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DANH MỤC TÀI LIỆU 

 
1. Danh mục tài liệu.  

2. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 

3. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 

4. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017. 

5. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017. 

6. Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017. 

7. Báo cáo tài chính năm 2016 (tóm tắt). 

8. Báo cáo các vấn đề khác. 

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. 

10. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty. 

11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. 

12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

13. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. 

14. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

15. Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. 

16. Giấy đề nghị đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 

17. Sơ yếu lý lịch ứng viên dự bầu chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. 

18. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. 

19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 
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CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

(Bắt đầu lúc 07h15 ngày 03 tháng 06 năm 2017) 

Thời gian Nội dung 

7h15 - 8h00 
- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 

- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự. 

8h00 – 8h15 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. 

- Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu 

và xin Đại hội biểu quyết. 

- Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 

- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội. 

8h15 – 09h15 

Các vấn đề thông qua tại Đại hội: 

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017. 

- Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017. 

- Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017. 

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. 

- Báo cáo các vấn đề khác. 

Các tờ trình: 

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. 

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 

- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty. 

- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. 

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. 

- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

9h15 - 10h15 

- Đại hội thảo luận các nội dung và tiến hành biểu quyết từng vấn đề. 

- Ban kiểm phiếu làm việc.  

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 

10h15 - 10h30 

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT. 

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.  

- Đại hội tiến hành bầu cử. 

10h30 – 10h45 Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc 

10h45 – 10h55 
- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

- Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội. 

10h55 – 11h15 

- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

- Đại hội biểu quyết thông qua. 

- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. 

 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/


 

 

 

 

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 1 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

DỰ THẢO  

QUY CHẾ LÀM VIỆC  

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE  

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Công Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi ngày 27/4/2016). 

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre năm 

2017 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng 

xử, biểu quyết trong Đại hội như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của 

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp. 

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ 

đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời 

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 

đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định 

hiện hành của pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre. 

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT 

- Công ty : Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 

- HĐQT : Hội đồng Quản trị 

- BKS : Ban kiểm soát 

- BTC :  Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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IV. NỘI DUNG QUY CHẾ: 

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. 

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định nêu trên, 

Đại hội cổ đông phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ 

ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu 

tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số 

phiếu biểu quyết. 

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không được tiến hành đủ điều kiện tiến hành 

theo qui định nêu trên, Đại hội cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai 

mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp 

của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết 

của các cổ đông dự họp. 

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội 

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết  ngày 17/05/2017 đều có 

quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại 

diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được 

cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. 

3. Khách mời tại Đại hội 

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không 

phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. 

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội 

mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ 

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy 

tờ tùy thân,… theo yêu cầu của BTC Đại hội. 

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại 

hội.  

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết 

ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn 

đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi 

đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài 

hội trường làm việc. 

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, 

quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục 
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xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình 

thường theo chương trình kế hoạch. 

5. Chủ tọa Đại hội 

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc 

tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ 

làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội 

đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc 

họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa: 

 Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. 

 Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày 

các báo cáo tại Đại hội. 

 Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.  

 Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết. 

 Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một 

người hỗ trợ thư ký. 

 Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.  

 Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.  

 Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội 

thông qua. 

 Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau 

khi kết thúc Đại hội. 

6. Thư ký Đại hội 

Chủ tọa cử ra 02 người làm Thư ký đại hội.   

 Nhiệm vụ và quyền hạn: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội. 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu. 

- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông. 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các 

cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để 

điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông 

qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

7. Ban kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong 
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danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 người) để Đại 

hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. 

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

 Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

 Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; 

chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.  

8. Phát biểu tại Đại hội 

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại 

hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần 

trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến 

bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. 

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp 

các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản. 

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội 

a. Các quy định chung 

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp: 

- Một (01) “Thẻ biểu quyết” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có 

đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo 

cáo và tờ trình tại Đại hội. 

- Một (01) “Phiếu biểu quyết” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, 

có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại 

Đại hội. 

b. Cách thức biểu quyết: 

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý 

kiến theo trình tự sau: 

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình; 

- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình; 

- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình. 

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung 

bằng một trong hai hình thức sau: 

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức 

giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được 

giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số 

phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý 

kiến. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình 

tại Đại hội. 

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, 
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đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý 

kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau 

khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về 

thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các 

Báo cáo và Tờ trình Đại hội. 

c. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết 

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy 

xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có 

chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự. 

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu 

đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội 

dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, 

phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, 

hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, 

tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ. 

d. Thể lệ biểu quyết: 

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết 

sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết. 

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/05/2017) tổng số cổ phần của Công ty là:  

3.600.000 cổ phần tương đương với 3.600.000 quyền biểu quyết. 

e. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.  

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết. 

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của 

từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 

tại Đại hội đồng cổ đông. 

f.   Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết 

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi 

có từ 51% trở lên tổng số phiếu biếu quyết 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; 

hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp 

thuận đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 

o Thông qua báo cáo tài chính năm. 

o Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty 

o Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm  soát. 
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- 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 

doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá 

trị từ 35% 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 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyếtcủa 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 (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 

65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối 

với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). 

- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo nguyên tắc dồn phiếu. Người trúng cử 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu 

tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 

số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên 

đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc 

Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

V. THỰC HIỆN 

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ 

đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý 

hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền: 

 Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; 

 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến 

triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an 

ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ. 

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo 

quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 (đã ký) 

 
NGUYỄN NGỌC TRIỆU 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016: 

1. Tình hình chung: 

Năm 2016, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực, mặc dù sản xuất 

nông nghiệp, hệ thống công viên cây xanh bị ảnh hưởng nặng nề của hạn, mặn nhưng cả hệ 

thống chính trị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống, thích ứng. Do vậy 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động và gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên với nỗ lực của toàn thể công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ) cũng 

như kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. Các đơn đặt hàng địa bàn Thành phố Bến Tre và các hợp đồng với các Chủ đầu 

tư luôn được Công ty hoàn thành đúng hạn, chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích ngày càng 

nâng cao, được các khách hàng tin cậy, dư luận đánh giá cao. 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2016: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2015 

