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TM. HQI BONG QUAN TR! 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC 
VIENH LONG  

/TB-CNVL 

LONG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
Doc lap - Tir do - Hanh phac  

TP. Vinh Long, ngay ADhcing 04 nam 2019 

THONG BAO 
(V4' viec to chtic Dai h(ii dOng co Tong thu*ng Men dam 2019) 

Kinh 	Co dong Cong ty Co phan Cap Nuerc Vinh Long 

Hei d6ng quan tri C6ng ty Co phan Cap nu& Vinh Long tran tr9ng th6ng bac) va kinh mo i Qu9 c6 
dong tOi tham du Dai h6i Tong co dong thuang nien nam 2019. 

1. Thai gian: luc 7 gio. 30 phdt, Thir nam, ngay 25/04/2019. 

2. Dia di'C'm: Si 02 Hung Dao Vuang, Phuang 1 — TP Vinh Long, Tinh Vinh Long. 

3. NOi dung chinh cfia Dai hOi: (Xem chi tiect nO'i dung chtrang trinh kern theo) 

4. Tai lieu Dal hOi: dugc clang tai tren website cua Cong ty: http://www.capnuocvl.com.vn  

5. Mc nhan tham dy. Dal hOi: de cong tac to chirc Dai hei duvc thuan lai va chu dao, kinh de 
nghi Qu9 c6 dong vui long dang k9 xac nhan viec tham du Dai h6i hoac uy quyen (theo mau giri 
kern), giri ve van phong Cong ty Co phan CAp ntrac VIM Long truck 16 gia ngay 24/04/2019 theo 
dia chi sau : 

Cling ty Co phan Cap Nu.(rc Vinh Long 
Dia chi: 	02 Hung Dao Vuang - Phuang 1-Thanh pho Vinh Long — Tinh Vinh Long 
Dien thoai: 0270.3822583 — 0270.3827777, 0913 672717 gap Anh ThAng 
Fax : 	0270.3829432 
Email: 	capnuocvl@gmail.com  

Co Tong tham du Dai hei c6 mat tai dia diem to chirc Dai hei vao loc 7 Oa 30 philt va xin vui long 

mang theo Giay mai h9p; CMND/h6 chieu (ban g6c). D6i veri twang hop nguai duvc uy quyen, de 

nghi mang theo Gray Cy quyen (ban g6c) va CMND/h6 chieu (ban g6c) cua ngtrai uy quy'en 

Tran trcmg thong bao! 

Neil nhan: 
- Nhu kinh gift 
- Website ci2 COng ty 
- Ltru.VT 



CHVONG TRiNH DAI HOI BONG CO BONG THRONG NIEN NAM 2019 
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC VINH LONG 

Ngav 25 thane 04 nam 2019  

Thai gian: BAt dAu vao hac 7 giO 30 phirt, Thir nam, ngdy 25/04/2019. 
Dia diem: St') 02 Duemg Hung Dao Vuong, Phuemg 1, TP Vinh Long. 

THOI GIAN NOI DUNG 

7h - 7h30' Don tiep va kiem tra tir each e6 'Tong 

- 	Don tiep cac c6 clang va dai bieu. 

- 	Co dOng clang 14/ va nhan tai lieu. 
7h30 - 8h30' Khai mac dai h(ii 

- 	Tuyen b6 1)",  do va giOi thieu dai bieu. 

- 	Bao cao ket qua thAm tra to cach c6 Tong. 

- 	Chu t9a chi dinh nhan six tham gia dieu hanh Dai h6i va 02 ngueri 
lam Thu l4 Dai h6i. 

- 	Th6ng qua danh sach Ban Kiem phieu. 

- 	Thong qua Quy the lam viec va bieu quy6t tai Dai h6i. 

- 	Th6ng qua chucmg trinh Dai h6i. 
8h30'- 9h30' NO dung 4i. h'Oi 

- 	Bao cao cua HDQT ve hog d6ng dieu hanh Cong ty nam 2018. 

- 	Bao cao cila BKS ve hog d6ng kiOm soat Cong ty nam 2018. 

- 	Thong qua bao cao tai chinh cid kiem toan nam 2018. 

- 	Thong 	qua 	viec 	phan 	phi 	loi 	nhuan, 	trIch 	lap 	cac 
quy va tra co tirc nam 2018. 

- 	Th6ng qua ke hoach san xuAt kinh doanh nam 2019. 

- 	Thong qua viec ch9n don vi kiem toan BCTC nam 2019. 

- 	Thong qua thu lao thanh vien HDQT, BKS, Thu 14 nam 2019. 

9h30 -9h45' Nghi giai lao 

9h45'-11h NOi dung dal h(ii (tiep theo) 

- 	Thong qua viec sua d6i, 136 sung Di6u le Cong ty 

- 	Thong qua viec sira d6i Quy ch6 quan tri Cong ty 

- 	Thong qua s6 luting thanh vien HOi demg quart tri nhiem kY 2016 
— 2020; bau bo sung thanh vien HOi &Ong guar) tri cho thai gian 
con lai dm nhiem kS72016 — 2020. 

- 	Dai h6i did° Juan ve not dung cac to trinh. 

- 	Chu toa doan tra lai cac cau hoi ma c6 clang quan tam. 

- 	Dai h6i thao Juan va bieu guy& thong qua n6i dung cac to trinh. 

- 	Thong qua quy the de cir/img cir thanh vien HDQT 



- 	Hai hOi tin hanh bau cir be) sung thanh vien HDQT 

- 	Cong bo ket qua bieu quyet cac to trinh, ket qua bau cir thanh 
vien HDQT. 

11h - 11h30' Timg ket DO hOi 

- 	Thong qua Bien ban Hai heii. 

- 	Thong qua Ngni guy& D4i hOi clOng co clang. 

- 	Be mac dai hOi. 



CONG HOA X "A HOI CHU NGHIA WO' NAM 
Kw 14p - Tty do -1-1#nh phtic 

GIAY XAC NHAN THAM DU / UY QUYEN 

Hai hOi ii6ng co dong thirerng nien Wain 2019 

Cling ty Co Phan Cip Nuerc Vinh Long 

Co clang: 	  
Dia chi: 	  
S6 CMND/DKK1). 	 Ngay cap:  / / 	Nai cap: 	 
S6 c6 phdn sac 	 CP 

Can cu Giay m6i tham du Dai h6i d6ng c6 doling thueng nien to chirc vao ngay 
25/04/2019; xin tra 16i ye viec tham du Dai h6i nhu sau: (dcinh dau X vao 6 vuong). 

❑ Trtyc tiep tham dty 

El Uy quyen cho lanh dao Cling ty Co phlin Cap Ntrov Vinh Long : 

0 Ong Dang Tan Chien 	 Chu tich HDQT 

0 Ong Nguyen Tan Phat 	 T6ng giam d6c 

El Uy quyen cho ngteri khac tham du: 

Ten ngued duot uy quyen• 	 Ma so c6 dong 	c6)• 	 

S6 CMND: 	 Ngay cap:  / /  	 Nai cap. 	  

Ngu.61 chivy ity quy& ,duvc tham 	h6i dong ca dong thwang nien to chi:cc 
ngay 25/04/2019 va Neu quyet doi vai cac van de thu6c not dung chumg trinh Dgi h6i. 

Ltru y: Khi tham du Dai hOi, Qu3'T c6 dong (hoac ngtgri &roc fly quyen) can mang 
theo gidy nay va CMND (hoac h6 chieu) de Ban to eh& lam tha tuc clang Icy c6 dong. 

, ngay thang 04 nam 2019 

Nguiri duvc iiy quyen 
	

Co thing 
ghi r5 h9 ten) 
	

ghi r5 ho ten, (tong d'ciu ne'w la to chtec) 



Trang 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP  NƯỚC VĨNH LONG 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

 

 TP. Vĩnh Long, ngày  19  tháng 04 năm 2019 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP  NƯỚC VĨNH LONG 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội 

quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần 

cấp nước Vĩnh Long. 

Để Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp  nước Vĩnh 

Long diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ 

các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính 

như sau: 

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI: 

Các Cổ đông/Người nhận ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội có 

quyền và nghĩa vụ tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp. Các nội dung 

chính cần Đại hội thảo luận và biểu quyết bao gồm: 

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế ứng cử/bầu cử; 

Chương trình Đại hội; Ban Kiểm phiếu biểu quyết của đại hội. 

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên bao gồm:  

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 

2018; 

+ Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt  động kiểm soát Công ty năm 2018; 

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;  

+ Thông qua Phương án thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, 

trả cổ tức năm 2018;  

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;  

+ Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019; 
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+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; 

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; 

+ Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát không chuyên trách, người quản trị công ty, thư ký năm 2019; 

+ Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 

và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT 

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo 

sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. 

Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.  

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI: 

1. Đăng ký tham dự Đại hội và điều kiện để tổ chức Đại hội: 

1.1. Điều kiện tham dự Đại hội 

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp  nước Vĩnh Long 

theo danh sách chốt đến ngày 05/04/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam. 

Cổ đông có tên trong danh sách trên được ủy quyền bằng văn bản cho người 

nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy 

quyền cho người khác tham dự Đại hội. 

1.2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội 

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các 

giấy tờ sau: 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp 

được ủy quyền tham dự Đại hội). 

b. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải 

đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ trên để nhận Tài 

liệu Đại hội. 

