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C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO 

Số : 16/TB-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2016 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) trân trọng 

thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2016 như sau: 

1. Thời gian: 8h30’ ngày 10/6/2016 (Thứ sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Số 

326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu. 

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty IDICO-

CONAC theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 10/5/2016. 

4. Nội dung chính của Đại hội:  

- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016; 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; 

- Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2015; 

- Thông qua các Tờ trình; 

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. 

5. Văn kiện Đại hội: 

- Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham 

dự, giấy ủy quyền) được đăng tải trên website www.idicoconac.com.vn mục Quan hệ 

cổ đông kể từ ngày 26/5/2016. 

- Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội. 

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:  

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký 

tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm) theo đường bưu điện, hoặc fax, hoặc điện thoại đến Ban tổ 

chức Đại hội trước thời điểm 16h00 ngày 09/6/2016: Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, 

Phường 7, TP. Vũng Tàu; Fax: (064).3838422; Điện thoại: (064).3838423 (Chị Hương, 

anh Khang), 0983.816.096 (Anh Tuyến). 

- Khi đến dự Đại hội, Quý vị vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy ủy 

quyền (nếu có). 

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp 

nhưng chưa nhận được Thư mời dự Đại hội. 

 

        Trân trọng 

 

 

Nơi nhận:                                                                 

- Như trên; 

- Lưu HĐQT, VP. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Ngọc Dũng 
 

http://www.idicoconac.com.vn/


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

 
…………, ngày…….tháng……..năm 2016 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

1. Tên cổ đông: ……………………………………... (Số TT …………) 

- CMND số: …………… cấp ngày  ………… tại ………………………. 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………. 

- Điện thoại: ……………………………………………………………… 

- Số cổ phần sở hữu: …..……. …………………………………………… 

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2016 của Công ty.  

Bằng văn bản này, tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:  

Xác nhận tham dự (Đánh dấu vào ô tương ứng). 

 a. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông: 

 b. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông: 

- Họ tên người được ủy quyền: …………………………………………… 

- CMND số: …………… cấp ngày  ………… tại ……………………….. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………….. 

- Điện thoại: ……………………………………………………………… 

2. Đăng ký phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông: Có:  ;  Không 

 Tóm tắt Nội dung phát biểu (nếu có): 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 CỔ ĐÔNG 

Ký, ghi rõ họ và tên 
 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 
 

…………, ngày…….tháng……..năm 2016 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

Bên ủy quyền: ………………………………………………. (Số TT ……………) 

Số CMND: .......................................... cấp ngày :  ................ tại : .............................  

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

Điện thoại: ..................................................................................................................  

Số cổ phần hiện có :…………………………………… . ………………………….. 

Bên nhận ủy quyền: ..................................................................................................  

CMND số:........................................... cấp ngày : ................. tại : .............................  

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

Điện thoại: ..................................................................................................................  

Nội dung ủy quyền:  

Bên nhận ủy quyền sẽ thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có 

liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 

dầu khí IDICO trong phạm vi ………........... cổ phần trên tổng số ................................. 

cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền 

Cam kết:  

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần 

Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu 

nại, kiện cáo gì đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. 

Xin trân trọng cám ơn. 

Bên ủy quyền             Bên nhận ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên)         (Ký và ghi rõ họ tên)      

 
 



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

 
…………, ngày…….tháng……..năm 2016 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

Bên ủy quyền: ………………………………………………. (Số TT ……………) 

Số CMND: .......................................... cấp ngày :  ................ tại : .............................  

Là đại diện theo ủy quyền của Công ty....... ........  ........................  .............................  

Giấy phép ĐKKD số: ......................... cấp ngày : ................. tại : .............................  

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

Điện thoại: ..................................................................................................................  

Số cổ phần hiện có :…………………………………… . ………………………….. 

Bên nhận ủy quyền: ..................................................................................................  

CMND số:........................................... cấp ngày : ................. tại : .............................  

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

Điện thoại: ..................................................................................................................  

Nội dung ủy quyền:  

Bên nhận ủy quyền sẽ thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có 

liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 

dầu khí IDICO trong phạm vi ……….......... cổ phần trên tổng số ................................. 

cổ phần thuộc sở hữu của Công ty ................ .......................... …………………….. 

Cam kết:  

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần 

Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu 

nại, kiện cáo gì đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. 

Xin trân trọng cám ơn. 

Bên ủy quyền             Bên nhận ủy quyền Công ty ………………… 
(Ký và ghi rõ họ tên)            (Ký và ghi rõ họ tên) (Đại diện theo pháp luật công ty ký, đóng dấu) 

 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NĂM 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO 

 

Thời gian Nội dung Phân công thực hiện  

8h30 - 9h00 - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. Đ/c Chiêu, My,Thu,Dung 

9h00 - 9h15 Nghi thức Đại hội Đ/c Tuyến 

 1- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  

 2- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội Đ/c Chiêu 

 
3- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, 

Ban kiểm phiếu. 

Đ/c Tuyến (đọc tờ 

trình, biểu quyết) 

 4- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội. Đoàn Chủ tịch  

9h15 - 10h00 Các báo cáo  

 
1- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2016 
Đ/c Tùng - GĐ Cty 

 2- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 Đ/c Dũng - CT HĐQT 

 3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 Đ/c Ngọc  - Tr.BKS 

 

4- Các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được 

kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 

phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS 

năm 2015, kế hoạch 2016; Ủy quyền lựa chọn đơn vị 

kiểm toán báo cáo tài chính 2016. 

Đ/c Tuấn - PGĐ Cty và 

đ/c Hạnh - Kế toán 

trưởng 

 5- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Đ/c Tuyến 

 6- Bầu bổ sung HĐQT, Ban KS   

 - Thông qua tờ trình thay đổi HĐQT, BKS Đoàn chủ tịch (biểu quyết) 

 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Đ/c Chiêu (biểu quyết) 

 - Bỏ phiếu bầu cử nhân sự bổ sung HĐQT, BKS 
Ban k.phiếu (Đ/c Chiêu, 

Thu, Dung) 

10h00 – 11h00 Thảo luận Đoàn Chủ tịch 

 1- Đại hội thảo luận; Giải đáp thắc mắc.  

 2- Đại biểu Tổng Công ty IDICO phát biểu  

 3- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban k.phiếu (Đ/c Chiêu) 

 4. Nghỉ giải lao (10 phút)  

11h00 - 11h30 Thông qua các nội dung văn kiện Đại hội Đoàn Chủ tịch 

 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thư ký 

11h30 Bế mạc Đại hội Đoàn Chủ tịch 

 - Nghi thức bế mạc Đ/c Tuyến 
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TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO  

Số _____/BC-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũng Tàu, ngày        tháng 4 năm 2016 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 

 
Kính gửi:     Đại hội đồng cổ đông  

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: 

 

PHẦN I 

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 

Đánh giá chung: 

Thuận lợi: 

- Tình hình tài chính Công ty ngày một lành mạnh 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban ngành địa phương và Lãnh đạo 

Tổng công ty; 

- Ban lãnh đạo tâm huyết, năng lực quản lý điều hành vững vàng cùng đồng 

lòng xây dựng Công ty phát triển mạnh mẽ đóng góp nhiều cho xã hội, cộng đồng. 

Khó khăn: 

- Tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn còn thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro;  

- Chính sách của Nhà nước về giá thuê đất tăng đột biến; 

- Cạnh tranh đấu thầu xây lắp ngày càng khó khăn cả phần vốn ngân sách và 

vốn FDI;  

- Vốn điều lệ của Công ty 50 tỷ đồng trong đó chủ yếu là bất động sản, tài sản 

cố định và đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp vì vậy Công ty thiếu vốn lưu động 

để hoạt động và không đủ năng lực về vốn để làm vốn đối ứng thực hiện các dự án, 

thiếu năng lực tài chính trong việc tham gia đấu thầu các công trình có giá trị lớn 

cũng như tính chủ động trong SXKD. 