Năm 2016 

KH TH %/2015 %/KH 

1 Tổng doanh thu Tr đồng 48.340 51.000 56.064 115,98 109,93 

  - Doanh thu các công trình " 6.485 9.800 13.153 202,82 134,21 

  - Doanh thu dịch vụ công ích " 41.436 41.000 42.544 102,67 103,77 

 - Doanh thu khác " 419 200 367 87,59 183,50 

2 Lao động & thu nhập        

  Lao động bình quân Người 173 182 175 101,16 96,15 

  Thu nhập bình quân Tr đồng 6,41 6,6 6,618 103,28 100,27 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 5.920 6.400 7.023 118,63 109,73 

4 Nộp ngân sách Tr đồng 1.459 1.352 1.479 101,37 109,39 

5 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 4.556 5.074 5.571 122,28 109,80 

6 Lãi cơ bản trên CP Đồng 1.078 1.198 1.267 117,53 105,76 

7 
Lợi nhuận còn lại chia cổ tức 

/(VĐL) 
% 8,13 9,16 10,13 124,60 110,59 

8 Chia cổ tức/(VĐL) % 8,13 9,16 10,00 123,00 109,17 

9 Lợi nhuận giữ lại/(VĐL) %   0,13   

- Kết quả thực hiện doanh thu năm 2016 đạt 109,93% so với Kế hoạch đề ra và đạt 

115,98% so với cùng kỳ năm 2015, xét về chỉ tiêu doanh thu các công trình thì Công ty 

đạt vượt 34,21% so kế hoạch được giao, tăng 102,82% so với năm 2015. Doanh thu từ các 

dịch vụ công ích tăng nhẹ đạt 102,67% so với năm 2015, vượt 3,77% so với kế hoạch. 

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 3,28% so với năm 2015.  

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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- Kết quả doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016 đều tăng so với năm 2015 và vượt kế 

hoạch đề ra. 

Kết quả kinh doanh nêu trên bị tác động bởi một số điểm thuận lợi và khó khăn sau: 

 Thuận lợi 

- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố 

Bến Tre, cùng các Sở Ban Ngành Tỉnh và các Phòng Ban thành phố đã tạo điều kiện 

thuận lợi giúp cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Ủy ban 

nhân dân Tỉnh giao trong năm 2016. 

- Cán bộ công nhân viên và tập thể người lao động công ty luôn đoàn kết, gắn bó, phối 

hợp chặt chẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Ban lãnh đạo theo sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, kịp thời phát 

hiện sai sót, đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý và hiệu quả. 

- Ban lãnh đạo công ty tăng cường mối quan hệ với các đơn vị, mở rộng thị trường hoạt động, 

đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. 

- Đội ngũ CNVC-LĐ có ý thức trách nhiệm cao, phấn đấu nâng cao tay nghề, đóng góp 

nhiều sáng kiến nhằm đem lại năng suất lao động cao. 

- Duy trì được khách hàng, địa bàn hoạt động truyền thống từ đó ổn định doanh thu, 

nâng cao uy tín và vị thế của Công ty trong ngành. 

 Khó khăn 

- Nguồn vốn Công ty còn nhiều hạn chế nên chưa thể đầu tư đổi mới trang thiết bị đã cũ 

kỹ, lạc hậu. 

- Đơn giá, khối lượng thực hiện các dịch vụ công ích của Công ty phải thực hiện theo 

quy định của nhà nước, đồng thời ngân sách của các địa phương dành cho công tác 

kiến thiết thị chính ngày càng hạn hẹp điều đó ảnh hưởng đến việc tăng trưởng doanh 

thu của công ty. 

- Ý thức người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng làm hư hỏng kết cấu hạ tầng đô thị, vứt 

rác bừa bãi. 

- Tình trạng quá tải của bãi rác Phú Hưng gây ô nhiễm môi trường cục bộ, làm gia tăng 

chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn, mức độ cạnh tranh cao, rủi ro 

lớn…. Trên địa bàn có nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh mở ra ngành nghề kinh 

doanh cạnh tranh với công ty.  

3. Kết quả hoạt động năm 2016: 

3.1. Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Năm 2016, Công ty đã dần hoạt động ổn định theo mô hình Công ty cổ phần. Các kế 

hoạch cho từng lĩnh vực kinh doanh được triển khai hợp lý và có hiệu quả, mang lại doanh thu 

cao cho Công ty, nhất là việc tập trung nhận thầu thi công công trình .Trong năm, Công ty đã 

thực hiện tốt việc điều phối lao động, tránh lãng phí nguồn nhân lực cũng như một số chi phí 

không cần thiết, tập trung phát huy các thế mạnh có sẵn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 
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dịch vụ công ích, đẩy mạnh việc hoàn thành thêm nhiều công trình xây dựng. Bên cạnh đó, việc 

phát triển sang lĩnh vực xây dựng dân dụng góp phần nâng cao vị thế Công ty tại địa bàn tỉnh 

Bến Tre và củng cố lợi thế cạnh tranh của Công ty so với các doanh nghiệp khác. Ngoài việc 

đem lại những lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty còn đồng hành cùng với địa phương 

nhằm chung tay xây dựng Thành phố Bến Tre sớm trở trở thành đô thị loại II trước năm 2020. 

3.2. Công tác tài chính: 

Bộ phận kế toán tài chính của Công ty đã thực hiện cơ bản chức năng nhiệm vụ, kiểm 

tra, kiểm soát công tác kế toán - tài chính kịp thời, chặt chẽ, chính xác. Báo cáo tài chính đã 

cung cấp đầy đủ các thông tin và phản ánh trung thực về hoạt động của các bộ phận nói riêng và 

của Công ty nói chung. Các khoản phải thu, phải trả, tài sản, nguồn vốn được quản lý một cách 

hiệu quả đồng thời nghiêm túc thực hiện các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính. 

3.3. Công tác nhân sự: 

Công tác nhân sự của Công ty luôn ổn định, đội ngũ nhân viên có trách nhiệm làm 

thêm giờ nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất, kinh doanh. 

Tổng số lượng cán bộ công nhân viên tại ngày 31/12/2016 của công ty là 174 người, 

tiền lương bình quân của CNVC-LĐ là 5,726 triệu đồng/người/tháng. 