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trong đó: 

- Thẻ biểu quyết (Có thông tin về Mã số biểu quyết; Số cổ phần được quyền 

biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)) 

- Phiếu biểu quyết (Có thông tin về nội dung các vấn đề cần biểu quyết thông 

qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) 

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai 

mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự 
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họp sẽ được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại 

theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của 

những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng. 

1.3.  Điều kiện để tổ chức Đại hội 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và 

ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo 

Danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2019. 

2. Ban tổ chức Đại hội 

2.1. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 

- Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019, nên Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo 

Điều 142 của Luật Doanh nghiệp. 

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông: 

 Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ 

đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số 

cổ đông tham dự. 

 Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận. 

 Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết. 

 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời. 

2.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội 

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:  

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác 

định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp đã chốt ngày 05/04/2019;  

- Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết;  

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ 

đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. 

2.3. Ban Thư ký Đại hội 

- Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội cử ra theo Điều 142 

của Luật Doanh nghiệp. 

- Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, 

bao gồm:  

 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội. 

 Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. 

 Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông. 
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2.4. Ban Kiểm phiếu biểu quyết 

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại 

hội.  

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ: 

 Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông  đối 

với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. 

 Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa, Ban thư ký kết quả biểu quyết từng vấn 

đề tại Đại hội. 

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội. 

Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát 

biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau: 

- Được sự chấp thuận của chủ tọa; 

- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu; 

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội và tránh 

trùng lắp với các nội dung đã được phát biểu trước; 

- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu; 

- Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển 

cho Ban thư ký tập hợp. 

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. 

4.1. Thể lệ biểu quyết 

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng 

cách: Lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự 

Đại hội bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại 

diện sở hữu. 

 Hình thức biểu quyết: Có 2 hình thức là giơ thẻ và bỏ phiếu 

- Giơ thẻ: Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy 

chế ứng cử/bầu cử, thành phần Ban kiểm phiếu, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của 

BKS, Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

- Bỏ phiếu: Biểu quyết nội dung các Tờ trình tại Đại hội. 

 Cách thức biểu quyết: 

- Giơ thẻ: theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, cổ đông lần lượt biểu quyết 

(đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu 

quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ 

tọa. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn 

đề cần biểu quyết. 

- Bỏ phiếu: cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào ô tương 

ứng trên Phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến). Những cổ 
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đông không chọn phương án biểu quyết nào đối với 01 vấn đề được xem là không 

có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết đã được đánh dấu 

chọn vào thùng phiếu theo hướng dẫn. 

5.2 Nguyên tắc thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội 

Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu 

quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu. 

Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông 

qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại 

diện cho cổ đông dự Đại hội chấp thuận. 

6. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên phải làm xong 

và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. 

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên được lưu giử 

tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long và sẽ được đăng tải lên Website của Công 

ty. 

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp  nước Vĩnh Long sau khi 

được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các 

cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. 

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 Công ty Cổ phần Cấp  nước Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

                                                                                             (đã ký) 

 

 

 ĐẶNG TẤN CHIẾN  
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƢỚC VĨNH LONG    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Vĩnh Long, ngày 19  tháng 04 năm 2019 

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC VĨNH LONG CHO THỜI GIAN CÒN 

LẠI NHIỆM KỲ 2016 – 2020 

**** 

Điều 1. Mục tiêu 

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp, các thông lệ tại Việt Nam và phù hợp với 

các qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh 

Long; 

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất 

cả cổ đông; 

3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tƣợng áp dụng 

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần 

Cấp nước Vĩnh Long cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội đồng cổ đông) được thực hiện 

theo quy định tại Quy chế này; 

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty 

Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

Điều 3. Số lƣợng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ 

sung 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thêm 02 (hai) thành 

viên;  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc 

bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm 

kỳ 2016 – 2020; 

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Thành viên 

được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn 

và điều kiện sau: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm 

nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 

18 Luật doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoạt đông sản xuất 

kinh doanh của công ty; 
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c. Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá (05) năm công ty 

đại chúng khác; 

d. 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; 

e. Các điều kiện khác theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Công ty 

Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long và Quy chế Quản trị hiện hành. 

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số 

quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng 

quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số 

lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm: 

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty được ứng cử hoặc đề cử 01 (một) ứng cử viên; 

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; 

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; 

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; 

e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị thông qua đề 

cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề 

cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại 

Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. Cơ chế 

đề cử hay cách thức Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội 

đồng Quản trị phải được công bố rộng rãi và phải được Đại hội đồng Cổ đông 

thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

3. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến 

các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ 

đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng viên Hội đồng 

quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý 

của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một 

cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu 

được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên 
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Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Công ty đại chúng phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về 

các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, 

các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng viên 

Hội đồng quản trị (nếu có). 

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào 

Hội đồng quản trị. 

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản 

trị, bao gồm: 

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (01 

bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: capnuocvl.com.vn; 

b. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) 

theo mẫu đăng tải trên website: capnuocvl.com.vn  

c. Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); CMND 

hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài); các văn bằng chứng minh ứng cử viên 

đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản 

sao có công chứng); 

d. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được 

nhóm ủy quyền ứng cử). 

e. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần nắm giữ liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng 

- Trường hợp cổ phần đã lưu ký cổ đông cung cấp giấy xác nhận sở hữu 

cổ phần theo mẫu đăng tải trên website: capnuocvl.com.vn; 

- Trường hợp cổ phần chưa lưu ký cổ đông cung cấp bảng photo công 

chứng sổ cổ phần. 

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh 

Long chậm nhất trước ngày 22 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC VĨNH LONG 

- Địa chỉ: Số 02 Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP.  Vĩnh long  

- Điện thoại:  0270.3822583 

- Liên hệ: Lê Văn Thắng; Điện thoại: 0913.672.717; Email: 

thangcapnuocvl@gmail.com. 
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Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên 

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ 

đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, 

Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu 

bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách tại Đại hội. 

Điều 7. Hình thức và phƣơng thức bầu cử 

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Cấp nước Vĩnh Long sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại 

Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu; 

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng Quản trị do 

Đại hội đồng Cổ đông thông qua.  

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên Hội đồng 

quản trị bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 02 thành viên. Cổ đông A sẽ 

có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 2.000 phiếu cho 02 ứng cử viên Hội đồng 

quản trị. 

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một 

ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên; 

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt 

quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số 

thành viên được bầu). 

5. Nguyên tắc và phương thức bầu cử được quy định cụ thể tại Phụ lục 

hướng dẫn ghi Phiếu bầu HĐQT ban hành kèm theo Quy chế này. 

(Xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử 

1. Ban Kiểm phiếu: 

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho 

Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này; 

b. Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên 

do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành 

viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử 

vào thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật 

thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử; 

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị; 

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông; 
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c. Phân phát và thu phiếu bầu cử; 

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông; 

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm 

phiếu trước Đại hội đồng cổ đông; 

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký 

Đại hội; 

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người 

ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông 

quyết định; 

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác; 

i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và 

Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết 

quả kiểm phiếu. 

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu: 

1. Phiếu bầu: 

a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long phát hành, được in 

thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, có mã số cổ 

đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết; 

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội 

đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền); 

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra 

lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay 

cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; 

2. Cách ghi phiếu bầu: 

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ 

đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên 

ứng cử viên đó. 

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ 

đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”. 

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu 

bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không 

bầu cho ứng cử viên nào. 

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền 

của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại 

diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu). 

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số 

lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
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b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được 

phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu); 

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này. 

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long phát hành và 

/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long; hoặc 

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định 

(trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc 

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách 

ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến 

hành bỏ phiếu; hoặc 

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá 

tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được 

ủy quyền); hoặc 

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của 

cổ đông; hoặc 

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. 

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu 

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và 

kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến 

của các cổ đông; 

3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc 

bỏ phiếu kết thúc. 

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử 

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết; 

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 

như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tổ chức bầu lại 

trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn; 

3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ 

sung thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn 

lại; 

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 

3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại 

hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội. 
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Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu; 

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu; Thành phần Ban kiểm 

phiếu; 

b. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; 

tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia 

bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của 

cổ đông tham gia dự họp; số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số 

cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên 

vào HĐQT; danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số 

phiếu bầu từ cao xuống thấp. 

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố 

trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội. 

Điều 13. Giải quyết khiếu nại 

1.  Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại 

hội đồng cổ đông giải quyết.  

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên 

quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và 

Điều lệ Công ty.  

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế 

Quy chế này gồm 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp 

nước Vĩnh Long ban hành, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Quy 

chế quản trị của công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.  

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long sau khi được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. 

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

 

 

ĐẶNG TẤN CHIẾN 
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PHỤ LỤC  

HƢỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2016-2020 THEO PHƢƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU 

(Ban hành kèm theo Quy chế Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 - 2020) 

*** 

1. Loại phiếu bầu: 

Phiếu màu hồng: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị vào thùng phiếu. 

3. Ghi phiếu bầu: 

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên 

được bầu của Hội đồng quản trị. 

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử. 

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc 

dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu 

bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông 

được ghi trên Phiếu bầu cử. 

Ví dụ: 

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 2 thành viên Hội đồng quản 

trị trong tổng số 2 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở 

hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu 

bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000 x 2) = 2.000 phiếu bầu. 