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức 

song với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và toàn bộ CBCNV 

Công ty nên tình hình SXKD của công ty vẫn giữ được ổn định và từng bước phát 

triển. 

Về tổng quan, Năm 2015 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 

về sản lượng đạt 104% kế hoạch, doanh thu đạt 114% kế hoạch, lợi nhuận đạt 108% 

kế hoạch, cổ tức, thu nhập bình quân đạt 100% kế hoạch. Tiêu biểu: 

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đặc biệt là các chỉ tiêu 

lợi nhuận, cổ tức và tiền lương thu nhập đều cao hơn thực hiện năm 2014. 

- Khởi công dự án Nhà ở xã hội IDICO-CONAC vào tháng 6/2015 đây là dự 
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án mang có ý nghĩa rất lớn đối với CBCNV công ty có thu nhập thấp được mua nhà, 

ổn định cuộc sống và góp phần vào sự phát triển của công ty. 

Kết quả đạt được trong năm 2015 là sự cố gắng nỗ lực của tập thể 

CBCNV, làm tiền đề cho thành công năm 2016. 

Bên cạnh những việc đã làm được, năm 2015 vẫn còn những tồn tại chủ 

yếu là: 

- Mặc dù công ty đã có nhiều cải tiến trong xây lắp, tuy nhiên những bất 

cập trong quản lý, điều hành xây lắp khi sản lượng xây lắp ngày càng lớn. 

- Vụ kiện đối với công ty Thiên Kim mất nhiều thời gian, công sức và cả 

chi phí nhưng diện tích đất vẫn chưa thu hồi được. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015: (Đvt: triệu đồng) 

TT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 
Kế hoạch  

năm 2015 

Thực hiện 

năm 2015 

Tỷ lệ % 

TH 2015/  

KH 2015 

A B 1 2 3=2/1 

1 Tổng giá trị SXKD 400.000 414.500 104% 

 Giá trị xây lắp 300.000 306.500 102% 

 Kinh doanh VLXD 4.000 4.000 100% 

 Tư vấn thiết kế 1.000 1.000 100% 

 SXKD nhà và hạ tầng 80.000 88.000 110% 

 Giá trị KD khác 15.000 15.000 100% 

2 Doanh thu 230.000 262.228 114% 

3 Lợi nhuận trước thuế 8.000 8.667 108% 

4 Nộp ngân sách NN 26.000 26.000 104% 

5 Giá trị đầu tư phát triển 56.200 33.080 59% 

6 Thu nhập bình quân (ng/th) 7,3 7,3 100% 

7 Cổ tức 12% 12% 100% 

Đánh giá kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực: 

1. Lĩnh vực xây lắp:  

1.1. Về công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Công ty luôn quan tâm đẩy 

mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, tiếp cận nhiều chủ dự án, công trình 

trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật với các chủ đầu tư có 

nguồn vốn rõ ràng, kết quả năm 2015 công ty đã trúng thầu 137,9 tỷ đồng, bao gồm 

gói thầu Cải tạo Giảng đường B trường Cao đẳng nghề LiLaMa 2 (7,65 tỷ đồng) và 

gói thầu Nâng cấp đường Lương Định Của, Q2 (216,8 tỷ đồng trong đó IDICO- 

CONAC thực hiện 130,2 tỷ đồng). 

1.2. Công tác triển khai thi công: 

Trong năm 2015, công ty triển khai thực hiện nhiều gói thầu xây lắp, trong 

đó có nhiều công trình trọng điểm trên nhiều địa bàn khác nhau. Các công trình 

công ty nhận thầu đều được thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATLĐ và mang 

lại hiệu quả, qua đó đã tạo uy tín với các chủ đầu tư và mang lại thương hiệu cho 
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công ty như công trình Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công trình Hầm chui Điện Biên 

Phủ bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ, chào mừng ngày lễ Giải phòng miền 

nam thống nhất đất nước 30/4/2015… 

Năm 2015 giá trị sản lượng xây lắp đạt 306,5/300 tỷ kế hoạch năm 2015 (đạt 

102%), trong đó: 

- Các công trình công ty nhận thầu: Có giá trị 285,7 tỷ đồng, gồm:   

Quốc lộ 56 có giá trị 7,5 tỷ đồng; Đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc có giá 

trị 21,2 tỷ đồng; Công trình QL1 đoạn qua Tp Tân An có giá trị 30 tỷ đồng; Đường 

chui dưới chân cầu Điện Biên Phủ có giá trị 8 tỷ đồng; Thoát nước đường Đỗ Xuân 

Hợp có giá trị 95 tỷ đồng; Cầu Triêm Đức Long An có giá trị 19,8 tỷ đồng; Xưởng 

thực hành cơ khí Lilama có giá trị 4,2 tỷ đồng; Đại lộ Nguyễn Huệ Q1 có giá trị 62 

tỷ đồng; Đường Nhị Bình Hóc Môn có giá trị 10,2 tỷ đồng; Đường liên cảng Cái 

Mép Thị Vải có giá trị 20,1 tỷ đồng; Cải tạo giảng đường B trường CĐ nghề 

Lilama2 có giá trị 7,7 tỷ đồng. 

- Các công trình công ty tự đầu tư: Có giá trị 20,8 tỷ đồng, bao gồm: 

+ Hạ tầng trong KCN Mỹ Xuân B1 như: Đường 7, đường 8; thảm nhựa 

đường 1,2,3,4,5; san nền KCN khu vực chùa Liên Hoa, khu đất 11ha; Hệ thống 

chiếu sáng đường số 4, hàng rào, mương thoát nước, xây dựng cổng chào trong 

KCN … với giá trị 16,7 tỷ đồng. 

+ Dự án Nhà ở xã hội IDICO-CONAC với giá trị 4,1 tỷ đồng 

1.3. Công tác nghiệm thu thanh quyết toán: 

Trong năm 2015 Công ty đã bàn giao 06 công trình cho các chủ đầu tư với 

tổng giá trị nghiệm thu, quyết toán là 269 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình 

trọng điểm có điều kiện thi công khó khăn. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt và quản lý chặt chẽ của Lãnh đạo Công ty các công 

trình xây lắp thực hiện luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và có hiệu quả 

đem lại lợi nhuận. Các công trình được chỉ định thầu, đấu thầu lợi nhuận đạt bình 

quân 4,4 % (Giá thành đã bao gồm chi phí quản lý của đơn vị trực thuộc). 

2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN: 

- Trong năm 2015 công ty đã cho thuê 25,3 ha với giá trị hợp đồng là 250 tỷ 

đồng, đến hết năm 2015 tổng diện tích lấp đầy trong khu công nghiệp là 129,43 ha 

(đạt 85,4%). 

- Công ty đã chi trả 12,28 tỷ đồng, trong đó tiền đền bù GPMB 2,73 ha cho 

08 hộ dân với số tiền là 10,26 tỷ đồng và đền bù bổ sung phần cây xanh của 32 hộ 

trên đất đã giải phóng mặt bằng với số tiền là 2,02 tỷ đồng để kịp thời bàn giao đất 

sạch cho nhà đầu tư. 

3. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án: 

3.1. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC: 

- Trong năm 2015 Công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng hệ thống hạ 

tầng và chỉnh trang KCN như: Thi công đường nội bộ số 7, số 8; thảm nhựa đường 

1,2,3,4,5; san nền KCN khu vực chùa Liên Hoa, khu đất 11ha; Hệ thống chiếu sáng 

đường 2, 4 và hàng rào; mương thoát nước KCN; xây dựng cổng chào trong 

KCN… với giá trị đầu tư thực hiện là 16,7 tỷ đồng.  
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- Hoàn thành kiểm toán quyết toán vốn đầu tư đợt 1. Đang kiểm toán quyết 

toán vốn đầu tư đợt 2. 

- Bồi thường giải phóng mặt bằng với giá trị 12,28 tỷ đồng 

3.2. Dự án Nhà ở xã hội IDICO-CONAC: Khởi công từ tháng 6/2015. Đến 

hết năm 2015 giá trị sản lượng đạt được là 4,1 tỷ đồng. 

3.3. Dự án khác: Hoàn thành chuyển nhượng Nhà máy VLXD Phú Mỹ và 

cơ bản hoàn thành chuyển nhượng Dự án Mỏ sét Mỹ Xuân 2. 

4. Lĩnh vực kinh doanh VLXD, tư vấn thiết kế, du lịch, kinh doanh khác: 

Các hoạt động này diễn biến bình thường, ổn định. Trong năm 2015 chủ yếu 

tập trung tư vấn thiết kế và cung cấp vật liệu xây dựng các công trình do công ty 

làm chủ đầu tư và nhà thầu thi công. 

5. Công tác tài chính: 

Công ty đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2015, trên 

cơ sở đó đề ra những giải pháp thích hợp trong tổ chức thực hiện, cụ thể: 

- Tập trung huy động mọi nguồn lực đáp ứng cho các dự án, công trình trọng 

điểm phải đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác, sử dụng; 

- Xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án để 

đáp ứng kịp thời vốn vay cho dự án và tiết kiệm chi phí lãi vay; 

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán khối 

lượng xây lắp hoàn thành. 

- Thường xuyên rà soát chi phí, giá thành, đối chiếu xử lý công nợ. 

5.1. Về công tác tín dụng:  

Công ty đã xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ, vay và trả nợ 

ngân hàng đúng hạn. Cùng với việc sử dụng dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích 

và công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt nên Công ty luôn đảm bảo nguồn 

vốn cho SXKD, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đến thời điểm 

31/12/2015 số dư vay ngân hàng là 5,25 tỷ đồng, chủ yếu là khoản vay dài hạn Quỹ 

bảo vệ môi trường với lãi suất 5,4%/năm. Trong năm 2015 chi phí lãi vay khoảng 

1,3 tỷ đồng. 

5.2. Về đầu tư tài chính: 

Trong năm 2015, công ty thực hiện cơ cấu lại vốn đầu tư vào doanh nghiệp 

khác nhằm chủ động hơn về tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư của đơn vị. Kết 

quả, công ty đã thoái một phần vốn góp tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng 

IDICO (4,51 tỷ đồng) và toàn bộ vốn góp tại công ty LAMA IDICO (486,6 triệu 

đồng).  

Tính đến thời điểm 31/12/2015, số vốn góp liên doanh, mua cổ phần tại 

doanh nghiệp khác là 23,217 tỷ đồng. Trong đó: 

+ Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO là 20,439 tỷ đồng.  

+ Liên doanh LESCO-RESORT là 2,778 tỷ đồng. 

5.3. Về quản lý công nợ phải thu, phải trả:   

- Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt. Thường xuyên xem xét, 

đánh giá, phân tích khả năng thanh toán của các bên, phát hiện sớm tình hình khó 
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khăn trong thanh toán để có giải pháp khắc phục kịp thời.  

- Hàng tháng, hàng quý đều thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ. Đối với 

các khoản nợ phải thu khó đòi, quá hạn phát sinh từ những năm trước, Công ty đã 

rà soát, xem xét từng khoản nợ để có giải pháp xử lý theo đúng quy định. Tính đến 

nay, Công ty đã trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi từ những năm trước 

với số tiền là 1,7 tỷ đồng. 

5.4. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2015: 

Với sự đoàn kết thống nhất trong điều hành và quyết tâm cao của Ban giám 

đốc và toàn bộ CBCNV, trong  năm 2015 các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều đạt kế 

hoạch đề ra và cao hơn thực hiện năm 2014 khoảng 10%, cụ thể như sau: 

- Doanh thu: 262,228 tỷ đồng (đạt 114% so với kế hoạch năm, và 121% so 

với năm 2014) 

- Lợi nhuận: 8,667 tỷ đồng (đạt 108% so với kế hoạch năm, và 118% so với 

năm 2014) 

- Dự kiến cổ tức 12% bằng 109% năm 2014. 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: đạt 13,4% 

6. Về tổ chức lao động tiền lương của doanh nghiệp: 

6.1. Công tác tổ chức, lao động: Tại thời điểm 31/12/2015 

- Công ty có 5 phòng ban: Văn phòng tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán, 

Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Phòng Đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình. 

- Công ty có các đơn vị trực thuộc sau: Xí nghiệp DLTM dầu khí, Xí nghiệp 

Tư vấn thiết kế xây dựng, Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ hạ tầng IDICO-

CONAC, chi nhánh công ty tại Tp. Hồ Chí Minh, chi nhánh Công ty tại Miền Tây 

Nam bộ. 

6.2. Lao động: 

- Tổng số lao động tham gia sản xuất: 237 người. Trong đó Nữ: 68 người; 

Nam 169 người 

- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị đến này 

31/12/2015 là 154 người (Nữ 58 người) 

6.3. Tiền lương: 

Thu nhập bình quân năm 2015 là : 7.300.000 đồng/người/tháng 

6.4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: 

- Tổng số người đã đóng BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 12/2015 là 

154 người. Số tiền đã đóng là 1.657.000.000 đồng. 

- Người thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa trích nộp: 0 

- Số tiền còn nợ bảo hiểm: 0 đồng 
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PHẦN II 

KẾ HOẠCH  SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

I. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau: 

STT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  
Thực hiện  

năm 2015 

Kế hoạch 

năm 2016 

Tỷ lệ %  

KH2016/ 

TH2015 

A B 1 2 4=2/1 

1 Tổng giá trị SXKD 414.500 451.000 109% 

 Giá trị xây lắp 306.500 345.000 113% 

 Giá trị CNVLXD 4.000 5.000 125% 

 Giá trị tư vấn 1.000 6.000 600% 

 Giá trị SXKD nhà và hạ tầng 88.000 80.000 91% 

 Giá trị kinh doanh khác 15.000 15.000 100% 

2 Doanh thu 262.228 272.500 104% 

3 Lợi nhuận trước thuế 8.667 9.500 110% 

4 Nộp ngân sách NN 26.000 27.250 105% 

5 Giá trị đầu tư phát triển 33.080 48.500 147% 

6 Thu nhập bình quân  7,3 7,7 105% 

7 Cổ tức 12% 12% 100% 

Nhận xét, đánh giá: 

Như vậy, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016 đều 

cao hơn thực hiện năm 2015. Trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn những khó khăn 

nhưng với thuận lợi từ kết quả đã đạt được cùng với một số gói thầu xây lắp chuyển 

tiếp từ những năm trước công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016. 