Các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi cho CNVC-LĐ đều 

được thực hiện theo quy định hiện hành và chính sách chung của công ty, đảm bảo đời sống 

cho CNVC-LĐ yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017: 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017: 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
TH 

2016 

KH 2017 

Giá trị %/2016 

1 Tổng doanh thu Tr đồng 56.064 57.000 101,67 

 - Doanh thu các công trình " 13.153 16.800 127,73 

 - Doanh thu dịch vụ công ích " 42.544 40.000 94,02 

 - Doanh thu khác " 367 200 54,50 

2 Lao động & thu nhập       

 Lao động bình quân Người 175 186 106,29 

 Thu nhập bình quân Tr đồng 6,618 7,175 108,42 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 7.023 7.125 101,45 

4 Nộp ngân sách Tr đồng 1.479 1.500 101,42 

5 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 5.571 5.653 101,47 

6 Lãi cơ bản trên CP Đồng 1.267 1.256 99,13 

7 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức/(VĐL) % 10,13 10,21 100,79 

8 Chia cổ tức /(VĐL) % 10,00 10,34 103,40 

9 Lợi nhuận giữ lại/(VĐL) % 0,13     
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2. Một số giải pháp thực hiện: 

2.1. Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Ưu tiên tập trung các nguồn lực (tài chính, con người) đầu tư mua sắm các thiết bị, 

phương tiện chuyên dùng để mở rộng họat động thi công xây dựng dân dụng và các hoạt động 

sản xuất kinh doanh khác, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích. 

Từng bước thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp thích ứng với môi trường hoạt 

động mới, nâng cao nhận thức về công tác quản lý cho các Phòng, Đội chuyên môn đem lại 

hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới, mở rộng địa bàn hoạt động trong và 

ngoài tỉnh, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Hoàn thành những đơn đặt hàng và hợp đồng 

với các Chủ đầu tư đảm bảo chất lượng sản phẩm và thời gian theo quy định. 

Ổn định, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH 

một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre (Công ty con). 

2.2. Công tác tài chính: 

Tổ chức ghi nhận và hạch toán báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch và đúng quy định. 

Thực hiện cân đối, hợp nhất báo cáo tài chính phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế tại 

Công ty.  

2.3. Công tác nhân sự: 

Mức lương bình quân của Công ty đã được nâng cao theo kế hoạch đã đề ra, Công ty 

vẫn tiếp tục duy trì các chính sách lương, thưởng nhằm tạo động lực cho người lao động nâng 

cao năng suất lao động và yên tâm công tác. 

Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, đổi mới phương thức quản lý, xây dựng đội 

ngũ cán bộ viên chức quản lý ngày càng chuyên nghiệp hơn, ngang tầm với bước phát triển 

của công ty. 

Tăng cường, khuyến khích các hình thức tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ, tay 

nghề, kỹ năng làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho việc phát triển của Công ty. 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 (đã ký) 

 
 

NGÔ TRUNG KIÊN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Số:      /BC-HĐQT     Bến Tre, ngày ….. tháng 5 năm 2017 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016  

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp (từ tháng 01/2016 

đến tháng 12/2016). Cụ thể như sau: 

Thời gian Chức vụ 
Số buổi 

tham dự 

Tỷ lệ 

(%) 

Lý do 

không tham dự 

1/ Ông Nguyễn Ngọc Triệu Chủ tịch 6 100%  

2/ Ông Ngô Trung Kiên Thành viên 6 100%  

3/ Ông Nguyễn Tấn Vũ Thành viên 6 100%  

4/ Ông Lê Văn Vũ Thành viên 6 100%  

5/ Ông Nguyễn Thanh Phong Thành viên 6 100%  

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 

STT 

Số  

Nghị quyết 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 08/NQ-HĐQT 04/02/2016 
Tạm ứng cổ tức năm 2015 và tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2016 

2 09/NQ-HĐQT 04/03/2016 Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 

3 10/NQ-HĐQT 27/04/2016 NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 

4 11/NQ-HĐQT 19/05/2016 
Cử Chủ tịch Hội đồng quản trị  

làm người đại diện theo pháp luật của Công ty 

5 12/NQ-HĐQT 30/05/2016 Ủy quyền cho Ban TGĐ Công ty 

6 13/NQ-HĐQT 30/09/2016 
Thành lập công ty TNHH một thành viên hạch 

toán độc lập theo mô hình Cty mẹ - Cty con 

7 14/NQ-HĐQT 30/09/2016 
Bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành  

Doanh nghiệp 

8 15/NQ-HĐQT 10/01/2017 

Bổ nhiệm Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty 

TNHH một thành viên hạch toán độc lập theo 

mô hình công ty mẹ - công ty con 

9 16/QĐ-HĐQT 04/05/2016 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 

10 17/QĐ-HĐQT 30/05/2016 
Sửa đổi và ban hành Quy chế tổ chức – hoạt 

động của Công ty 

11 18/QĐ-HĐQT 29/06/2016 
Ban hành Quy chế tiền lương và thu nhập cho 

người lao động Công ty 

12 19/QĐ-HĐQT 06/10/2016 Bổ nhiệm Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật 

13 20/QĐ-HĐQT 06/10/2016 Bổ nhiệm chính thức Kế toán trưởng Công ty 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc 

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và 

các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty. Đại diện HĐQT có tham gia họp giao ban định kỳ tại Công ty để kịp thời 

kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Xây dựng, thông qua các quy 

chế, quy định nội bộ giao cho Tổng giám đốc chủ động thực hiện các phương án sử 

dụng hợp lý, có hiệu quả mọi nguồn lực hiện có của Công ty. 

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Tổng Giám đốc và 

các cấp điều hành của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 

do ĐHĐCĐ đề ra. Để có được kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng rất lớn của 

Ban điều hành và tập thể CNLĐ toàn Công ty; với sự nhiệt tình, năng động và thống 

nhất trong nội bộ, trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc luật pháp, các quyết sách của 

ĐHĐCĐ và HĐQT đều được Ban điều hành triển khai kịp thời, thận trọng và chắc 

chắn. Kết quả đạt được trên tất cả các hoạt động dịch vụ truyền thống và ngành nghề 

sản xuất kinh doanh mới đều  được củng cố, duy trì và tạo được lòng tin từ các chủ 

đầu tư, các đối tác, khách hàng và cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của mình, tạo được sự đồng thuận và khí thế phấn khởi, ra sức thi đua thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  

- Sau 02 năm Công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty cổ phần, trên cơ 

sở chấp hành Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thực hiện kế hoạch kinh doanh 

được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, Ban quản lý điều hành cùng tập thể 

CB.CNV đã tích cực phấn đấu vượt qua những khó khăn trở ngại ban đầu, đã đoàn kết 

cùng nhau thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đạt được kết quả như Ban TGĐ vừa trình 

bày. Tuy vậy, việc đổi mới mô hình quản trị, đổi mới phương thức quản lý vẫn còn 

chậm; do vậy, Công ty cần phải tiếp tục tập trung đổi mới toàn diện, tích cực hơn nữa; 

trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư thay 

thế trang thiết bị chuyên dùng, hoạch định chiến lược kinh doanh đa ngành nghề và 

xây dựng kế hoạch SXKD hợp lý cho từng thời kỳ …… từ đó xác định nhu cầu về sử 

dụng lao động, về năng lực cán bộ quản lý các cấp và cơ chế điều hành thích hợp 

nhằm mục tiêu phát triển và xây dựng thương hiệu vững mạnh trong tương lai. 