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: 

Trƣờng hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình 

cho 2 ứng viên (tƣơng đƣơng mỗi ứng cử viên nhận đƣợc 1.000 phiếu bầu ) 

STT Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu 

1 Ứng viên 1 1.000 

2 Ứng viên 2 1.000 

 Tổng số phiếu bầu 2.000 
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Trƣờng hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình 

cho 1 ứng viên (Trƣờng hợp bên dƣới là dồn hết cho Ứng viên 2) 

STT Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu 

1 Ứng viên 1 0 

2 Ứng viên 2 2.000 

 Tổng số phiếu bầu 2.000 
 

Trƣờng hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 

ứng viên nhƣng không đều nhau 

STT Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu 

1 Ứng viên 1 500 

2 Ứng viên 2 1.500 

 Tổng số phiếu bầu 2.000 

Trƣờng hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của 

mình cho các ứng viên (Trƣờng hợp bên dƣới là dồn cho các ứng viên 

nhƣng chỉ sử dụng 1.500 phiếu bầu)  

STT Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu 

1 Ứng viên 1 500 

2 Ứng viên 2 1.000 

 Tổng số phiếu bầu 1.500 

4. Phiếu bầu không hợp lệ 

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không theo mẫu quy 

định, không có dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. 

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa hoặc ghi thêm ứng viên không thuộc danh 

sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ 

phiếu. 

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt 

quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và 

được ủy quyền) được ghi trên phiếu. 

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. 

*** 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC 

VĨNH LONG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Vĩnh Long, ngày  19  tháng  04  năm  2019 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ VIỆC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ NĂM 2018 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2019 

 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nmam; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long đã được thông qua tại Đại 

hội đồng cổ đông ngày 25/05/2016; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018; 

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

năm 2018. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long xin báo cáo Đại hội đồng cổ 

đông về việc quản trị điều hành công ty năm 2018, như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

- Tên viết tắt: VWACO 

- Mã cổ phiếu: VLW 

- Địa chỉ: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

- Số điện thoại: (0270) 382 2583 

- Số fax: (0270) 382 9432 

- Website: www.capnuocvl.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1500174831 

- Vốn điều lệ: 289.000.000.000 đồng; số lượng cổ phần 28.900.000 cổ phần; mệnh giá một 

cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. 

Trong đó cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2018:  

+ Vốn nhà nước: 213.995.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 74,05 % 

+ Vốn cổ đông tham gia Công ty cổ phần là 75.005.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 25,95 % 

- Mã cổ phiếu: VLW 

- Sàn giao dịch: Upcom 

- Ngày 14/03/2019 UBND tỉnh Vĩnh Long đã thoái vốn thành công 6.660.500 cổ phần 

tương ứng 23,05% vố điều lệ, đến thời điểm lập báo cáo này vốn nhà nước còn nắm giữ 

14.739.000 cổ phần tương ứng 51% vốn điều lệ. 

http://www.capnuocvl.com.vn/
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2. Ngành nghề kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Sản xuất nước uống đóng 

chai; kinh doanh nước uống đóng chai; thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây dựng các dự án cấp nước; kinh doanh các dự án cấp nước; dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát, 

quản lý dự án các công trình kỹ thuật hạ tầng; kinh doanh thiết bị, vật tư chuyên ngành nước. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý : 

Căn cứ Điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước 

Vĩnh Long thông qua ngày 25/05/2016. Công ty cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý bao gồm:  

-  Đại hội đồng cổ đông; 

-  Hội đồng quản trị; 

-  Ban kiểm soát; 

-  Ban Tổng giám đốc. 

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

1. Thành viên cơ cấu Hội đồng quản trị: 

 

STT Họ Tên Chức vụ 
Cổ phần sở hữu, đại 

diện 

Số lƣợng 

cổ phần 

Tỷ lệ % 

cổ phần 

có 

quyền 

biểu 

quyết 

1 Đặng Tấn Chiến 
Chủ tịch 

HĐQT 

- Cổ phần cá nhân sở 

hữu 

- Cổ phần đại diện 

UBND tỉnh Vĩnh long 

185.200 

 

17.119.600 

0,64% 

 

59,24% 

2 Nguyễn Tấn Phát 

TV HĐQT, 

Tổng giám 

đốc 

- Cổ phần cá nhân sở 

hữu 

- Cổ phần đại diện 

UBND tỉnh Vĩnh long 

57.400 

 

4.279.900 

0,199% 

 

14,809% 

3 Bùi Thiện Ngọc Minh 

TV HĐQT, 

Kế toán 

trưởng 

- Cổ phần cá nhân sở 

hữu 

 

16.400 0,057% 

4 Lê Thị Quyến TV HĐQT 

- Cổ phần cá nhân sở 

hữu 

 

15.300 0,05% 

5 Huỳnh Văn Nhàn TV HĐQT 

- Cổ phần đại diện 

Công ty cổ phần nước 

và môi trường đồng 

bằng 

 

1.445.000 5,000% 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

2.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 

 

STT Họ Tên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ% 

1 Đặng Tấn Chiến Chủ tịch HĐQT 8/8 100% 

2 Nguyễn Tấn Phát Thành viên HĐQT 8/8 100% 



3 

 

 

3 Bùi Thiện Ngọc Minh Thành viên HĐQT 8/8 100% 

4 Lê Thị Quyến Thành viên HĐQT 8/8 100% 

5 Huỳnh Văn Nhàn Thành viên HĐQT 8/8 100% 

 

2.2. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018 

 

 

STT Nghị 

quyết/Quyết 

định 

Ngày  Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 03/01/2018 
-  Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện lựa 

chọn nhà thầu. 

2 02/NQ-HĐQT 12/03/2018 

 Thông qua việc tập triệu tập Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018 và ngày đăng ký cuối 

cùng  

3 03/NQ-HĐQT 10/04/2018 
 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 

4 04/NQ-HĐQT 24/05/2018 
 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 

bằng tiền mặt 

5 05/NQ-HĐQT 12/06/2018 

 Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán 

CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2017. 

6 06/NQ-HĐQT 02/07/2018 
 Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện lựa 

chọn nhà thầu. 

7 07/NQ-HĐQT 05/10/2018 
 Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện lựa 

chọn nhà thầu. 

8 08/NQ-HĐQT 03/11/2018 
 Thông qua việc thuê nhân công ngoài thi công 

các công trình. 

9 
405 Quyết định phục vụ công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp trong quá trình sản 

xuất kinh doanh năm 2018 

2.3. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh 

nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, năng 

động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng. 

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của 

Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công 

ty. 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, 

HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 08 Nghị quyết và 405 các Quyết định để kịp thời giải quyết 

các công việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2018. 

- Triển khai thực hiện Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng để 

hoàn thiện công tác quản trị công ty. Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định. Giám sát 
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chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

và các Phòng, Ban của công ty.  

2.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Công ty 

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng 

Giám đốc đã triển khai các biện pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. 

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tổng Giám đốc Công ty, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề: 

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2018  

- Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản 

xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp. 

- Định kỳ, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản 

trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình 

sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội 

đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế 

tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, tài lực phù hợp với tình hình tài chính của 

Công ty. 

- Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty. 

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các 

quy định pháp luật hiện hành. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018: 

a) Kết quả sản xuất kinh doanh: 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT

Kế hoạch 

năm 2018

Thực hiện 

năm 2018 Tỷ lệ %

1 Sản lượng nước sạch tiêu thụ m3 15.200.000   15.376.759    101,16%

2 Tổng doanh thu và thu nhập khác Triệu/đ 133.900        140.007         104,56%

3 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu/đ 28.765          33.538           116,59%

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu/đ 25.275          31.652           125,23%

5 Nộp ngân sách nhà nước Triệu/đ 10.381          11.401           109,82%

6 Tiền lương bình quân Triệu/đ 7,82              8,01               102,52%

7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ % 8,75% 10,95% 125,23%

8 Vốn điều lệ Triệu/đ 289.000        289.000         100,00%
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-  Sản lượng nước sạch tiêu thụ đạt 101,16% so với kế hoạch, tăng 1,16% 

- Tỷ lệ % thất thoát nước năm 2018 là: 21,5% 

-  Tổng doanh thu đạt 104,56% so với kế hoạch, tăng 4,56%. 

Trong đó:  Doanh thu từ hoạt động sản xuất nước sạch là 120,3 tỷ đồng, tăng 101,07%  

so với kế hoạch. 

- Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 116,59% so với kế hoạch, tăng 16,59% 

Trong đó:  Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch là 24,1 tỷ đồng, tăng 

106,57% so với kế hoạch. 

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

23/04/2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua mức cổ tức tối thiểu là 5%/ 

vốn điều lệ. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị công ty dự kiến trả 

cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 6% /vốn điều lệ tương ứng với số tiền là 17,34 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm tiếp theo. 

b) Phương án điều chỉnh giá nước sạch  

Công ty đã lập và trình phương án điều chỉnh giá nước sạch năm 2018 gửi các sở ngành 

chức năng thẩm định, để trình UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét quyết định điều chỉnh tăng giá tiêu 

thụ nước sạch. 

Ngày 14/02/2019 UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 379/QĐ.UBND phê 

duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch, theo đó công ty đã tiến hành tổ chức điều chỉnh giá tiêu 

thụ nước sạch thuộc vùng phục vụ của công ty trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ ngày 01/03/2019. 

c) Công bố thông tin với UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 

06/10/2015 của Bộ Tài Chính và Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.  

- Trong năm 2018 Công ty không xãy ra trường hợp chậm công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán. 

d) Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản  

- Phát triển mở rộng mạng lưới ống phân phối và khách hàng năm 2018 

 + Ống phân phối: 73.404 m với giá trị 17.504 triệu đồng. 