II. Các mục tiêu chính:  

1. Hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2016  

2. Lĩnh vực xây lắp 

Trong năm 2016 đặt mục tiêu đạt giá trị sản lượng xây lắp 345 tỷ đồng, 

trong đó: 

- Các công trình công ty nhận thầu: Có giá trị 316,5 tỷ đồng, bao gồm: 

công trình Quốc lộ 56 có giá trị 59 tỷ đồng; Đường 15B, Q7 có giá trị 38 tỷ đồng; 

Thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp có giá trị 23 tỷ đồng; cầu Triêm Đức Long An có 

giá trị 2 tỷ đồng; Đường Nguyễn Huệ Quận 1 có giá trị 19 tỷ đồng; Đường liên cảng 

Cái Mép Thị Vải đoạn 6 có giá trị 11,5 tỷ đồng; Công trình Nâng cấp đường Lương 

Định Của có giá trị 81 tỷ đồng; Công trình xây dựng của Công ty kiểm định xây 

dựng An Hòa 10 tỷ đồng; công trình đấu thầu mới trong năm 2016 là 73 tỷ đồng. 

- Các công trình công ty tự đầu tư: Có giá trị 28,5 tỷ đồng bao gồm:  

+ Dự án khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC: Tiếp tục xây dựng hoàn 

thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN đáp ứng các yêu cầu nhà đầu tư thuê lại đất 

như Đường số 5; Đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng đường 4, mương thoát 

nước KCN… với giá trị 19,3 tỷ đồng 
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+ Dự án khu nhà ở xã hội IDICO-CONAC: Thi công hoàn thiện công trình 

trong quý 4/2016 với giá trị 9,2 tỷ đồng. 

- Song song với thi công, công ty tập trung thực hiện kịp thời công tác lập 

hồ sơ thanh quyết toán công trình và thu vốn xây lắp. 

- Đồng thời, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm 

mới đạt khoảng 200 đến 250 tỷ đồng xây lắp. 

3. Về lĩnh vực kinh doanh hạ tầng trong KCN: 

Trong  năm 2016 tập trung thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hoàn thành 

các thủ tục đầu tư cho các dự án thứ cấp mới trong KCN để thu hồi vốn từ các nhà 

đầu tư đã thuê lại đất. 

Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng cáo để thu hút thêm nhà đầu tư thuê đất, 

sớm lấp đầy và nâng cao thương hiệu khu công nghiệp. 

4. Về lĩnh vực kinh doanh VLXD, tư vấn thiết kế, du lịch, kinh doanh khác: 

- Du lịch: Duy trì ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại hiệu 

quả kinh doanh và cải thiện đời sống thu nhập người lao động. 

- Tư vấn thiết kế: Đẩy mạnh công tác tiếp thị nhận thầu bên ngoài.  

- Kinh doanh VLXD: chủ động tìm kiếm nguồn hàng, tập trung cung cấp vật 

liệu xây dựng các công trình do công ty làm nhà thầu thi công, bảo đảm chất lượng 

và hiệu quả. 

5. Lĩnh vực tài chính: 

- Tập trung huy động mọi nguồn lực đáp ứng cho các dự án trọng điểm, các 

dự án phải đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác;  

- Xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án để 

đáp ứng kịp thời vốn vay cho dự án và tiết kiệm chi phí lãi vay; 

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán khối lượng xây lắp 

hoàn thành kịp thời; 

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, quản lý giá thành sản phẩm và 

quản lý vốn đầu tư các dự án; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách và pháp 

luật của nhà nước về quản lý tài sản; 

- Thực hiện rà soát, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu 

tư trong từng lĩnh vực để có biện pháp quản lý điều hành cụ thể cũng như cơ cấu 

vốn đầu tư phù hợp với thế mạnh và khả năng của công ty; 

- Triển khai rà soát và quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án hoàn thành đã 

đưa vào khai thác để kịp thời tăng tài sản và trích khấu hao đúng quy định. 

6. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án: 

6.1. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC: 

- Hoàn thành điều chỉnh dự án khu công nghiệp.  

- Phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng thu 

hồi phần diện tích còn lại và tiếp tục đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu công nghiệp 

với giá trị 51,3 tỷ đồng (trong đó BTGPMB là 32 tỷ đồng và đầu tư xây dựng 

khoảng 19,3 tỷ đồng).  

- Tiếp tục bám sát, quyết liệt thực hiện vụ kiện Công ty Thiên Kim để thu 
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hồi 11ha đất cho thuê. 

6.2. Dự án Nhà ở xã hội IDICO-CONAC: Thi công hoàn thiện công trình 

trong quý 4 năm 2016 với giá trị là 9,2 tỷ đồng. 

6.3. Tiếp tục giải quyết thủ tục và tồn tại ở các dự án khác.  

7. Công tác sắp xếp tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp: 

Trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, việc cơ cấu lại doanh nghiệp là phù hợp 

định hướng của Nhà nước và cần thiết với doanh nghiệp. 

7.1. Thực hiện chủ trương của Tổng công ty về tái cơ cấu và đổi mới doanh 

nghiệp. Trong tháng 3/2016, Công ty đã đầu tư 100% vốn tại công ty IVC. Công ty 

sẽ sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, Miền Tây và Công ty IVC thành một đơn vị chủ lực trong hoạt động 

xây lắp và tư vấn của Công ty tại khu vực Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. 

7.2. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến sáp nhập Xí nghiệp Tư vấn thiết kế xây 

dựng vào Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ hạ tầng IDICO-CONAC để giảm đầu 

mối quản lý, tránh chồng chéo lĩnh vực, tăng hiệu quả hoạt động. 

7.3. Công ty cũng tiếp tục thoái vốn tại IDICO-IDI theo chủ trương đã được 

Tổng công ty chấp thuận. 

7.4. Thoái vốn tại Lesco Resort do đơn vị hoạt động không hiệu quả để tránh 

tình trạng mất vốn. 

7.5. Tăng vốn điều lệ Công ty: Công ty đã trình xin Tổng công ty và Tổng 

công ty cũng đã có Văn bản báo cáo Bộ Xây dựng.  

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 

Với định hướng và cách làm đúng đắn cùng với sự đoàn kết nhất trí, Ban 

lãnh đạo, cán bộ công nhân viên IDICO-CONAC phấn đấu hoàn thành kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2016. 

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều tiềm ẩn biến động khó lường, do đó 

ngoài việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và căn cơ trong điều hành sản 

xuất kinh doanh, IDICO-CONAC mong tiếp tục được Tổng công ty quan tâm chỉ 

đạo trong mọi lĩnh vực. 

Kiến nghị: 

Để phát huy lợi thế của doanh nghiệp, tận dụng cơ hội góp phần đưa 

Công ty phát triển bền vững, kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận 

các nội dung sau: 

1. Nghiên cứu chủ trương đầu tư dự án tại số 04 Thùy Vân, phường 8, 

TP.Vũng Tàu:  

Công ty hiện đang quản lý, sử dụng diện tích đất trên 7.000 m2 tại Khu vực 

Khách sạn Thùy Dương hiện hữu, tọa lạc tại số 04 Thùy Vân, phường 8, TP.Vũng 

Tàu. Đây là vị trí đắc địa và là khu vực trung tâm của Thành phố Vũng Tàu về du 

lịch, khách sạn, căn hộ cao cấp - cao ốc văn phòng cho thuê hoặc bán. 

Để có cơ sở đề xuất quyết định đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế của khu 

đất, kính đề nghị Đại hội cổ đông cho phép nghiên cứu lập dự án, đầu tư tổ hợp du 

lịch, khách sạn, căn hộ cao cấp - cao ốc văn phòng tại khu vực này. 

2. Tìm kiếm, đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: 
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Đến nay KCN Mỹ Xuân B1-CONAC do Công ty làm chủ đầu tư đã cơ bản 

lấp đầy, chỉ còn khoảng 20 ha đất để cho thuê trong đó có 1 lô liền kề còn lại là các 

lô diện tích nhỏ lẻ từ 2 đến 3 ha.  