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị Công ty: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:        -         (không thù lao) 

- Thành viên HĐQT  : 1 người x 4.200.000đ x 12 tháng   = 50.400.000 đ 

- Thành viên HĐQT  : 1 người x 4.200.000đ x 9,5 tháng  = 39.900.000 đ 

- Thư ký HĐQT         : 1 người x 2.500.000đ x 6.5 tháng  = 16.250.000 đ  

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: 106.550.000 đồng, bằng 81,46 % mức 

duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 
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II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017: 

- Một số chỉ tiêu chủ yếu: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2017 Ghi chú 

1 - Tổng doanh thu triệu đồng 57.000  

1.1 . Dịch vụ công ích nt 40.000  

1.2 . Thi công các công trình nt 16.800  

1.3 . Doanh thu khác nt 200  

2 - Lợi nhuận thực hiện nt 7.125  

3 - Tổng số nộp ngân sách nt 1.500  

4 -Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/VĐL % 10,21  

- Xây dựng kế hoạch phát triển Công ty theo hướng bền vững, gắn liền lợi ích 

Công ty với người lao động và với cộng đồng, chú trọng thực hiện các giải pháp bảo 

vệ môi trường và an toàn lao động. 

- Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, quan tâm xây dựng 

phát triển thương hiệu; quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty con 

sớm phát triển theo đúng mục tiêu thành lập. Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào 

công tác quản trị nhân sự, tăng cường giám sát, chỉ đạo sâu sát các hoạt động đầu tư, 

quản lý chặt chẻ chi phí sản xuất, đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao quản trị rủi ro 

về pháp lý và kiểm soát nội bộ. 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban điều hành Công ty nhằm 

nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản lý, khuyến khích 

tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ích; đầy mạnh 

hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyên ngành xây dựng dân dụng và các dịch vụ mới 

theo định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.  

- Tích cực liên hệ, đăng ký nhận thầu thực hiện các công trình, dự án thuộc 

chương trình việc phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới của Tỉnh (giai đoạn 

2016 – 2020). Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về: tổng doanh thu, lợi nhuận thực hiện và 

mức chi cổ tức, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 do Đại hội 

đồng cổ đông thông qua hôm nay. 

- Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 2016 và phương hướng kế hoạch 

năm 2017, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, xin 

báo cáo và đề nghị Quí vị cổ đông xem xét thông qua. Hội đồng quản trị tin tưởng với 

các giải pháp linh hoạt, tích cực trong công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám 

đốc, của các cấp lãnh đạo trong Công ty, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành đạt và vượt 

các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2017 và những năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ 

đông tin tưởng giao phó. 

  - Kính chúc sức khỏe Quí vị cổ đông cùng toàn thể CB.NV tham dự Đại hội. 

Trân trọng kính chào./.   
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 (đã ký) 

 

 

 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Số: 01 /BC-BKS                   Bến Tre, ngày 18 tháng 05 năm 2017 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 

Kính thưa: Quý vị cổ đông 

 Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng 

quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật 

doanh nghiệp. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre các nội dung sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại 

Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty 

và các Phòng, Đội, Xí nghiệp trực thuộc. 

Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, nhằm đánh giá tính hợp 

lý của số liệu tài chính, phối hợp với Ban điều hành công ty trong việc xây dựng 

các quy định, quy chế của công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, 

điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. 

Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát: 

 Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật, trong năm 

Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp nội bộ Ban kiểm soát. Tại các cuộc họp định kỳ, 

bất thường của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được mời tham dự nhằm theo dõi 

diễn biến cuộc họp, nắm bắt tình hình định hướng hoạt động công ty nhằm đảm bảo 

cho công tác giám sát theo sát tình hình thực tế đang diễn ra tại công ty. 

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016: 

 Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Trong đó 01 Trưởng Ban kiêm nhiệm từ tháng 

01 đến tháng 4/2016, 01 Trưởng Ban chuyên trách từ tháng 5 đến tháng 12/2016, 02 

thành viên kiêm nhiệm 

- Trưởng Ban kiểm soát : 1 người x 4.200.000 đ x4 tháng          =   16.800.000 đ  

- Thành viên Ban kiểm soát : 2 người x 4.200.000 đ x12 tháng  = 100.800.000 đ 

 Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016:  117.600.000 đồng, bằng 116,66% mức 

duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

II. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

1. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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 Sau một năm hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Trong năm 2016 Công 

ty còn gặp nhiều khó khăn tập thể HĐQT đã từng bước vượt qua những khó khăn, 

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình theo đúng với Quy chế hoạt động 

của HĐQT số 13 ngày 29/9/2015, từng bước đưa ra những quyết sách phù hợp với tình 

hình thực tế của Công ty, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT phù 

hợp chuyên môn của từng người. 

 Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp và ban hành 13 Nghị 

quyết,Quyết định nhằm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức sản xuất của Công 

ty  theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. 

 Các cuộc họp của Hội động quản trị tập trung thảo luận về thực hiện các nghị 

quyết của Đại hội đồng Cổ đông. 

 Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền 

của HĐQT và nội dung của các nghị quyết, quyết định này tuân thủ các nghị quyết của 

Đại hội đồng Cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các 

quy định của pháp luật. 

 Thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với 

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt theo ủy quyền của Đại hội cổ đông. 

Một số thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ điều hành tại Công ty, 

vì vậy công tác quản trị được triển khai song song với công tác điều hành. Hội đồng 

quản trị kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của của 

công ty. 

 Trong năm 2016 Công ty tiếp tục được giao nhiệm vụ tiếp tục thi công các gói 

dịch vụ công ích theo đơn đặc hàng không qua đấu thầu. Đây là một trong những yếu 

tố quan trọng giúp Công ty giữ được thị phần và có được doanh thu ổn định, tạo công 

ăn việc làm cho người lao động. 