 + Lắp đặt mới đồng hồ nước: 4.691 chiếc với giá trị 7.757 triệu đồng  

- Thay thế đồng hồ kiểm định định kỳ 05 năm/lần: 13.254 chiếc, với giá trị 6.892 triệu đồng 

- Công tác triển khai thực hiện các dự án cấp nước: 

+ Dự án quy hoạch tổng thể HTCN đô thị tỉnh Vĩnh Long năm 2011-2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 với tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng, đến 31/12/2018 đã thực hiện 568 triệu đồng. 

+ Dự án xây dựng hồ chứa nước thô NMN Vũng Liêm, tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng, 

đến 31/12/2018 đã giải ngân 14.999 triệu đồng (trong đó tiền bồi thường giải tỏa mặt bằng cho 

các hộ dân là 14.539 triệu đồng). 

+ Dự án đầu tư xây dựng bể chứa nước sạch Trạm CN Long Hồ W=1.500 m
3
, Tổng mức 

đầu tư 6,5 tỷ đồng đến 31/12/2018 đã thực hiện 5.659 triệu đồng. 

+ Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước về khu công nghiệp Hòa Phú (Đoạn từ vòng xoay 

Quốc lộ 1A - Đinh Tiên Hoàng đến khu công nghiệp Hòa Phú), Tổng mức đầu tư 23,3 tỷ đồng 

đến 31/12/2018 đã thực hiện 201 triệu đồng. 
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2. Các mặt hoạt động của Công ty, thuận lợi, khó khăn. 

Thực hiện tốt công tác vận hành, khai thác hệ thống cấp nước và công tác đầu tư mở rộng 

hệ thống cấp nước, cụ thể sản lượng nước sạch tiêu thụ năm 2018 đã sản xuất và cung cấp đến 

người tiêu dùng 15.376.759 m3  đạt 101,16% so với kế hoạch. 

Công tác phát triển mạng lưới ống phân phối và lắp đặt đồng hồ nước để mở rộng sản xuất 

kinh doanh đến ngày 31/12/2018 công ty đã đạt 68.749 hộ khách hàng sử dụng nước trong toàn 

đô thị Tỉnh (không tính Bình Minh, Bình Tân và Mang Thít). Nâng tỷ lệ dân số được cấp nước 

sạch trên địa bàn đô thị tỉnh Vĩnh Long lên 99,1% với mức cung cấp nước sạch bình quân khu 

vực đô thị là 109 lít/người/ngđ đạt và vượt mục tiêu quốc gia.  

Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ và khắc phục các sự cố 

hư hỏng, duy trì sự  hoạt động cấp nước liên tục tại các đô thị đảm bảo cung cấp nước cho nhân 

dân trong sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đô thị tỉnh Vĩnh Long.  

Tuy nhiên, Công ty vẫn còn vướng phải các vấn đề khó khăn nhất định như: Công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư hệ thống cấp nước gặp rất nhiều khó 

khăn, thời gian kéo dài. 

Áp lực về chỉ tiêu trả cổ tức hàng năm bắt buộc Công ty phải thực hiện chính sách quản trị 

doanh nghiệp thật tốt, tính toán và thực hiện giảm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận. Nhưng bên 

cạnh đó vẫn phải đảm bảo nguồn vốn tích lũy để trả nợ gốc vốn vay, đảm bảo tiền lương cho 

người lao động và trả lãi vay Ngân hàng. 

Nguồn vốn để thực hiện các dự án phát triển mạng trước đây chủ yếu là nguồn vốn Ngân 

sách. Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ phải tiếp tục thực hiện bằng các nguồn vốn vay tín dụng và 

nguồn vốn tự có của Công ty nên đòi hỏi Công ty phải cân đối, phân kỳ đầu tư, ưu tiên các dự án 

thực hiện trước nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của nhân dân và hiệu quả kinh tế cho doanh 

nghiệp. 

Tình hình giá cả các mặt hàng: Hóa chất, nhiên liệu và điện năng có chiều hướng tăng làm 

cho chi phí sản xuất tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

3. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị luôn theo sát và 

chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo kế hoạch đã được thông qua. Nhìn chung, trong 

năm 2018, Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát 

huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành. Ban Tổng Giám đốc đã 

triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 

được giao. 

Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như 

trình bày phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị và thông qua báo cáo tài chính hàng quý, năm. Từ đó, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp 

thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, luôn trong thế chủ động 

trong việc chỉ đạo, điều hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 

4. Công tác quản lý tài chính  

Công tác quản lý tài chính trong năm 2018 luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng 

mức, công tác kiểm toán, kiểm soát các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

trong đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật…Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo 

quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng quy mô lớn. 
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IV. BÁO CÁO TIỀN LƢƠNG, TIỀN THƢỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, NGƢỜI 

QUẢN LÝ CÔNG TY CHUYÊN TRÁCH NĂM 2018 

1. Thù lao, tiền lƣơng, tiền thƣởng năm 2018 

Đơn vị tính: Đồng 

 
(*) Người quản lý công ty chuyên trách gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Trưởng Ban kiểm soát, 01 Tổng Giám đốc, 02 

Phó Tổng Giám đốc và  Kế toán trưởng. 

2. Thù lao, tiền lƣơng, tiền thƣởng của Tổng Giám đốc năm 2018 

 

V. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

Trong năm 2019 dự báo tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và đang trên đà phát 

triển. Tuy nhiên doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn các chi phí đầu vào tiếp tục 

tăng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà trực tiếp là tình trạng xâm nhập mặn, tăng giá điện … 

trong bối cảnh đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2019 như 

sau: 

- Chỉ đạo quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- Tăng cường công tác dự báo tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài 

chính của công ty an toàn, hiệu quả và phát triển nguồn vốn, tăng cường công tác giám sát, quản 

lý tốt công nợ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. 

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ gia tăng sản lượng, nâng cao chất 

lượng dịch vụ và mở rộng vùng phục vụ của công ty. 

- Triển khai thực hiện đào tạo và chuyển giao sử dụng phần mềm GIS để quản lý hệ thống 

kỹ thuật hạ tầng, đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thủy lực, quản lý 

mạng. 

- Triển khai thực hiện đề án Scada, đồng hồ thông minh cho hệ thống cấp nước, đa dạng 

hóa nhiều hình thức thu tiền nước để tiến tới việc thu tiền nước không dùng tiền mặt. 

Số lượng 

thành viên 

(người/năm

)

Bình quân 

(tháng/người)

Giá trị 

(đồng/năm)

1 Thù lao thành viên HĐQT 4 4.500.000     216.000.000     -                  216.000.000      

2 Thù lao thành viên BKS 2 3.000.000     72.000.000       -                  72.000.000        

3

Người quản lý công ty 

chuyên trách (*) 6 38.600.000   2.779.200.000  347.400.000   3.126.600.000   

Thù lao/Tiền lƣơng

Tiền thƣởng 

(đồng/năm)

Tổng cộng 

(đồng/năm)
STT Chỉ tiêu

1 Thù lao thành viên HĐQT Đồng 54.000.000                 

2 Tiền lương Tổng Giám đốc Đồng 504.000.000               

3 Tiền Thưởng Tổng Giám đốc Đồng 63.000.000                 

Tổng cộng 621.000.000               

STT Chỉ tiêu Ghi chúĐVT

Giá trị (đồng/năm)
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- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao và nhiệt quyết 

trong công việc, có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự để bổ sung kịp thời theo yêu 

cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành thông qua việc xây dựng và ban hành các 

quy định, quy chế quản trị nội bộ, đặt biệt là việc xây dựng và ban hành bộ định mức đối với hoạt 

động xây lắp và sản xuất nước sạch, nước đóng chai… đưa vào sử dụng hình thức khoán chi phí 

đến từng bộ phận, trả lương theo năng suất và hiệu quả công việc. 

- Phấn đấu đạt tỷ lệ hộ dân cấp nước theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung thực hiện 

cấp nước an toàn, đầu tư có chiều sâu để giảm tỷ lệ thất thoát nước theo kế hoạch năm 2019 là 

20,5%, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước sạch của tất cả khách hàng trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức kỹ luật lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm và quản lý tốt chi phí nhằm giảm giá 

thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. 

- Chỉ đạo điều hành tái cơ cấu toàn diện công ty với phương châm tinh gọn về tổ chức bộ 

máy nhân sự, hiệu quả trong điều hành tập trung vào các hoạt động cốt lõi là sản xuất và kinh 

doanh nước sạch đồng thời mở rộng đầu tư hoặc hợp tác đầu tư ở những lĩnh vực cho phép. 

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn nhiệm vụ 

của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định của pháp 

luật. 

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị điều hành năm 2018 và 

phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. 

Xin trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

 

ĐẶNG TẤN CHIẾN 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÂP NƯỚC VĨNH LONG Độc lập - Tự do     - Hạnh Phúc 
  
 Vĩnh Long, ngày  19  tháng 4 năm 2019 
 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
 
 Kính gửi: 

 - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam; 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 52 Điều lệ 

Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long (Điều lệ sửa đổi bổ sung Lần 1 đã được thông qua 

tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018) và quy định tại Điều 17 Quy chế quản 

trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long. 

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA 

Việt Nam và kết quả kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. 