Để tiếp tục phát huy lợi thế của Công ty về kinh nghiệm cũng như thương 

hiệu trong kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kính đề nghị Đại hội cổ đông cho 

phép Công ty tìm kiếm, đầu tư hoặc mua lại các dự án về kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp; Trường hợp dự án khả thi và có cơ hội thuận lợi, kính đề nghị Đại hội 

đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư dự án. 

3. Nghiên cứu chủ trương đầu tư dự án về nhà ở và dịch vụ cho CBCNV 

Khu công nghiệp. 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (bao gồm KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, KCN 

Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, KCN Mỹ Xuân B1-Đại Dương) có diện tích trên 600 ha, 

hiện nay có gần 7.000 lao động làm việc thường xuyên. Vì vậy, nhu cầu về nhà ở 

và dịch vụ cho những lao động này đang rất cấp thiết nhưng trong khu công nghiệp 

cũng như vùng lân cận chưa có khu nhà ở và dịch vụ riêng để đáp ứng.  

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC hiện có khoảng 15ha đất dự trữ vị 

trí giáp đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao. Tại khu đất này, trước khi chuyển thành đất 

dự trữ, Công ty đã đền bù giải tỏa khoảng 2ha.  

Để tránh lãng phí diện tích đất đã đền bù giải tỏa đồng thời góp phần giải 

quyết nhu cầu về nhà ở và dịch vụ cho CBCNV làm việc trong khu công nghiệp 

phù hợp với chính sách về nhà ở đang được Nhà nước quan tâm khuyến khích, 

kính đề nghị Đại hội cổ đông cho phép về chủ trương thỏa thuận đền bù thêm từ 2 

đến 3 ha đất và nghiên cứu lập Dự án xây dựng nhà ở và dịch vụ CBCNV khu công 

nghiệp với diện tích từ 3 đến 5 ha tại khu đất dự trữ nêu trên. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch chỉ 

tiêu định hướng năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đề ra, Công ty đề nghị toàn thể 

cán bộ công nhân viên đoàn kết, phát huy năng lực, ý chí, kỷ cương để hoàn thành 

nhiệm vụ và đề xuất những sáng kiến ý tưởng cải tiến sản xuất đưa doanh nghiệp 

ngày càng phát triển. 

Rất mong nhận được sự đóng góp của quý cổ đông tham gia đại hội. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

(Đã ký) 

 

Lê Thanh Tùng 
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TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ  IDICO 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Vũng Tàu, ngày __ tháng __ năm 2016 

BÁO CÁO 
Nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị  

về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 
 

 

Qua một năm hoạt động và qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo Đại hội đồng cổ 

đông về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 như  sau: 

1. Về kết quả công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh: 

Tại Báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, Ban điều hành đã 

báo cáo Đại hội chi tiết các số liệu cũng như tình hình thực hiện cụ thể ở từng 

lĩnh vực. Vì vậy, ở nội dung này, Hội đồng quản trị xin chỉ báo cáo Đại hội 

những vấn đề tổng quan về sản xuất kinh doanh. 

Năm 2015 là năm tình hình kinh tế khởi sắc nhưng vẫn diễn biến phức tạp 

và còn tiềm ẩn rủi ro đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp cả về việc làm và triển khai các dự án đầu tư.  

Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, cùng 

với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của Tổng công ty IDICO và sự quyết 

tâm, nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 

Công ty đã năng động, quyết đoán, linh hoạt đề ra những mục tiêu cụ thể, giải 

pháp phù hợp và đúng hướng nên đã hạn chế nhiều rủi ro, giữ vững và phát triển 

sản xuất, hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2015, trong đó nổi bật ở những nội 

dung sau: 

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015, tăng 

trưởng bình quân trên 10% so với năm 2014. 

- Cho thuê 25,3 ha đất Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 với giá trị hợp đồng 

250 tỷ đồng, nâng tổng diện tích lấp đầy khu công nghiệp là 129,43 ha (đạt 

85,4% diện tích đất công nghiệp cho thuê), góp phần quan trọng để Công ty 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thêm nguồn lực phát triển bền vững. 

- Hoàn thành chuyển nhượng Nhà máy VLXD Phú Mỹ và Mỏ sét Mỹ 

Xuân 2 đã giúp Công ty thoát được gánh nặng nhiều năm thua lỗ liên tục trong 

lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đồng thời thu được nguồn tài chính đáng kể 

để đầu tư vào lĩnh vực khác hiệu quả, an toàn. 

- Trong điều kiện thị trường khó khăn phải cạnh tranh gay gắt nhưng tìm kiếm 

việc làm mới trong xây lắp vẫn đạt gần 200 tỷ đồng chủ yếu là công trình trọng 

điểm ở các địa phương, có nguồn vốn rõ ràng; công tác thi công luôn đảm bảo tiến 

độ, an toàn, hiệu quả… đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh, 
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giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập… của Công ty, đồng thời khẳng 

định uy tín, thương hiệu của Công ty trên các địa bàn khu vực TP.Hồ Chí Minh, 

các tỉnh miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ. 

- Tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh. Những năm 2009 - 2011 số 

dư nợ vay ngân hàng trên 128 tỷ đồng, chi phí lãi vay khoảng 20 tỷ đồng/năm 

nhưng đến năm 2015 số dư nợ vay ngân hàng giảm xuống trên dưới 6 tỷ đồng (cụ 

thể đầu năm 2015 là 6,65 tỷ và đến 31/12/2015 giảm còn 5,25 tỷ), chi phí lãi vay 

khoảng 1,3 tỷ đồng/năm đã phản ánh trung thực sự thành công và bền vững của 

doanh nghiệp.  

Ngoài đạt các mục tiêu chính nêu trên, Công ty đã có những thành công 

khác tạo nền tảng và cơ sở phát triển doanh nghiệp như: 

- Tập thể HĐQT và Ban giám đốc Công ty luôn đoàn kết nhất trí một lòng, ý 

chí cao trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý hướng tới hiệu quả và chấp hành pháp luật; xây 

dựng, hoàn thiện quy chế, quy định quản lý nội bộ trong các lĩnh vực hoạt động của 

doanh nghiệp. 

- Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, bước đầu xây dựng được đội ngũ cán bộ 

trẻ, có trình độ, nhiệt huyết bên cạnh cán bộ giàu kinh nghiệm; Đào tạo, nâng cao 

năng lực quản lý của cán bộ, năm 2014 Công ty đã tổ chức cho CB CNV tham 

gia nhiều khoá đào tạo với trên 40 lượt người tham gia; Sắp xếp, kiện toàn bộ 

máy sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển doanh nghiệp.  

2. Về công tác đoàn thể:  

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm trong lãnh đạo, 

chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn 

thanh niên,… hoạt động nhằm tập hợp, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức và ý thức 

phấn đấu rèn luyện cho lực lượng lao động trẻ, nhất là đội ngũ trí thức và công 

nhân nghề. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền làm tốt công tác chăm lo đời sống CBCNV trong doanh nghiệp, 

đóng góp tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên 

tai, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ vì tương lai con em, quỹ chất độc màu da 

cam, quỹ khuyến học… Vai trò tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thể được phát 

huy đã góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp. 

3. Về lề lối làm việc.  

HĐQT Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân 

chủ, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công 

ty. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể. HĐQT Công ty luôn 

đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được đưa ra 

bàn bạc tập thể và thể hiện bằng Nghị quyết các kỳ họp hoặc tại Phiếu lấy ý kiến 

bằng văn bản; trên cơ sở Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty 

triển khai thực hiện. 

HĐQT và Ban giám đốc Công ty gương mẫu thực hiện và đề cao ý thức 
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chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy chế, quy định của Đảng, Pháp luật Nhà nước, 

Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty; trên cơ sở này và 

thực tiễn, cụ thể hóa bằng việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý 

nội bộ để thực hiện trong doanh nghiệp. 

Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty 

đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các 

Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó 

giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp 

với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm để 

tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng 

tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty. Năm 2015 là năm Ban 

giám đốc Công ty đã rất nỗ lực và hiệu quả trong công tác điều hành, góp phần 

quan trọng vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã triển 

khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 

Công ty. 

Cơ chế phối hợp làm việc giữa HĐQT và Ban giám đốc Công ty là phù hợp 

vì vậy công việc được giải quyết kịp thời, không chồng chéo, phát huy tốt tính tích 

cực và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các công việc của doanh nghiệp được quyết 

định đều mang tính thống nhất cao, sát thực, tạo điều kiện thuận lợi khi tổ chức 

triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả. 

Trong sinh hoạt, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty luôn nêu cao 

ý thức tự phê bình và phê bình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến tham gia đóng 

góp của đồng nghiệp nên nội bộ luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết tốt. 

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty gương mẫu và có ý thức rèn 

luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; lối sống chuẩn mực trong quan hệ công tác, xã 

hội và gia đình; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sống trung thực, có quan điểm đấu 

tranh rõ ràng về chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.  

Với những đánh giá trên đây, năm qua Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 

Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty;  

Để tiếp tục hoàn thành kế hoạch năm 2016 và xây dựng doanh nghiệp phát 

triển bền vững, đòi hỏi toàn thể CBCNV Công ty nói chung, Hội đồng quản trị và 

Ban giám đốc Công ty nói riêng phải không ngừng nâng cao năng lực nhận thức, 

đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, tự học, tự bồi dưỡng 

để nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo trong công việc, dám nghĩ dám làm và dám 

chịu trách nhiệm trước công việc được phân công; tập hợp sức mạnh tập thể, phát 

huy mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng; chăm lo đời sống người lao động và 

đảm bảo lợi ích của các cổ đông. 

Kính thưa Đại hội  

Trên đây là ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị Công ty về công 

tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015. Hội đồng quản trị mong nhận được sự 

quan tâm hơn nữa của Tổng công ty và các cấp chính quyền, sự  ủng hộ hợp tác 

của các đơn vị bạn và các cổ đông; đồng thời HĐQT kêu gọi sự đoàn kết, thống 
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nhất ý chí và hành động của lãnh đạo Công ty, toàn thể các cổ đông và CBCNV 

Công ty, phấn đấu vì sự phát triển hiệu quả và bền vững của Công ty. 

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, kính chúc Quý vị khách 

quý và Quý vị cổ đông mạnh khoẻ, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  

        Xin trân trọng cám ơn 
 

          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

       Phạm Ngọc Dũng  
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  

 Vũng Tàu, ngày       tháng 5 năm 2016 
 

 

 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG IDICO-CONAC NĂM 2016 
 

 Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 

Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC),  

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác quản lý 

và điều hành Công ty IDICO- CONAC trong năm 2015 của Hội đồng quản trị và 

Ban Giám đốc. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả cụ thể như sau:  

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

 Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện các định hướng chiến lược, nhiệm 

vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông.  

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và được trình bày theo quy định.  

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình tài chính năm 2015 của Công ty như sau: 

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của IDICO-CONAC là xây 

lắp và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, đây là hai hoạt động 

chiếm tỷ trọng chi phối trong kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

1. Hoạt động xây lắp: 

Hoạt động xây lắp là một trong những lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính 

của Công ty, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn. Ban giám đốc Công ty đã tích cực 

trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, do đó, IDICO-CONAC đã mở rộng 

được thị trường xây lắp. Ngoài địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty còn thi 

công những công trình xây lắp có giá trị lớn và trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, Long An...  

Trong năm 2015, Công ty đã trúng thầu các công trình với giá trị 137,9 tỷ 

đồng. Sản lượng xây lắp thực hiện trong năm là 306,5 tỷ đồng, đạt 102% kế 

hoạch sản lượng. Doanh thu xây lắp trong năm 2015 của Công ty đạt 215,48 tỷ 

đồng, chiếm tỷ trọng 87% doanh thu thuần. Các công trình xây lắp do IDICO-

CONAC thực hiện đều thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, thu hồi vốn kịp 

thời, giảm chi phí tài chính, do đó, hoạt động xây lắp của Công ty có hiệu quả. 

2. Công tác đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1: 

1.1. Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1: 
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Trong năm 2015, IDICO-CONAC tập trung hoàn thiện các hạng mục hạ 

tầng, chỉnh trang khu công nghiệp và bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn 

giao đất cho Nhà đầu tư với tổng chi phí đầu tư là 28,98 tỷ đồng.  

Tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế và thực hiện đầu tư đã được 

triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Công ty và pháp luật hiện 

hành.  

1.2. Hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: 

Năm 2015, mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới dẫn đến việc 

thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công 

ty đã cho thuê được 25,3 ha với giá trị hợp đồng là 250 tỷ đồng. Đến nay, tổng 

diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 129,43 ha, đạt tỷ lệ 85,4%. 

Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 là lĩnh vực hoạt động 

sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Doanh thu cho thuê lại đất năm 2015 là 

23,09 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,4% doanh thu thuần. Đây là lĩnh vực hoạt động 

đạt hiệu quả cao và mang lại cho Công ty lợi thế về dòng tiền từ nguồn doanh 

thu nhận trước tiền thuê lại đất của Nhà đầu tư. Công ty đã sử dụng linh hoạt 

dòng tiền nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mang 

lại lợi nhuận hoạt động tài chính.  

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Báo cáo tài chính năm 2015 của IDICO-CONAC đã được kiểm toán bởi 

Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA). Ban Kiểm soát Công ty đã thực 

hiện kiểm tra, rà soát các số liệu tài chính và nhận thấy rằng, xét trên các khía 

cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính năm 2015 của IDICO-CONAC đã phản ánh 

trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2015. Một số chỉ tiêu chính như sau: 

2.1. Giá trị tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp đến thời điểm 

31/12/2015: 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 

Tài sản ngắn hạn 372.504 

Tài sản dài hạn 371.855 

Tổng cộng tài sản  744.359 

Nợ phải trả 679.367 

Vốn chủ sở hữu 64.992 

Tổng cộng nguồn vốn 744.359 

Cơ cấu tài sản 100% 

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 50,04% 

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 49,96% 

Cơ cấu nguồn vốn 100% 
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Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 91,27% 

Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 8,73% 

Các chỉ số tài chính  

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 1,12% 

Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 12,87% 

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 

(Không tính chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện 

dài hạn” trong Nợ phải trả) 

0,7 lần 

Khả năng thanh toán tổng quát  

(Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả) 

1,09 lần 

Khả năng thanh toán hiện thời 

(Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn) 

8,76 lần 

 

Các số liệu trên cho thấy tình hình tài chính của IDICO-CONAC lành 

mạnh và các chỉ số tài chính đều đảm bảo an toàn, cụ thể như sau: 

- Chỉ tiêu ROE cao (12,87%) cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty có hiệu quả; 

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu thấp (0,7), đảm bảo khả năng thanh 

toán nợ. 

- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời lớn (8,76), thể hiện khả năng thanh 

toán ngắn hạn của Công ty là rất tốt. 

Tuy nhiên, cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn thấp, chỉ 

chiếm 8,73%, còn lại là nợ phải trả chiếm 91,27%. Do đó, để đảm bảo nguồn 

vốn đầu tư phát triển trong tương lai, nhu cầu tăng vốn điều lệ của Công ty là 

phù hợp và cần thiết. 
 