2. Kiểm soát hoạt động của Ban Tổng giám đốc. 

  Để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, Ban tổng giám đốc ra quyết 

định đề bạc bổ nhiệm cán bộ quản lý các Phòng, Đội ,Xí nghiệp từng bước phù hợp 

với năng lực sở trường trình độ chuyên môn, để góp phần cho Công ty phát triển bền 

vững, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. 

 Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt vai trò chức năng và nhiệm vụ trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh tuân thủ các nghị quyết của HĐQT và theo đúng Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Công ty, từ đó tạo sự thống nhất trong cách quản lý và điều 

hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù tình hình ngân sách của Chủ đầu 

tư gặp khó khăn do Nhà nước cắt giảm chi tiêu, các gói dịch vụ công ích trước khi ký 

hợp đồng Chủ đầu tư thương thảo giảm giá, thị trường giá cả biến động ảnh hưởng 

trực tiếp đến chi phí đầu vào của Công ty.  

 Ban Tổng giám đốc từng bước tháo gở những khó khăn, ký kết được hợp đồng 

các gói thuê bao và Chủ đầu tư giải ngân kịp thời các khối lượng mà Công ty đã thực 

hiện, tạo được sự phấn khởi tin tưởng của người lao động vào sự lãnh đạo điều hành 

của Ban Tổng giám đốc. 

  Trong năm 2016 Công tác triển khai, tổ chức hoạt động kinh doanh của Ban 

Tổng giám đốc mang lại kết quả như sau: 
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CHỈ TIÊU 
12 tháng năm 

2016 

11 tháng năm  

2015 

1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 55.697.419.224      47.921.453.837 

2.  Các khoản giảm trừ doanh thu -    - 

3.  Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 55.697.419.224      47.921.453.837 

4.  Giá vốn hàng bán 41.595.506.555 34.132.658.525 

5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV 14.101.912.669      13.788.795.312 

6.  Doanh thu hoạt động tài chính 362.786.816 30.992.050 

7.  Chi phí tài chính - 1.897.586 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay - -    

8.  Chi phí bán hàng - -    

9.  Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.445.041.623 8.099.124.101  

10.  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.019.657.862        5.718.765.675  

11.  Thu nhập khác 3.743.750 387.648.021  

12.  Chi phí khác - 185.924.169  

13.  Lợi nhuận khác 3.743.750     201.723.852  

14.  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7.023.401.612 5.920.489.527  

15.  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1.452.281.961 1.364.635.165  

16.  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - -    

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5.571.119.651 4.555.854.362  

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.267 1.078  

 Ban Tổng giám đốc đã cố gắng nổ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động 

kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của 

Công ty trong bối cảnh thay đổi mô hình hoạt động. 

 Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì 

bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh 

quản lý khác trong Công ty; 

 Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện 

nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty. 

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2016: 

 Trong năm 2016 HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm 

soát thực hiện nhiệm vụ, trong thời gian tới sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội 

đồng quản trị sẽ còn được cải thiện và gắn kết chặt chẽ hơn, năm 2016 Ban kiểm soát 

được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Công ty và 

Ban kiểm soát cũng được tham gia ý kiến về các chủ trương chính sách của HĐQT và 

Ban Tổng giám đốc, góp phần các chủ trương chính sách của HĐQT phù hợp với lợi 

ích của cổ đông và của Công ty đúng với quy định của pháp luật, Ban kiểm soát cũng 

nhận hầu hết các văn bản chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, 

nhằm đảm bảo quá trình điều hành của Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng nghị quyết 

mà Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/4/2016. 

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 
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  Năm 2016, Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường 

xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định 

kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động 

của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt 

động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước 

toàn thể Đại hội đồng cổ đông.  

 Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải 

nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ 

đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc 

và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.  

 Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát năm 2017, Ban Kiểm soát có một vài 

kiến nghị như sau:  

 Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với 

sự phát triển trong tương lai của Công ty. 

 Có kế hoạch cụ thể hơn trong công tác triển khai sản xuất kinh doanh, mở rộng 

thị trường, gia tăng các dự án thi công. Đồng thời khuyến khích cán bộ công nhân viên 

phát huy truyền thống đề xuất sáng kiến mới trong kinh doanh. 

 Xây dựng kế hoạch chi tiết về tài chính, cân đối giữa nguồn vốn vay và vốn tự 

có, trong trường hợp được chỉ định thi công những công trình công ty ứng vốn thi 

công trước. 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017: 

Tham dự các cuộc họp giao ban của công ty, các cuộc họp của HĐQT; 

Giám sát các hoạt động của công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 

của Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện điều lệ công ty; 

Kiểm tra việc thực hiện chấp hành các quy định, quy chế đã ban hành; Phối hợp 

với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu; 

Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm 2017; tình hình sử dụng vốn và bảo toàn 

vốn của công ty; 

Trên đây là báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2017.  

Trân trọng kính chào. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

          ( đã ký) 

 

                                                                                             TRỊNH VĂN ĐẤU 
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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác  

tại Đại hội thường niên năm 2016 

 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 

Ngày 08/4/2016, Hội đồng quản trị Công ty có Tờ trình số 05/TTr-HĐQT: Về 

việc đề nghị thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 

cụ thể: Thành lập công ty con TNHH MTV hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ 

- công ty con, đăng ký đầu tư các dự án xây dựng, kinh doanh nhà đất và bất động sản, 

được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán 

thành là: 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả đã thực hiện trong năm 2016 như sau: 

1/ Thành lập Công ty con (TNHH MTV hạch toán độc lập): 

 Đã thành lập Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến 

Tre (hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con); được Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh 

doanh có mã số Doanh nghiệp: 1301024140, ngày 16 tháng 01 năm 2017; với quy mô 

và lĩnh vực hoạt động gồm: 

- Vốn Điều lệ là 05 tỷ đồng, được đầu tư bằng tài sản và tiền vốn từ Công ty CP 

Công trình đô thị Bến Tre (Cty mẹ); Công ty đã được góp đủ vốn và chính thức đi vào 

hoạt động từ ngày 01/3/2017; 

- Tổ chức bộ máy và nhân lực: Tổng số CB.CNV có tại thời điểm thành lập là 

23 người; chia ra các bộ phận: Ban Giám đốc, 02 Phòng nghiệp vụ và 02 Đội trực tiếp 

sản xuất; 

- Lĩnh vực hoạt động được đăng ký trên cơ sở những ngành nghề kinh doanh 

chính, chủ yếu của Công ty mẹ, bổ sung thêm các mã ngành thi công xây dựng công 

trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; tư vấn giám sát công tác thi công 

xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm thích ứng với quy định của 

pháp luật về đấu thầu đối với loại hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

2/ Đăng ký đầu tư các dự án kinh doanh nhà đất và bất động sản:  
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2.1. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Khu dân cư chợ Chùa mở 

rộng, phường Phú Tân, Tp Bến Tre: Không triển khai thực hiện được do vốn đầu tư 

biến động tăng cao (chi phí đền bù giải phóng mặt bằng # 180 tỷ đồng), huy động vốn 

khó khăn, thời hạn thu hồi vốn kéo dài, khả năng sinh lợi kém, vượt quá năng lực đầu 

tư của Công ty trong giai đoạn hiện tại. Đề nghị kết thúc chủ trương đầu tư dự án này. 