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018: Ban kiểm 

soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT về các mặt: 

kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác 

của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề 

cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2019. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Ban kiểm soát 

báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và 

kế hoạch năm 2019 như sau: 

I.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long được tổ chức ngày 

25/05/2016 (Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020), Chúng tôi được Đại hội đồng cổ 

đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc 

phân công công việc trong nhiệm kỳ gồm: 

 + Ông Lương Minh Triết - Trưởng Ban kiểm soát 

 + Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên Ban kiểm soát 

 + Bà Trần Thị Huỳnh Mai - Thành viên Ban kiểm soát 

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt 

động của Công ty với những nội dung sau: 
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- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của 

Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

trong công tác quản lý. 

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra: từ đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã lên kế hoạch 

kiểm tra thường xuyên mọi hoạt động của Công ty; giám sát việc thực hiện công tác kế 

toán trên phần mềm kế toán; giám sát việc thực hiện phương án điều chỉnh giá nước sạch 

năm 2018. Các thành viên Ban kiểm soát cũng đã trực tiếp tham gia kiểm kê tài sản năm 

2018 cùng với đoàn kiểm kê của Công ty và đơn vị kiểm toán độc lập…  

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện 

công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính 

trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra 

các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,… của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, 

việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính 

trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên. 

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật 

chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền 

lợi của các cổ đông; giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước. 

- Giám sát việc sửa đổi Điều lệ Công ty và đóng góp ý kiến sửa đổi Quy chế quản trị 

của Công ty; đóng góp ý kiến các quy chế nội bộ khác… 

- Giám sát việc thực hiện phần mềm hóa đơn điện tử, chuẩn bị đưa vào vận hành 

chính thức trong đầu Quý 2/2019. 

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT, kiểm 

tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị 

Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty 

tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, 

Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác 

đầu tư và một số công tác khác của Công ty. 

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát: 

STT Họ Tên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ% 

1 Lương Minh Triết Trưởng Ban kiểm soát 06/06 100% 

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thành viên Ban kiểm soát 06/06 100% 

3 Bà Trần Thị Huỳnh Mai Thành viên Ban kiểm soát 06/06 100% 

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp 

luật hiện hành và Điều lệ Công ty. 

Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ 

do Công ty tổ chức. Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát còn tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng dài hạn về chuyên ngành kế toán; các khóa huấn luyện các chuyên đề về 

quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, cập nhật 

kịp thời các qui định của Nhà nước. 
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Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự 

quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 

quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ 

đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông 

về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH: 

1/ Về thực hiện kế hoạch kinh doanh: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 

31/12/2018) đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt 

động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2018 (từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA 

Việt Nam thực hiện. 

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2018, thực hiện như sau: 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ 

TH/KH 

1 Sản lượng tiêu thụ m
3
 15.200.000 15.376.759 101,16% 

2 Doanh thu 
Triệu 
đồng 

133.900 140.007 104,56% 

3 Lợi nhuận trước thuế 
Triệu 
đồng 

28.765 33.538 116,59% 

4 Lợi nhuận sau thuế 
Triệu 
đồng 

25.275 31.652 125,23% 

5 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / 
Vốn điều lệ 

% 8,75 10,95 125,14% 

6 
Tỷ suất cổ tức / Vốn cổ phần 
(*) 

% 5 6 120,00% 

 

Ghi chú:    

+ Sản lượng nước sạch tiêu thụ đạt 101,16% so với kế hoạch, tăng 1,16% 

+ Tổng doanh thu đạt 104,56% so với kế hoạch, tăng 4,56%. 

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 125,23% so với kế hoạch, tăng 25,23% 

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ đạt 125,14% so với kế hoạch, tăng 25,14% 

(*) Hội đồng quản trị công ty dự kiến trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 6% /vốn 

điều lệ.  

- Công ty luôn chú trọng công tác quản lý vận hành, kiểm soát chất lượng nước, chống 

thất thoát nước, tiết kiệm điện năng, vật tư sản xuất nước…  

- Thực hiện tốt công tác vận hành, khai thác hệ thống cấp nước và công tác đầu tư mở 

rộng hệ thống cấp nước, sản lượng nước tiêu thụ của công ty năm 2018 là 15.376.759 m
3
  

tăng 1,16% so với kế hoạch; lắp đặt phát triển khách hàng tăng thêm 4.691 hộ, nâng tổng 

hộ sử dụng nước tính đến ngày 31/12/2018 lên đến 68.749 hộ trong toàn đô thị trong Tỉnh 

(ngoại trừ Bình Minh, Bình Tân và Mang Thít). Nâng tỷ lệ dân số được cấp nước sạch trên 
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địa bàn đô thị tỉnh Vĩnh Long lên 99,1% với mức cung cấp nước sạch bình quân là 109 

lít/người/ngđ đạt và vượt mục tiêu quốc gia. 

2/ Về công tác đầu tư phát triển: 

- Công tác thi công lắp đặt các tuyến ống cấp nước phân phối và đồng hồ nước: 

+ Ống phân phối: 73.404 m với giá trị 17.504 triệu đồng. 

+ Lắp đặt mới đồng hồ nước: 4.691 chiếc với giá trị 7.757 triệu đồng.  

- Công tác triển khai thực hiện các dự án: 

+ Dự án quy hoạch tổng thể HTCN đô thị tỉnh Vĩnh Long năm 2011-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 với tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng, đến 31/12/2018 đã thực hiện 568 

triệu đồng. 

+ Dự án xây dựng hồ chứa nước thô NMN Vũng Liêm; tổng mức đầu tư 17,5 tỷ 

đồng, đến 31/12/2018 đã giải ngân 14.999 triệu đồng (trong đó tiền bồi thường giải tỏa 

mặt bằng cho các hộ dân là 14.539 triệu đồng). 

+ Dự án đầu tư xây dựng bể chứa nước sạch Trạm CN Long Hồ W=1.500 m
3
; Tổng 

mức đầu tư 6,5 tỷ đồng đến 31/12/2018 đã thực hiện 5.659 triệu đồng. 

+ Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước về KCN Hòa Phú; Tổng mức đầu tư 23,3 tỷ 

đồng đến 31/12/2018 đã thực hiện 201 triệu đồng. 

III.THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 
 

1.  Thẩm định báo cáo tài chính : 

- Báo cáo tài chính năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) bao gồm 

Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 

Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán 

Việt Nam hiện hành. 
 

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy 

định. 
 

- Báo cáo tài chính năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước 

chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. 
 

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty: “… phản 

ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại 

ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu 

chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, phù hợp với 

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các 

quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”. 

2.  Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018: 

 ĐVT: đồng 

CHỈ TIÊU 31/12/2018 31/12/2017 

  TỔNG TÀI SẢN 432.827.806.064 424.041.703.438 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN  153.104.595.644 145.770.666.915 

I- Tiền và các khoản tương đưong tiền 12.170.489.821 5.986.618.410 
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CHỈ TIÊU 31/12/2018 31/12/2017 

II- Đầu tư tài chính ngắn hạn 

 

 

115.259.000.000 112.734.000.000 

III- Các khoản phải thu ngắn hạn 12.677.851.518 14.323.491.035 

IV- Hàng tồn kho 11.461.196.666 12.324.904.319 

V- Tài sản ngắn hạn khác 1.536.057.639 401.653.151 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 279.723.210.420 278.271.036.523 

I- Các khoản phải thu dài hạn 0 0 

II- Tài sản cố định 233.873.559.846 238.814.799.184 

III- Bất động sản đầu tư 0 0 

IV. Tài sản dở dang dài hạn 29.173.746.256 19.008.699.270 

V- Đầu tư tài chính dài hạn 11.893.754.818 14.710.754.818 

VI- Tài sản dài hạn khác 4.782.149.500 5.736.783.251 

  TỎNG NGUỒN VỐN  432.827.806.064 424.041.703.438 

A- NỢ PHẢI TRẢ  111.207.930.354 125.813.432.226 

I- Nợ ngắn hạn 39.943.390.544 52.415.323.276 

II- Nợ dài hạn 71.264.539.810 73.398.108.950 

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU  321.619.875.710 298.228.271.212 

I- Vốn chủ sở hữu 321.051.237.741 297.659.633.243 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 289.000.000.000 289.000.000.000 

2. Quỹ đầu tư phát triển 9.776.713.390 8.194.113.090 

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 22.274.524.351 465.520.153 

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 568.637.969 568.637.969 

 

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018: 

 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2018 

1- Cơ cấu tài sản 

  Tài sản dài hạn/Tổng tài sản  %  64,63  

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản  %  35,37  

2- Cơ cấu nguồn vốn 
  

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn %  26,00  

Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn %  74,00  

Nợ phải trả/Vốn CSH %  34,58  

3- Khả năng thanh toán 
  

Khả  năng  thanh  toán  nhanh  ((Tài  sản ngắn hạn- Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn)  
Lần 3,55 
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Chỉ tiêu Đvt Năm 2018 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn) Lần 10,84 

Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả) Lần 3,89 

4-Hiệu quả 
  

Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) %  7,31  

Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu %  22,61  

Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE) %  9,84  

Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ % 10,95 

 

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi 

nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ số tài 

chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của 

doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả 

hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo 

toàn và phát triển. 
 

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2018  đạt 0,35 

lần. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành 

đều đảm bảo trên 1 lần. 
 

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách 

hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết và thực hiện nghiêm túc các quy 

định liên quan đến trích lập dự phòng nợ phải thu thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử 

lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả kinh doanh 

hàng năm. 
 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số phải nộp ngân sách 

Nhà nước của Công ty trong năm 2018 là 11,401 tỷ đồng. 
 

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm 

toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác 

nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 

2018 (từ ngày 31/01/2018 đến ngày 31/12/2018) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công 

ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. 