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh: 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 

Tổng doanh thu và thu nhập khác 262.228 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 246.915 

Doanh thu hoạt động tài chính 14.861 

Thu nhập khác 452 

Tổng chi phí 253.561 

Giá vốn hàng bán 232.096 

Chi phí tài chính 2.532 

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 14.608 

Chi phí khác 4.325 
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Lợi nhuận kế toán trước thuế  8.667 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 302 

Lợi nhuận sau thuế  8.365 

  

Năm 2015, các chỉ tiêu tài chính về doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với 

năm 2014, thể hiện sự tăng trưởng của doanh nghiệp. 

 2.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế: 

 Lơị nhuâṇ sau thuế năm 2015 của IDICO-CONAC là 8.364.648.945 

đồng. Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận 

như sau: 

- Lợi nhuận được phân phối:  8.124.648.945 đồng  

- Trích lập các quỹ: 1.381.190.320 đồng 

Bao gồm: + Quỹ đầu tư phát triển 10%: 812.464.894 đồng 

                 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7%:  568.725.426 đồng 

(Trong đó: Quỹ khen thưởng là 341.235.256 đồng và Quỹ phúc lợi là   

227.490.170 đồng) 

- Chia cổ tức 12%: 6.000.000.000 đồng 

Hình thức chi trả: Bằng tiền. 

Dự kiến thời gian chi trả cổ tức: trong quý III năm 2016. 

 3. Công tác quản lý tài chính, kế toán: 

3.1. Công tác huy động vốn: 

Đến thời điểm ngày 31/12/2015, Công ty không có dư nợ vay ngắn hạn, 

chỉ còn số dư nợ vay dài hạn với giá trị là 5,25 tỷ đồng. Đây là khoản nợ vay 

Quỹ bảo vệ môi trường với lãi suất ưu đãi 5,4%. IDICO-CONAC thực hiện trả 

nợ gốc và lãi vay đầy đủ, đúng hạn. 

Ban giám đốc Công ty đã quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, công 

tác thu hồi vốn thực hiện tốt, do đó, giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của Đơn vị. 

3.2. Công tác quản lý công nợ: 

a) Nợ phải thu: 63,96 tỷ đồng 

Bao gồm: 

- Phải thu khách hàng: 43,74 tỷ đồng 

- Trả trước người bán: 11,74 tỷ đồng 

- Các khoản phải thu khác: 10,19 tỷ đồng 

- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi: (1,71 tỷ đồng) 

IDICO-CONAC theo dõi nợ phải thu chi tiết theo đối tượng nợ và thời 

gian thu hồi nợ. Những khoản công nợ quá hạn, Công ty đã thực hiện trích lập 

dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định.  

b) Nợ phải trả: 679,37 tỷ đồng  
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- Nợ ngắn hạn: 42,54 tỷ đồng 

- Nợ dài hạn: 636,83 tỷ đồng 

Trong đó: + Vay và nợ dài hạn: 3,85 tỷ đồng 

                  + Doanh thu chưa thực hiện: 632,97 tỷ đồng 

Trong năm 2015, Công ty không phát sinh các khoản nợ phải trả quá hạn 

thanh toán. 

4.  Công tác quản lý doanh nghiệp: 

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp, trong năm 2015, 

IDICO-CONAC đã ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ gồm:  

Quy chế Hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của 

Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được ban hành theo Quyết định số 

269/QĐ-CT ngày 30/12/2015 của Hội đồng quản trị. 

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các 

cán bộ quản lý: 

  1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :  

 Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp đúng định kỳ theo quy định là 

tối thiểu mỗi quý một lần. Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của 

đơn vị theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị 

quyết của Đại hội cổ đông đề ra.  

  2. Hoạt động của Ban Giám đốc:  

Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công 

ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ và các quy chế, quy định của Công 

ty, phù hợp với quy định của Pháp luật. 

Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

theo đúng định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác tại các Nghị quyết, Quyết 

định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công 

việc của bộ máy giúp việc trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp; thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với 

người lao động. 

 3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với 

Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông. 

 Nhìn chung, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi 

để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. 

 Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

Công ty. 

 Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại hoặc ý kiến 

nào của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều hành của Hội 

đồng quản trị và Ban Giám đốc. 
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 III. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành:  

 Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, quản lý tài chính của IDICO-CONAC, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội 

đồng quản trị và Ban giám đốc một số nội dung như sau:  

1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp, đặc 

biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư 

để sớm lấp đầy khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, đảm bảo hiệu quả kinh tế hơn 

nữa của dự án. 

2. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý giá thành nhằm đạt được hiệu 

quả cao hơn trong hoạt động xây lắp. 

3. Tiếp tục rà soát để xây dựng, ban hành các quy chế, quy định quản lý 

nội bộ, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị để nâng cao năng 

lực quản lý, điều hành doanh nghiệp. 
 

 Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình 

trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 
 

 
Nơi nhận: 
- Đại hội đồng cổ đông; 

- HĐQT; 

- Lưu BKS Công ty. 

Trân trọng. 
TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc 
 



       TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO 

 

                                    Số : _____/TTr-CT                                    Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2016 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 

 

Kính gửi:                     Đại hội đồng cổ đông 

          Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/4/2013 quy định 

quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài 

chính hàng năm, 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán 

Quốc tế Moore Stephens với một số chỉ tiêu chính như sau:  

- Tài sản ngắn hạn 372.504.292.596 đồng  

- Tài sản dài hạn 371.854.692.203 đồng  

- Tổng cộng tài sản  744.358.984.799 đồng 

- Nợ phải trả 679.367.464.510 đồng 

- Vốn chủ sở hữu 64.991.520.289 đồng  

- Tổng cộng nguồn vốn 744.358.984.799 đồng 

- Tổng doanh thu 262.228.276.600 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế  8.666.811.942 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế  8.364.648.945 đồng 

(chi tiết kèm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán) 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

 
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                   CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

                                  Phạm Ngọc Dũng    

 

 

  





















































































       TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO 

 

                                    Số : _____/TTr-CT                                    Vũng Tàu, ngày      tháng       năm 2016 
 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận,  

chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016  

 

Kính gửi:                      Đại hội đồng cổ đông  

                    Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí 

IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/4/2013;  

Căn cứ kết quả SXKD năm 2015 đã được kiểm toán. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO xin 

thông qua Đại hội  kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015; dự kiến 

kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 như sau:  

I- Phân chia lợi nhuận năm 2015: 

1- Lợi nhuận được phân phối:  8.124.648.945 đồng  

2- Trích lập các quỹ: 1.381.190.320 đồng 

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% 812.464.894 đồng 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7%  568.725.426 đồng 

Trong đó: + Quỹ khen thưởng:      341.235.256 đồng 

                 + Quỹ phúc lợi:     227.490.170 đồng 

3- Chia cổ tức: 12% 6.000.000.000 đồng 

Hình thức chi trả : Bằng tiền. 

Dự kiến chi trả cổ tức trong quý III/2016. 

II- Kế hoạch thực hiện và phân phối lợi nhuận năm 2016:   

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% 

- Dự kiến chia cổ tức năm 2016 12% 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                    CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

                                   Phạm Ngọc Dũng 



       TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO 

 

                                    Số : _____/TTr-CT                                   Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2016 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 

 

Kính gửi:                         Đại hội đồng cổ đông  

          Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí 

IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/4/2013. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO xin 

trình Đại hội thông qua mức chi thù lao năm 2015 và kế hoạch chi thù lao cho 

các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2015 như sau:  

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2015: 

Diễn giải 
Thù lao thực hiện năm 2015 

Số người Thành tiền 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 1 16.000.000 

Các ủy viên Hội đồng quản trị 4 144.000.000 

Trưởng Ban kiểm soát 1 36.000.000 

Ủy viên Ban kiểm soát 2 20.000.000 

Thư ký công ty 1 24.000.000 

Tổng cộng  240.000.000 

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016: 

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 

+ Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/tháng 

+ Thành viên HĐQT 3.000.000 đồng /người/tháng 

+ Trưởng Ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng 

+ Thành viên Ban kiểm soát 1.000.000 đồng/người/tháng 

+ Thư ký HĐQT 2.000.000 đồng/tháng 

  - Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Thông 

tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của BLĐ thương binh xã hội.  