2.2. Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại cơ sở 2, Trường Cao đẳng, xã 

Sơn Đông, Tp Bến Tre: Trong năm 2016, Nhà nước thay đổi chủ trương đầu tư do 

không bố trí được kế hoạch vốn đầu tư; lập lại dự án chuyển sang hình thức đầu tư 

công (vốn NSNN giai đoạn 2017 – 2020). Đề nghị cho chủ trương tiếp tục liên hệ để 

tham gia đầu tư dự án này. 

Trên đây là kết quả thực hiện những nội dung công việc khác được Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông 

xem xét, biểu quyết thông qua. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

 

 

 

 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Số:       /TTr-HĐQT     Bến Tre, ngày        tháng 5 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 

 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017.. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: 

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ngày 22/05/2017 như sau: 

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội. 

- Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được đăng tải tại website công ty:  

www.congtrinhdothibentre.vn    

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

Xin chân thành cảm ơn ./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

 

(đã ký) 

 

 

 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 

 

 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Số:       /TTr- HĐQT     Bến Tre, ngày        tháng 5 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

 Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 
 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: 

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch phân 

phối lợi nhuận năm 2017: 

STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2016 
Kết quả  

thực hiện  
KH 2017 

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 36.000 36.000  36.000 

2 Tổng doanh thu  Triệu đồng 51.000 56.064  57.000 

 
Trong đó : Doanh thu Tài 

chính,doanh thu khác 
Triệu đồng 200 367 200 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.400 7.023 7.125 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.073 5.571  5.653 

5 Trích lập các quỹ Triệu đồng 1.776 1.964 1.978 

 - Quỹ Đầu tư phát triển (*) Triệu đồng 1.015 955  848 

 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi  Triệu đồng 761 842  848 

 - Quỹ thưởng NQL chuyên trách Triệu đồng  167 282 

6 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức Triệu đồng 3.297 3.648 3.675 

7 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức /(VĐL) % 9,16 10,13 10,21 

8 Chi cổ tức/(VĐL) % 9,16 10,00 10,34 

9 Lợi nhuận giữ lại chưa chia cổ tức %  0,13  

(*) Kết quả thực hiện Quỹ Đầu tư phát triển năm 2016 giảm so với kế hoạch do trích Quỹ thưởng 

NQL chuyên trách theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

Xin chân thành cảm ơn ./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 (đã ký) 

 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Số:       /TTr-HĐQT    Bến Tre, ngày ….. tháng 5 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 
 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: 

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau: 

Thù Lao HĐQT: 

- Thành viên HĐQT  : 1 người x 4.200.000đ x 12 tháng   = 50.400.000 đ 

- Thành viên HĐQT  : 1 người x 4.200.000đ x 9,5 tháng  = 39.900.000 đ 

- Thư ký HĐQT         : 1 người x 2.500.000đ x 6.5 tháng  = 16.250.000 đ  

 Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: 106.550.000 đồng,  bằng 81,46% mức duyệt chi 

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

 Thù lao BKS: 

- Trưởng Ban kiểm soát :       1 người x 4.200.000 đ x4 tháng  =   16.800.000 đ  

- Thành viên Ban kiểm soát : 2 người x 4.200.000 đ x12 tháng  = 100.800.000 đ 

 Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016:  117.600.000 đồng, bằng 116,66% mức duyệt 

chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS đã chi năm 2016: 224.150.000 đồng, bằng 96,78% 

mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau: 

 Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2017:           235.400.000 đồng  

Trong đó : 

- Thành viên HĐQT  : 1 người x 5.000.000đ x 12 tháng =   60.000.000 đ 

- Thành viên HĐQT  : 1 người x 5.000.000đ x 7 tháng  =   35.000.000 đ 

- Thư ký HĐQT         : 1 người x 2.700.000đ x 12 tháng  =   32.400.000 đ 

- Thành viên Ban kiểm soát : 2 người x 4.500.000 đ x12 tháng  = 108.000.000 đ 

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

  Xin chân thành cảm ơn ./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 
 

 

 

 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 

 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Số : 01/TTr-BKS    Bến Tre, ngày 18 tháng 5 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017. 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao 

nhất. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tiêu chuẩn như sau: 

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho 

phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng và trong 2 công ty 

sau:  

o Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 

o Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt  

- Đơn vị kiểm toán phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính 

chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, và chi phí hợp lý. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

 TRỊNH VĂN ĐẤU 

 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Số:        /TTr-HĐQT    Bến Tre, ngày       tháng 05 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 

Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh 
 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: 

- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Cụ thể, bổ sung ngành “Hoạt động kiến trúc 

và tư vấn có liên quan; chi tiết: Tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng và hoàn 

thiện công trình hạ tầng kỹ thuật” (mã ngành 7110) 

- Nguyên nhân: nhằm đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, đáp 

ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế tại công ty. 

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

  Xin chân thành cảm ơn ./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký)    

 

 

 

 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 

 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Số         /TTr-HĐQT      Bến Tre, ngày      tháng 5 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

 Về việc: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty 

(Lần 2) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa 

đổi, bổ sung ngày 27/4/2016); 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau: 

Bổ sung Khoản 2. Điều 3 và sửa đổi Khoản 1. Điều 5 của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động 

(sửa đổi lần 1 ngày 27/4/2016) cho phù hợp với yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh và 

tình hình thực tế của Công ty. Nội dung bổ sung, sửa đổi cụ thể chi tiết như Phụ lục I (đính 

kèm); các Điều khoản khác giữ nguyên, không thay đổi. 

Quý cổ đông có thể tham khảo nội dung thay đổi trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2017, được đăng tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty 

www.congtrinhdothibentre.vn   

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 

 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 

  

 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn 

PHỤ LỤC I 

(kèm theo Tờ trình số      /TTr-HĐQT)  

NỘI DUNG BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

STT Điều lệ Công ty (ngày 27/4/2016) Bổ sung Căn cứ pháp lý 

1 

…………………. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 

1. ………………… 

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: 

- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. 

Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh. 

- Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp 

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt 

- Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ 

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại 

- Thu gom rác thải không độc hại 

- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 

- Tái chế phế liệu phi kim loại . Chi tiết: Xử lý 

(làm sạch, nóng chảy. nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc 

cao su để nghiền thành hạt nhỏ 

…………………. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 

1. ………………… 

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: 

- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. 

Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh. 

- Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp 

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt 

- Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ 

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại 

- Thu gom rác thải không độc hại 

- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 

- Tái chế phế liệu phi kim loại . Chi tiết: Xử lý 

(làm sạch, nóng chảy. nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc 

cao su để nghiền thành hạt nhỏ 
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- Xử lý ô nhiễm và hoạt động chất thải khác 

- Xây dựng nhà dân dụng 

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

- Xây dựng công trình công ích 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

- Lắp đặt hệ thống điện 

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

- Hoàn thiện công trình xây dựng 

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.  

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, 

nứa) và động vật sống.  Chi tiết: Bán buôn hoa và cây 

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình . Chi tiết: 

Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật 

liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 

thiết bị khác dùng trong mạch điện) 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng.Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 

khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 

- Hoạt động của các công viên vui chơi và công 

viên theo chủ đề. 

 

 

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động chất thải khác 

- Xây dựng nhà dân dụng 

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

- Xây dựng công trình công ích 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

- Lắp đặt hệ thống điện 

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

- Hoàn thiện công trình xây dựng 

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.  

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, 

nứa) và động vật sống.  Chi tiết: Bán buôn hoa và cây 

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình . Chi tiết: 

Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật 

liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 

thiết bị khác dùng trong mạch điện) 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng.Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 

khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 

- Hoạt động của các công viên vui chơi và công 

viên theo chủ đề. 

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan; chi 

tiết: Tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng và 

hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (mã ngành 

7110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung theo yêu 

cầu mở rộng ngành 

nghề kinh doanh 
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NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 
 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

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

1.  Vốn điều lệ của Công ty là 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần, cơ cấu vốn như sau: 

 Điều lệ Công ty (ngày 27/4/2016): 

TT Tên thành viên góp vốn Tỷ lệ (%) 
Số lượng  

cổ phần 
Giá trị (đồng VN) Căn cứ pháp lý 

a) Cổ đông sáng lập     

1 Nguyễn Ngọc Triệu (đại diện vốn nhà nước) 50,000 1.800.000 18.000.000.000  

2 Ngô Trung Kiên (đại diện vốn nhà nước) 12,355 444.850 4.448.500.000  

3 Nguyễn Tấn Vũ (đại diện vốn nhà nước) 12,355 444.850 4.448.500.000  

b) Vốn chào bán     

1 Cổ phần bán ưu đãi 8,520 306.600 3.066.000.000  

2 Cổ phần bán đấu giá 16,770 603.700 6.037.000.000  
 

 Điều lệ Công ty (sửa đổi): 

TT Tên thành viên góp vốn Tỷ lệ (%) 
Số lượng  

cổ phần 
Giá trị (đồng VN) Căn cứ pháp lý 

a) Cổ đông sáng lập 60,000 2.160.000 21.600.000.000 

Nhà nước thoái vốn (14,71% 

VĐL) và các Quyết định số:1064 

/QĐ-UBND; số: 1065 /QĐ-

UBND thay đổi cơ cấu đại diện 

vốn nhà nước tại Công ty. 

1 Nguyễn Ngọc Triệu (đại diện vốn nhà nước) 50,000 1.800.000 18.000.000.000 

2 Ngô Trung Kiên (đại diện vốn nhà nước) 5,000 180.000 1.800.000.000 

3 Nguyễn Tấn Vũ (đại diện vốn nhà nước) 5,000 180.000 1.800.000.000 

b) Vốn chào bán 40,000 1.440.000 14.400.000.000 

1 Cổ phần bán ưu đãi cho CNV 8,520 306.600 3.066.000.000 

2 Cổ phần bán ra bên ngoài 31,480 1.133.400 11.334.000.000 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Số :       /TTr-HĐQT    Bến Tre, ngày      tháng 5 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 
Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017.; 

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Vũ ngày 17/5/2017; 

- Căn cứ đơn đề cử của đại diện cổ đông: Nguyễn Ngọc Triệu Chủ tịch HĐQT Công ty; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: 

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 vị trí thành viên Hội đồng quản trị : 

 Ngày 17/5/2017, Ông Lê Văn Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ 

nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 

vì lý do cá nhân, theo yêu cầu công tác. 

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

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  bao 

gồm: 

 Ông : Đào Mạnh Hùng - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị . 

 Sơ yếu lý lịch đính kèm 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

 Xin chân thành cảm ơn./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

   

 

 

 

 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

ĐT: (075) 3826 358  Fax: (075) 3817 770  Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

DỰ THẢO  

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

Căn cứ: 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre. 

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ I (2015 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của 

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre như sau: 

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt: 

- Công ty : Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 

- HĐQT : Hội đồng Quản trị 

- BKS : Ban kiểm soát 

- BTC : Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

II. Chủ tọa tại đại hội: 

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:  

- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị. 

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có). 

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT: 

1.  Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung :  01 người 

2.   Nhiệm kỳ  :  05 năm (còn lại 03 năm) 

3.   Số lượng ứng viên HĐQT tối đa  : Không hạn chế 

4.  Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 151 của Luật doanh 

nghiệp) 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này; 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 

định khác. 

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị của công ty khác.  

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội 

đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con 

đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám 

đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên 

quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 

IV. Nguyên tắc bầu cử: 

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm 

phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị. 

V.  Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị: (Khoản 3 Điều 144 

Luật doanh nghiệp) 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 

sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường 

niên năm 2017) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. 

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau: 

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng viên;  

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu  từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông trên đề cử thấp hơn số ứng 

cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng 

cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông khác đề cử. 

VI. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị: 

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị. 

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tại địa 

chỉ: www.congtrinhdothibentre.vn ) 

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị (theo mẫu) 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu) 
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Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre  

Điện thoại: 075 3826 358 - Fax: 075 3817 770 

Website: www.congtrinhdothibentre.vn  

Liên hệ: Bà Trần Thị Vân Nghi – ĐTDĐ: (091) 471 - 6878 

 

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) 

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có) 

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử, 

đề cử theo Quy chế này quy định  

Người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại 

hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. 