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: 
 

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc 

trong năm 2018: 
 

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng 

Giám đốc của Công ty trong năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường 

trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. 
 

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các 

hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết 

của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn 

tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn 

tồn tại và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018. Ban kiểm soát thống nhất 
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với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trong năm 2018. 
 

2.  Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2018: 
 

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. 
 

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 

2018. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam 

theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thực hiện kiểm toán các 

Báo cáo tài chính năm 2018 (từ ngày 31/01/2018 đến ngày 31/12/2018) của Công ty. 
 

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng mức đã 

được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua; chi tiết đã được thể hiện trên 

phần IV (Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý công ty 

chuyên trách năm 2018) trong Báo cáo của HĐQT năm 2018 tại ĐHĐCĐ 2019. 
 

Trong năm 2018, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ 

đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, 

Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 

kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và 

bảo toàn vốn của các cổ đông. 

3. Việc công bố thông tin với UBCKNN & Sở giao dịch chứng khoán: 

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC 

ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính và Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Trong năm 2018 Công ty không xảy ra trường hợp chậm công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán. 

4. Các hoạt động công tác khác: 

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; 

các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể: 

+ Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ 

luật lao động. 

+ Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV ngoài việc thực hiện 

đúng Luật Lao động còn có biện pháp theo dõi, sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty 

phù hợp với sức khỏe của người lao động. 

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như 

đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy 

định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ 

chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, ốm đau, bệnh tật… được thực hiện kịp 

thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty 

ngoài ra Công ty còn tổ chức tham quan học tập trong nước, các phong trào văn hóa văn 

nghệ, thể thao,…, nhằm giúp người lao động có tinh thần làm việc làm ổn định, đời sống 

được đảm bảo. 

- Các tổ chức chính trị xã hội: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên… đã được Công 

ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí hoạt động theo đúng luật định. 

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT: 
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Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được 

quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán và Điều lệ Công ty. 

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục giám sát việc hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của Công 

ty,  đồng thời kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy trình quản lý này.  

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt 

hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty. 

Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2019. 

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải 

pháp cụ thể như sau: 

-  Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa 

và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và 

vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho 

Công ty và cổ đông của Công ty. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả hoạt 

động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với 

Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, 

văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công 

ty có hiệu quả. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ 

và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty. Xây 

dựng thang bảng lương theo phương pháp 3P, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động… 

- Tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và tăng cường công tác giám 

sát kiểm tra an toàn, phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác cấp nước an toàn, đảm 

bảo chất lượng nước máy, nước đóng chai theo tiêu chuẩn quy định… 

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả; tiếp 

tục ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh (SCADA, GIS…); thực 

hiện nhờ thu qua các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính như: ngân hàng thương mại, Bưu 

điện, Viettel…; thực hiện số hóa hồ sơ khách hàng; tích cực chống thất thoát, thất thu 

nước.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên 

nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính. 

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, duy trì sự đồng 

thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chăm lo đời sống vật 

chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác 

xã hội. 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 

2018: 
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Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo 

điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV 

của Công ty CP Cấp Nước Vĩnh Long. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 

theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội 

đồng cổ đông giao. 

1. Ông Lương Minh Triết- Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, 

Quy định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các 

báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự 

án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế. Kiểm 

soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến 

công tác tài chính kế toán của Công ty và phân chia cổ tức hàng năm. 

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung- Thành viên Ban kiểm soát: kiểm soát tính tuân thủ về 

pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin 

của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện thu nộp tiền nước. Xem xét kiểm soát tình hình 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm. 

3. Bà Trần Thị Huỳnh Mai- Thành viên Ban kiểm soát: kiểm soát thực hiện các chế độ, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công 

ty. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức 

thực hiện Luật lao động trong Công ty. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nước 

đóng chai. 

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo 

cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của 

Ban kiểm soát. 

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi 

dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp. 

Trân trọng báo cáo Đại hội. 

 
 
 

Nơi nhận: TM. BAN KIỂM SOÁT 
- ĐHĐCĐ; TRƯỞNG BAN 
- HĐQT, Ban TGĐ Công ty; 
- Lưu: BKS, Thư ký HĐQT, TCHC.                                        (đã ký) 
 

 
 
 
 

 Lương Minh Triết 



CÔNG TY CỔ PHẦN                    

CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

              Số:    04  /TT-CNVL TP.Vĩnh Long, ngày  19   tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 

năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM như sau:  

●  Báo cáo kiểm toán độc lập;  

●  Bảng cân đối kế toán;  

●  Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;  

●  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;  

●  Thuyết minh Báo cáo tài chính.  

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm 

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

  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

-  Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

ĐẶNG TẤN CHIẾN  

 

 













































































CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

              Số:    05  /TT-CNVL TP.Vĩnh Long, ngày  19  tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ  

và trả cổ tức năm 2018  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 

 

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi 

nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cho năm 2018 như sau: 

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 còn lại chưa phân phối: 465.520.153 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 31.652.005.997 đồng;  

2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 

- Trích 5% lợi nhuận sau thuế  TNDN năm 2018:  

            31.652.005.997 đồng x 5% =  1.582.600.300 đồng 

3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động 

- Kế hoạch năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua 

mức trích 25% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình 

quân thực hiện của người lao động. 

- Thực hiện năm 2018: Trích 25% lợi nhuận sau thuế năm 2018: 

31.652.005.997 đồng x 25% =  7.913.001.499 đồng 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động được xác định theo Điều 18, Thông 

tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội 

hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. 

Căn cứ quỹ khen thưởng, phúc lợi được phép trích lập, công ty quyết định phân bổ 

50% thành quỹ khen thưởng và 50% quỹ phúc lợi cho người lao động. 

 

 



 

4. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách 

- Kế hoạch năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua 

mức trích 1,5% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình 

quân thực hiện của người quản lý công ty. 

- Thực hiện năm 2018: Trích 1,098% lợi nhuận sau thuế năm 2018, tương đương 1,5 

tháng tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được xác định theo Điều 

18, Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động thương binh và 

xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối 

với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là 347.400.000 đồng. 

5. Trả cổ tức 

- Kế hoạch năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tối 

thiểu 5%/ Vốn điều lệ. 

- Thực hiện trả cổ tức năm 2018 là 6%/Vốn điều lệ : 17.340.000.000 đồng  

- Nguồn chi trả cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và lợi 

nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể như sau: 

●  Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 465.520.153 đồng 

●  Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 16.874.479.847 đồng 

- Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt. 

- Thời điểm chi trả trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2019. 

6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018: 4.934.524.351 đồng chuyển sang 

năm tiếp theo. 

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

  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

ĐẶNG TẤN CHIẾN  

 

 

 

 

 



 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN              

CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:   06   /TT-CNVL 
TP.Vĩnh Long, ngày  19   tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long; 

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2019 như sau: 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

 

STT Chỉ tiêu

Tỷ lệ % 

lợi nhuận 

sau thuế 

Kế hoạch năm 

2019 (đồng)

1 Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3) 16.000.000           

2 Tổng doanh thu 159.840.000.000  

3 Tổng chi phí 121.307.000.000  

4 Lợi nhuận trước thuế TNDN 38.533.000.000    

5 Thuế TNDN 4.743.600.000      

 + Thuế TNDN được miễn, giảm 2.963.000.000     

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã miễn, giảm) 36.752.400.000    

7 Nộp ngân sách nhà nước 12.814.600.000    

8 Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

8.1 Trích quỹ đầu tư phát triển 5% 1.837.620.000      

8.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 25% 9.188.100.000      

8.3 Trích quỹ thưởng người quản lý 1,50% 551.286.000         

8.4 Trả cổ tức tối thiểu 6%/vốn điều lệ 6% 17.340.000.000    

8.5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

 - Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối chuyển sang 4.934.524.351     

 - Lợi nhuận năm nay còn lại sau khi trích quỹ 7.835.394.000     

9 Đầu tư xây dựng cơ bản 67.307.832.000    

 - Các dự án cấp nước 30.500.000.000   

 - Phát triển ống phân phối dịch vụ 9.870.800.000     

 - Phát triển khách hàng 6.053.589.000     

 - Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định 5.595.843.000     

 - Thay thế duy trì đấu nối hộ khách hàng 3.919.200.000     

 - Sửa chửa lớn tài sản cố định; bảo trì duy tu bảo dưỡng 11.368.400.000   

10 Vốn điều lệ 289.000.000.000  

11 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ 12,72%



Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người 

quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích quỹ không 

vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2017 hướng 

dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, 

vốn góp chi phối của nhà nước. 

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

 

 

   Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 

 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

ĐẶNG TẤN CHIẾN 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:   07  /TT-CNVL TP. Vĩnh Long, ngày  19   tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. 

   Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của 

Công ty: 

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM 

Địa chỉ: Tầng 8 Cao ốc Văn Phòng VG Building số 235 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP 

Hà Nội. 