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

 
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                   CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

                                 Phạm Ngọc Dũng    

 



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  PHÁT TRIỂN 

ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO 

       Số: _____/TTr-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2016 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua việc chọn đơn vị 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC); 

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau: 

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - 

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 

Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. 

- Số điện thoại: 84 (4) 3783 2121  Fax: 84 (4) 3783 2122 

- Email: info@cpavietnam.vn  Website: www.cpavietnam.vn 

Đây là một tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập hợp pháp có quy mô lớn, có 

nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và 

kinh nghiệm cao, đáp ứng được yêu cầu của IDICO-CONAC về phạm vi và tiến 

độ, đã kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và là một 

trong những Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận. 

      

   

 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Dũng 
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TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

ĐÔ THI ̣VÀ KHU CÔNG NGHIÊP̣ VIÊṬ NAM 

C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DƯṆG DẦU KHÍ IDICO 

 

Số:______/TTr-CT 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 
 

 

Vũng Tàu, ngày    tháng    năm 2016 

TỜ TRÌNH 

Về viêc̣  Sửa đổi Điều lê ̣Công ty 

 

 Kính gửi:          Đaị hôị đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dưṇg dầu khí IDICO 

  

Căn cứ Luâṭ doanh nghiêp̣ ngày 26/11/2014; 

 Căn cứ Điều lê ̣Công ty cổ phần Đầu tư xây d ựng dầu khí IDICO ngày 

26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/4/2013; 

 Để phù hơp̣ với quy điṇh của pháp luâṭ và thưc̣ tiêñ doanh nghiêp̣ , Hôị 

đồng quản tri ̣ Công ty trình Đaị hôị đồng cổ đông xem xét quyết điṇh sửa đổi , 

bổ sung Điều lê ̣Công ty đa ̃đươc̣ Đaị hôị đồng cổ đôn g thông qua ngày 

18/4/2013 với những nội dung chính như sau: 

(Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo) 

Kính mong Đại hội đồng cổ đông quan tâm, chấp thuâṇ. 

          Trân troṇg 

 

 

Nơi nhâṇ: 
- Như trên; 

- Lưu HĐQT,VPTH. 

TM. HÔỊ ĐỒNG QUẢN TRI ̣

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Ngọc Dũng 
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NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO 

(Kèm theo Tờ trình số ___TTr-CT ngày ____/___/2016) 

 

Điều lệ hiện hành Dự thảo sửa đổi, bổ sung Ghi chú 

Điều 1: Giải thích thuật ngữ: 

 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

………………. 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 

60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 

năm 2005; 

 

………………….. 

Điều 1: Giải thích thuật ngữ: (Sửa điểm b Khoản 1 Điều 1) 

 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

………………. 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2014; 

 

………………… 

 

   

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

 

…………….. 

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ 

đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được 

nêu tại Phụ lục 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của 

Điều lệ này 

.…………….. 

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

  

(Sửa: Bỏ Khoản 5 Điều 5 vì Công ty không còn cổ đông sáng lập)  

Công ty không còn cổ 

đông sáng lập 

Điều 11: Quyền của cổ đông 

 

…………………… 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số 

cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng 

trở lên có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và 

Điều 11: Quyền của cổ đông (Sửa Khoản 3 và 3b Điều 11) 

 

…………………… 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ 

phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở 

lên có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 

theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 
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Điều lệ hiện hành Dự thảo sửa đổi, bổ sung Ghi chú 

Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại 

hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 

Luật Doanh nghiệp; 

Điều 32 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 

Luật Doanh nghiệp; 

Điều 14: Quyền và nhiệm vụ Đại hội cổ đông Điều 14: Quyền và nhiệm vụ Đại hội cổ đông (Sửa điểm m 

Khoản 2 Điều 14). 

 

…………………. 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông 

qua quyết định về các vấn đề sau: 

………………. 

m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi 

nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

…………………. 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua 

quyết định về các vấn đề sau: 

………………. 

m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh 

hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài 

sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;  

Điều 135.2 Luật DN 2014. 

Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình 

họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình 

họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (Sửa điểm a 

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17)  

 

……………………… 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện 

những nhiệm vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia 

và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày 

trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương 

trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật 

pháp và các quy định của Công ty; 

……………… 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả 

các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin 

của Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty chuyển thành 

Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông 

tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông phải được gửi ít nhất bảy (07) ngày trước 

……………………… 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những 

nhiệm vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và 

biểu quyết tại đại hội chậm nhất mười lăm (15) ngày trước 

ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình 

họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các 

quy định của Công ty; 

……………… 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả 

các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của 

Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty chuyển thành Công ty 

niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử 

(website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội 

Điều 137, 139 Luật DN 
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ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông 

báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả 

cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư) (……) 

……………….. 

đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc 

chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ 

vào hòm thư) (……) 

……………….. 

Điều 18: Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông Điều 18: Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông  

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông 

dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu 

quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, 

người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông 

phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ 

ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có 

thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được 

uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

……………………. 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 

họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người 

triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được 

triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định 

tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ 

đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham 

dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp 

đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 

…………………….. 

Điều 141.1 Luật DN 2014 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

(Gộp Khoản 1 và Khoản 2, sửa đổi Điều 20) 

 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ 

được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu 

của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng 

cổ đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến 

việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng 

cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công 

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi 

được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 
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ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh 

thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của 

Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm 

toán được thông qua khi có từ 75% 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 tại Đại hội đồng 

cổ đông. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông 

……………… 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 

75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có 

giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

……………… 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị 

như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

Điều 144 Luật DN 2014 

 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả 

kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng 

tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

trong các trường hợp sau đây: 

………………………… 

 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả 

kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm 

cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ 

bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp 

sau đây: 

…………………………. 

 

Điều 147 Luật DN 2014 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội 

đồng quản trị 

................................ 

2. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội 

đồng quản trị 

................................ 

2. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số 

Điều 150 Luật DN 2014 
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quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau 

để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần 

có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

tháng được đề cử một thành viên Hội đồng quản trị; từ 

30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến 

dưới 70% được đề cử ba thành viên và nếu từ 70% trở lên 

được đề cử đủ số ứng viên. 

……………………. 

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản 

trị theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp. 

……………………. 

 

quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các 

ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm 

giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành 

viên Hội đồng quản trị; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai 

thành viên; từ 50% được đề cử ba thành viên. 

……………………. 

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 

theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp. 

……………………. 

 

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát 

……………………… 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 

30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 

ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên Ban kiểm soát; 

từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% 

trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp 

số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 

các ứng viên Ban kiểm soát.  

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát 

……………………… 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 

30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 

nhất sáu tháng được đề cử một Kiểm soát viên; từ 30% trở 

lên được đề cử 02 ứng viên. 

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số 

quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các 

kiểm soát viên.  

 

 

Khác: Thay đổi khái niệm “thành viên Ban kiểm soát” ở các Điều trong Điều lệ thành “Kiểm soát viên” theo quy định tại 

Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

 

 

 

 

 