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về 

trước 15h ngày 29/05/2017 

 

 

 

 

 

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui 

lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. 

VII. Danh sách ứng cử viên: 

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của 

các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện 

quy định để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. 

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi 

đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 

VIII. Phương thức bầu cử: 

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp) 

- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở 

hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị 

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên. 

- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử 

mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). 

IX. Phiếu bầu cử: 

1.  Nội dung của Phiếu bầu cử 

http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại 

diện, có đóng dấu treo Công ty. 

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát 

phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo 

ngay cho Ban kiểm phiếu. 

2. Cách ghi Phiếu bầu cử 

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được 

hướng dẫn cụ thể như sau: 

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử 

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” vào ô “Bầu dồn 

đều phiếu” của ứng viên tương ứng.  

- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu 

ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng. 

Lưu ý: 

 Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở 

ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”. 

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, 

cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ 

ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự. 

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: 

   Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;  Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì; 

   Gạch tên các ứng cử viên; 

   Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của 

công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu 

bầu; 

   Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử; 

   Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn 

hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu; 

   Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; 

   Không có chữ ký của đại biểu tham dự. 

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu 

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại 

phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). 
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- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám 

sát. 

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của 

Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông. 

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với 

Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định. 

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp) 

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính 

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên cần bầu.  

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho 

thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 

phiếu được bầu ngang nhau. 

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ được tiến 

hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

X. Hiệu lực thi hành 

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty 

Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre kết thúc. 

- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung Hội đồng quản trị 

của Công ty nhiệm kỳ (2015 - 2020) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công 

ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 (đã ký) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

 

Số:      /NQ-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Bến Tre, ngày 03 tháng 06 năm 2017 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2017 
 

Căn cứ : 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; 

- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 03/06/2017. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 03/06/2017, tại Nhà hàng Đồng Khởi 2, Đại hội cổ đông thường niên 

Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 

… cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm … tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu 

quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch hoạt 

động năm 2017. 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch 

hoạt động năm 2017. 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch 

hoạt động năm 2017. 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016. 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 5: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những 

vấn đề khác tại Đại hội thường niên năm 2016; cụ thể việc thành lập Công 

ty con (TNHH MTV hạch toán độc lập) và Đăng ký đầu tư các dự án kinh 

doanh nhà đất và bất động sản. 

DỰ THẢO 



2 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 6: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch hoạt động 

năm 2017. 

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế 

hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: 

STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2016 
Kết quả  

thực hiện  
KH 2017 

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 36.000 36.000  36.000 

2 Tổng doanh thu  Triệu đồng 51.000 56.064  57.000 

 
Trong đó : Doanh thu Tài 

chính,doanh thu khác 
Triệu đồng 200 367 200 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.400 7.023 7.125 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.073 5.571  5.653 

5 Trích lập các quỹ Triệu đồng 1.776 1.964 1.978 

 - Quỹ Đầu tư phát triển  Triệu đồng 1.015 955  848 

 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi  Triệu đồng 761 842  848 

 - Quỹ thưởng NQL chuyên trách Triệu đồng  167 282 

6 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức Triệu đồng 3.297 3.648 3.675 

7 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức /(VĐL) % 9,16 10,13 10,21 

8 Chi cổ tức/(VĐL) % 9,16 10,00 10,34 

9 Lợi nhuận giữ lại chưa chia cổ tức %  0,13  

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 7: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: 

 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau: 

Thù Lao HĐQT: 106.550.000 đồng 

- Thành viên HĐQT  : 1 người x 4.200.000đ x 12 tháng  = 50.400.000 đ 

- Thành viên HĐQT  : 1 người x 4.200.000đ x 9,5 tháng = 39.900.000 đ 

- Thư ký HĐQT         : 1 người x 2.500.000đ x 6,5 tháng = 16.250.000 đ 

 Thù lao BKS: 117.600.000 đồng 

- Trưởng Ban kiểm soát: 1 người x 4.200.000 đ x4 tháng =   16.800.000 đ  

- Thành viên BKS : 2 người x 4.200.000 đ x12 tháng       = 100.800.000 đ 

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2016: 224.150.000 đồng. 

 Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như 

sau: 

  Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2017:  235.400.000 đồng  

Trong đó : 
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- Thành viên HĐQT: 1 người x 5.000.000đ x 12 tháng  =   60.000.000 đ 

- Thành viên HĐQT  : 1 người x 5.000.000đ x 7 tháng   =   35.000.000 đ 

- Thư ký HĐQT        : 1 người x 2.700.000đ x 12 tháng  =   32.400.000 đ 

- Thành viên BKS: 2 người x 4.500.000 đ x12 tháng  = 108.000.000 đ 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2017. 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2017 của Công ty với tiêu chuẩn như sau: 

 Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng 

và trong 2 công ty sau:  

o Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 

o Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt 

 Đơn vị kiểm toán phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch 

vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, và chi phí hợp lý. 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 9: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 10: Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty (lần 2). 

Bổ sung Khoản 2. Điều 3 và sửa đổi Khoản 1. Điều 5 của bản Điều lệ tổ chức 

và hoạt động (sửa đổi lần 1 ngày 27/4/2016) cho phù hợp với yêu cầu mở rộng 

ngành nghề kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty. Nội dung bổ sung, sửa 

đổi cụ thể chi tiết như Tờ trình đính kèm. 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 11: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty. 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

Nội dung 12: Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 

 Thông qua việc miễn nhiệm 01 vị trí Thành viên Hội đồng quản trị: 

- Ngày 17/05/2017, Ông Lê Văn Vũ – Thành Viên Hội đồng quản trị có 

Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP 

Công trình Đô thị Bến Tre; vì lý do cá nhân, theo yêu cầu công tác. 

 Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị bao gồm: 
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- Ông Đào Mạnh Hùng 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: … Cổ phần chiếm … % số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

 Kết quả các ứng viên được bầu bổ sung HĐQT, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Vị trí ứng cử Tỷ lệ biểu quyết 

1  Thành viên HĐQT  
 

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 

thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 

Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể 

từ ngày ký.  

Nơi nhận:  

- Cổ đông, 

- HĐQT, 

- Ban Tổng Giám Đốc, 

- Thư ký công ty, 

- UBCKNN, HNX, Website, 

- Lưu  

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

NGUYỄN NGỌC TRIỆU  