Tel: +84-(04)-37832121; Fax: +84-(04)- 37832122 

(Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Số 201-203 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, 

Quận 3, TP Hồ Chí Minh) 

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, P02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tel : +84 (8) 35472972; Fax: +84 (8) 35472970 

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) 

 Địa chỉ đăng ký: số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

 Tel: +84 (8) 3859 2285; Fax: +84 (8) 3859 2289 

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

    

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

                                                                                                     (Đã ký) 

 

 

 ĐẶNG TẤN CHIẾN 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƯỚC VĨNH LONG    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  08   /TTr-CNVL TP. Vĩnh Long, ngày 19  tháng  04  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách  

Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký năm 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp  nước Vĩnh Long; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành 

viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và 

Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký năm 2019 như sau: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng 

2. Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng 

3. Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký 3.500.000 đồng/tháng 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

 

    

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

                                                                                                      

                                                                                                     (Đã ký) 

 

                       

 ĐẶNG TẤN CHIẾN 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƯỚC VĨNH LONG    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  09  /TTr-CNVL TP. Vĩnh Long, ngày  19  tháng  04  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung 

Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau: 

… 

Điều 38: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

… 

2. Số lượng thành viên HĐQT là từ năm đến bảy (05-07) người. 

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

(06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 

viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) 

ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% 

được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

(Bảng kê sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty kèm theo) 

 

Trân trọng.  

     

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

                                                                                                      (Đã ký) 

 

 

 ĐẶNG TẤN CHIẾN 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƯỚC VĨNH LONG    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

 

Điều, 

khoản, 

điểm của  

điều lệ 

Điều lệ công ty 

(Trước khi sửa đổi, bổ sung) 

Điều lệ công ty 

(Sau khi sửa đổi, bổ sung) 

Khoản 2, 

Điều 38 

2. Số lượng thành viên HĐQT là năm 

(05) người 

2. Số lượng thành viên HĐQT là từ năm 

đến bảy (05-07) người. 

Khoản 3, 

Điều 38 

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên 

tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp 

số quyền biểu quyết của từng người lại 

với nhau để đề cử các ứng viên 

HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

nắm giữ đủ 10% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) 

ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 

30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 

ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được 

đề cử tối đa bốn (04) ứng viên. 

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 

ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số 

quyền biểu quyết của từng người lại với 

nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 

10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 

trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối 

đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 

40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được 

đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

. 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƯỚC VĨNH LONG    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  10  /TTr-CNVL TP. Vĩnh Long, ngày  19   tháng  04  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long 

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long; 

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua việc sửa đổi 

bổ sung Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau: 

… 

 Điều 8: Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên HĐQT là từ năm đến bảy (05-07) người 

            (Bảng kê sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty kèm theo) 

 

Trân trọng. 

 

  

    

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

                                                                                                      (Đã ký) 

 

 

 ĐẶNG TẤN CHIẾN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 

 



 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƯỚC VĨNH LONG    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

 

Điều, 

khoản, 

điểm của  

điều lệ 

Quy chế quản trị 

(Trước khi sửa đổi, bổ sung) 

Quy chế quản trị 

 (Sau khi sửa đổi, bổ sung) 

Khoản 1, 

Điều 8 

1. Số lượng thành viên HĐQT là năm 

(05) người 

1. Số lượng thành viên HĐQT là từ năm 

đến bảy (05-07) người. 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƯỚC VĨNH LONG    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  11  /TTr-CNVL TP. Vĩnh Long, ngày  19  tháng  04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị  

cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 -2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp  nước Vĩnh Long; 

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long; 

- Căn cứ quy mô tổ chức, tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Công ty Cổ 

phần Cấp  nước Vĩnh Long. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số 

lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp  nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 – 

2020 và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 

– 2020 như sau: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị:  

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên 

b) Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 05 (năm) thành viên: 

c) Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên cho 

thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020. 

d) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 

39 Điều lệ Công ty và Khoản 4, Điều 8 Quy chế quản trị công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 

2020. 

Trân trọng. 

    

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

                                                                                                     (Đã ký) 

 

 

 ĐẶNG TẤN CHIẾN 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 

 



 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƯỚC VĨNH LONG    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  12  /TTr-CNVL TP. Vĩnh Long, ngày 19  tháng  04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 -

2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp  nước Vĩnh Long; 

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. 

Trên cơ sở danh sách các ứng viên do Cổ đông đề cử tham gia bầu thành viên  Hội đồng 

quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020. Đối chiếu với các quy định của pháp luật; 

Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh 

Long, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu các thành viên tham gia HĐQT với các 

ứng viên như sau: 

 

STT Họ Tên Sinh ngày Cổ đông Đề cử  Vị trí ứng cử 

1 Đặng Thanh Bình 01/01/1963 Công ty Cổ phần 

Đầu tư Đà Nẵng 

Miền Trung 

Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Cấp nước 

Vĩnh Long 

2 Trần Ngọc Thành 

Nhơn 

01/12/1980 Công ty Cổ phần 

Đầu tư Đà Nẵng 

Miền Trung 

Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Cấp nước 

Vĩnh Long 

(Đơn ứng cử /đề cử và sơ yếu lý lịch kèm theo) 

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

 

Trân trọng. 

    

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

                                                                                                     

                                                                                                      (Đã ký) 

 

 

 ĐẶNG TẤN CHIẾN 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Cổ đông công ty; 

- Lưu. 

 





















1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 
Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2019  

Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long 

 

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỀM 

- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2019. 

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, số 02 đường 

Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. 

II.  THÀNH PHẦN 

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp 

nước Vĩnh Long. 

- Khách mời tham dự Đại hội: 

+ UBND tỉnh Vĩnh Long  

+ Đại diện Đảng Ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long. 

+ Ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. 

III. NỘI DUNG: 

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự: 

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 

- Ông: …………………………….. – Trưởng ban 

- Bà: ……………………………… – Thành viên 

- Bà: ………………………………. – Thành viên 

Ông ………………………., Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết 

quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 8 giờ 15 phút ngày 25/04/2019 như sau: 

• Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.900.000 cổ phần. 

• Tổng số …. Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện 

cho ………. cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm  ….% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết. 

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự 

Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện 

để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp 

Nước Vĩnh Long. 

3. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 

3.1 Chủ tọa đại hội: Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

DỰ THẢO 
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Chủ tọa đại hội chỉ định 02 thành viên tham gia điều hành đại hội gồm các ông 

(bà): 

- Ông ………………………….. - Thành viên HĐQT  

- Bà ……………………………..- Thành viên HĐQT 

3.2 Ban Thư ký Đại hội: 

Chủ tọa đại hội chỉ định 02 người làm thư ký đại hội gồm các ông (bà): 

-  Ông:  …………………………. - Trưởng Ban 

-  Bà: ……………………………. - Thành viên 

3.3 Ban kiểm phiếu: 

Để giúp việc cho Chủ toạ đại hội thống kê các ý kiến biểu quyết của các cổ đông 

trong quá trình diễn ra Đại hội, Chủ tịch HĐQT đề nghị danh sách nhân sự ban kiểm phiếu 

như sau: 

- Ông: …………………… - Trưởng Ban 

- Bà: ……………………… - Thành viên 

- Ông: ……………………. - Thành viên 

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch 

HĐQT với tỷ lệ biểu quyết ………..% đồng ý. 

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI 

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 

- Đại hội đã nghe Ông ………………………, thông qua dự thảo Quy chế làm 

việc tại Đại hội. 

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau: 

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết  

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %: 

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

2. Thông qua Chương trình Đại hội. 

- Đại hội đã nghe Ông/Bà ……………., thông qua dự thảo Chương trình Đại hội. 

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau: 

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết  

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %: 

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  

3.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2018 
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- Đại hội đã nghe Ông Đặng Tấn Chiến trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt 

động điều hành Công ty năm 2018. 

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2018 

- Đại hội đã nghe ông Lương Minh Triết trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát 

công ty năm 2018. 

4. Thông qua các tờ trình: 

-  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ  và chia cổ 

tức năm 2018. 

-  Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty, Thư ký năm 2019. 

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty 

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty 

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020; bầu bổ 

sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 

 5. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, BKS và các tờ trình 

5.1. Ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội 

 - Cổ đông -  

 - Cổ đông -   

 - Cổ đông -  

 - Cổ đông - 

 - Cổ đông - 

 5.2. Chủ tọa đại hội trả lời các cổ đông:  

- Thống nhất theo ý kiến của Cô đông…  

-  ………. 

6. Biểu quyết 

6.1. Báo cáo của ban thẩm tra tư các cổ đông: 

- Tại thời điểm …h, … phút có …. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại 

hội, đại diện cho ……… cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm  …..% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

6.2. Điều chỉnh nội dung các tờ trình (nếu có) 

-“Nội dung tờ trình điều chỉnh”………. 

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết  

-  Kết quả biểu quyết : 

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 
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+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

 6.3.  Biểu quyết: 

 6.3.1 Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết 

 a) Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2018 

 - Kết quả biểu quyết: 

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

 b) Báo cáo của BKS về hoạt  động kiểm soát Công ty năm 2018 

 - Kết quả biểu quyết: 

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

 c) Quy chế ứng cử, bầu cử 

 - Kết quả biểu quyết: 

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

 6.3.2 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết 

 a) Cổ đông đánh dấu (X) chọn ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết. 

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ….. Phiếu biểu quyết đại diện ……… cổ phần, 

bằng …….% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: …… Phiếu biểu quyết, đạt …..% tương đương 

…………… cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: …… Phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……% trên 

tổng số phiếu thu vào. 

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ….. Phiếu biểu quyết 

- Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết (không có ý kiến): …. 

Phiếu biểu quyết. 

 b) Kết quả biểu quyết: 

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức 

năm 2018.   
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 + Số phiếu biểu quyết đồng ý:………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

 -  Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

 - Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát và người phụ trách quản trị công ty, Thư ký năm 2019. 

