Ñaàu tö giai ñoaïn 2  döï aùn ñaàu tö môû roäng keát hôïp söûa chöõa lôùn caàu Caûng Hoøn 
Khoùi (Goùi thaàu 10 :  Thi coâng xaây laép phaàn söûa chöõa, naâng caáp caàu beán 50m, 70m vaø 
thöû coïc) vôùi giaù trò ñaàu tö : 3.690.000.000 ñoàng, ñeå sôùm ñöa caàu Caûng Hoøn Khoùi 
chính thöùc vaøo hoaït ñoäng trong quyù 4/2011. 
 - Ñaàu tö giai ñoaïn 3 coâng trình saûn xuaát Muoái treân oâ loùt baït taïi caùc ñôn vò saûn 
xuaát trong Doanh nghieäp vôùi dieän tích : 1,4 ha – Toång giaù trò ñaàu tö :        
1.120.000.000 ñoàng. 
 - Ñaàu tö thí ñieåm moâ hình saûn xuaát thaïch cao treân baït, heä thoáng hoà döï tröõ nöôùc 
chaït khoâng baït che vaø  thu hoaïch Muoái loùt baït baèng cô giôùi, vôùi toång giaù trò ñaàu tö : 
250.000.000 ñoàng. 
 - Laép ñaët heä thoáng ñieän saûn xuaát khu Muoái traàn, baêng taûi ñöa Muoái leân xe vaø 
ñaàu tö thieát bò cô giôùi phuïc vuï saûn xuaát  - Vôùi toång giaù trò : 700.000.000 ñoàng.  

  

2. Thông qua báo cáo cuûa Ban kiểm soát naêm 2010 : (Coù baùo caùo keøm theo). 
             
3. Thông qua báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2010 

vaø möùc thù lao HÑQT và BKS Công ty năm 2011 : 

3.1 Taïi ñaïi hoäi thoâng qua möùc chi traû löông vaø thuø lao cuûa Hoäi đồng quản trị vaø 
Ban kieåm soaùt trong năm 2010 với tổng soá tieàn là : 170.431.321 đồng. 

Vaø thoáng nhaát chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 

2011 nhö sau  : 
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- Möùc thuø lao HÑQT  ( 05 người)     :  168.000.000 đồng. 

- Möùc thuø lao BKS ( 03 người)          :   42.000.000 ñoàng. 

                                        (Có tờ trình kèm theo). 

4 . Thoâng qua ñieàu chænh boå sung söûa ñoåi ñieàu leä toå chöùc veà vieäc taêng voán 
ñieàu leä  töø 17.111.700.000 ñoàng leân 37.398.230.000 ñoàng. 

 

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà 

biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 22 tháng  04  năm 2011 và có hiệu lực ngay sau 

khi kết thúc Đại hội.  
 

Nơi nhận:                        T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
- Các cổ đông                  CHỦ TỊCH HĐQT 
- Chủ tịch HĐQT 

- Tổng giám đốc 

- Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS     (Đã ký tên và đóng dấu) 
- Kế toán trưởng  

- Thư ký công ty                Văn Hiền Đức 

- Lưu VP HĐQT.  

 

 

 