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty  

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

- Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020;  

 +Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

- Tờ trình thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian 

còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2020;  

 +Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 
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- Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 

2016 – 2020 theo thể thức bầu dồn phiếu. 

Đại hội đã nghe Ông…………………..Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ 

sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 như sau: 

+ Tổng số phiếu bầu phát ra:…..phiếu, đại diện cho………..cổ phần bằng 100% cổ 

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương đương………..phiếu bầu. 

+ Tổng số phiếu bầu thu về:…….phiếu, tương đương………..phiếu bầu 

+ Tổng số phiếu bầu hợp lệ :…….phiếu, tương đương………..phiếu bầu 

+ Tổng số phiếu bầu không hợp lệ :…….phiếu, tương đương………..phiếu bầu 

+ Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ Tên Số phiếu bầu Tỷ lệ % 

1 ….   

2 …   

3 …   

    

Căn cứ kết quả bầu cử như trên Ông/bà……………………và Ông …………đã 

trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020. 

 7. Thông qua Biên bản Đại hội. 

Đại hội đã nghe Ông ………………, Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Biên 

bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh 

Long.  

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau: 

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết  

- Kết quả biểu quyết: 

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội 

Đại hội đã nghe Ông ………………., Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.  

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau: 

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết  

- Kết quả biểu quyết: 

+Số phiếu biểu quyết đồng ý: ………………… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 

+Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ………… cổ phần, đạt tỷ lệ …….% 

+Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……… cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% 
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III. KẾT LUẬN 

Đại hội đồng cổ đông  nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 với ….% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp 

nước Vĩnh Long kết thúc vào lúc ….. giờ ….. phút cùng ngày. 

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty 

tại địa chỉ: http://www.capnuocvl.com.vn  ./. 

  
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Ban                 Thành viên 

 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Tấn Chiến 

          Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC 

 VĨNH LONG 

 

Số:        /NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

        Vĩnh Long, ngày 25  tháng  04  năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

 

  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long; 

 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty 

Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ngày 25 tháng  4 năm 2019; 

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh 

Long. 

QUYẾT NGHỊ 

 

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2018, với tỷ 

lệ …..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. 

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2018, 

với tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. 

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, với tỷ lệ …..% số cổ phần 

có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. 

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2018: 

Đơn vị tính: đồng 

- Tài sản ngắn hạn 

- Tài sản dài hạn 

153.104.595.644  

279.723.210.420 

Tổng tài sản  432.827.806.064 

- Nợ phải trả 

- Nguồn vốn chủ sở hữu 

111.207.930.354  

321.619.875.710 

Tổng nguồn vốn  432.827.806.064 

- Tổng doanh thu và thu nhập khác 

- Lợi nhuận trước thuế TNDN 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 

140.006.700.399  

33.538.406.600 

31.652.005.997 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)  809 

 

DỰ THẢO 
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4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức 

năm 2018, với tỷ lệ ….. % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí 

thông qua. 

 

STT 

Nội dung vấn đề Đơn vị Tỷ lệ %  Số tiền  

I Vốn điều lệ   Đồng  289.000.000.000 

 Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN Đồng  31.652.005.997 

II Lợi nhuận phân phối Đồng  31.652.005.997 

III Trích lập các quỹ Đồng   

 - Quỹ đầu tư phát triển Đồng 5% 1.582.600.300 

 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao 

động (trong đó phân bổ 50% quỹ phúc 

lợi và 50% quỹ khen thưởng) 

Đồng 25% 7.913.001.499 

 - Quỹ thưởng người quản lý công ty 

chuyên trách 

Đồng 1,5% 347.400.000 

IV Cổ tức chia cho cổ đông (*) Đồng 6% 17.340.000.000 

 - Từ lợi nhuận năm trước Đồng  465.520.153 

 - Từ lợi nhuận năm nay Đồng  16.874.479.847 

 - Hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt    

V Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 

chuyển sang năm tiếp theo 

Đồng  4.934.524.351 

5. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với tỷ lệ ……% số 

cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. 
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STT Chỉ tiêu

Tỷ lệ % 

lợi nhuận 

sau thuế 

Kế hoạch năm 

2019 (đồng)

1 Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3) 16.000.000           

2 Tổng doanh thu 159.840.000.000  

3 Tổng chi phí 121.307.000.000  

4 Lợi nhuận trước thuế TNDN 38.533.000.000    

5 Thuế TNDN 4.743.600.000      

 + Thuế TNDN được miễn, giảm 2.963.000.000     

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã miễn, giảm) 36.752.400.000    

7 Nộp ngân sách nhà nước 12.814.600.000    

8 Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

8.1 Trích quỹ đầu tư phát triển 5% 1.837.620.000      

8.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 25% 9.188.100.000      

8.3 Trích quỹ thưởng người quản lý 1,50% 551.286.000         

8.4 Trả cổ tức tối thiểu 6%/vốn điều lệ 6% 17.340.000.000    

8.5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

 - Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối chuyển sang 4.934.524.351     

 - Lợi nhuận năm nay còn lại sau khi trích quỹ 7.835.394.000     

9 Đầu tư xây dựng cơ bản 67.307.832.000    

 - Các dự án cấp nước 30.500.000.000   

 - Phát triển ống phân phối dịch vụ 9.870.800.000     

 - Phát triển khách hàng 6.053.589.000     

 - Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định 5.595.843.000     

 - Thay thế duy trì đấu nối hộ khách hàng 3.919.200.000     

 - Sửa chửa lớn tài sản cố định; bảo trì duy tu bảo dưỡng 11.368.400.000   

10 Vốn điều lệ 289.000.000.000  

11 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ 12,72%
 

(*) Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người 

quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích quỹ không 

vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2017 hướng 

dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, 

vốn góp chi phối của nhà nước 

6. Thông qua tờ trình các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm 

toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán như sau: 

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA – Việt Nam 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 

Tỷ lệ …..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. 
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7.  Thông qua tờ trình thù lao thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người 

phụ trách quản trị công ty, thư ký năm 2019, với tỷ lệ …….% số cổ phần có quyền biểu 

quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. 

- Thành viên Hội đồng quản trị:                                      4.500.000 đồng/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát:                                            3.000.000 đồng/tháng 

- Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký:                    3.500.000 đồng/tháng 

8. Thông qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ  Công ty, với tỷ lệ …….% số cổ 

phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua và ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các nội dung mà Đại hội đã thông qua. 

9. Thông qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, với tỷ lệ 

…….% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua và ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị với các nội dung mà 

Đại hội đã thông qua. 

10.  Thông qua tờ trình số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho 

thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 -2020, với tỷ lệ …….% số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham gia Đại hội nhất trí thông qua.  

11. Thông qua kết quả bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị. 

 

STT Họ Tên Sinh ngày Số phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % Kết quả 

bầu cử 

1 ….     

2 …     

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 

Cấp nước Vĩnh Long được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất ……% 

của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019./. 

 

  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

Nơi nhận: 
- Cổ đông công ty; 

- HĐQT, BKS; 

- Website Công ty; 

- Lưu VT. 

 

 

  

 

 

 

 

 

ĐẶNG TẤN CHIẾN 

 
 

 



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

THẺ BIỂU QUYẾT  

Cổ đông/Người đại diện:     

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:   

 

 

 

 

Mã số biểu quyết :  

 

 

VWACO 



 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG  

 (VWACO)   

  -----o0o----- 

  

 PHIẾU BIỂU QUYẾT 

 NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH  
  

 

 Mã cổ đông:  

 Tên cổ đông:  

 Số CP sở hữu + đại diện: ................................................. CP  

 Tổng số quyền được biểu quyết: ....................................  CP 

 

 
NỘI DUNG Đồng ý 

Không 

đồng ý 

Không 

có ý 

kiến 

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.    

2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các 

quỹ, trả cổ tức năm 2018. 

   

3. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019    

4. Thông qua tờ trình thù lao TV HĐQT, BKS, người phụ trách quản 

trị công ty,Thư ký năm 2019 

   

5. Thông qua tờ trình việc chọn  công ty kiểm toán thực hiện kiểm 

toán Báo cáo tài chính  năm 2019 

   

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty    

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty    

8. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 

2020 

   

9. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị 

cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 

   

 
TP. Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2019 

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú : 

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên  2019 – VWACO. 
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ: 

+ Phiếu không do VWACO phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của VWACO trên phiếu). 
+ Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông. 
+ Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu. 
+ Phiếu không in thông tin cổ đông. 

 

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG 

 

Lưu ý: 

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào 

ô lựa chọn (  ) 

- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh 

tròn ô đã lựa chọn (  ) và đánh dấu X vào ô lựa 

chọn mới (    ) 
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh 

tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy (  ) 

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu 

quyết cho mỗi nội dung. 



 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

 

PHIẾU BẦU  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2016-2020 

 

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử: 

- Mã cổ đông:     

- Tên cổ đông:  

- Số cổ phần sở hữu, đại điện:  

- Tổng số quyền được bầu:        

2. Phần bầu cử: 
 

Số TT Họ và Tên Số phiếu bầu 

1 ĐẶNG THANH BÌNH  

2 TRẦN NGỌC THÀNH NHƠN  

 
  Tổng cộng: 

  (không quá:                      )              
 

 

3. Hướng dẫn:  

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu 

của mình cho từ 1 đến 2 ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu 

cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên cộng lại 

không được quá tổng số quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. 

- Không bầu cho ứng viên nào phải điền số “0” hoặc gạch chéo (x) vào 

cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó. 

- Số quyền bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức 

độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên đó. 

  TP. Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2019 

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên)   
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