
Vii Tu~n Blnh 

NGQUANTRJ 
Tran trong! 

Kf11!1 gfri: QUY CO DONG CONG TY. 
Hoi dong quan tri Cong ty ce ph§n gach men Cosevco tran trong thong bao va 

kinh moi tcan th§ Quy C6 dong cua Cong ty c6 phan gach men Cosevco tharn du hop Dai 
hoi dong c6 dong thuorig nien narn 2020 voi nQi dung sau: 

1. Tho'i gian : 08h00, ngay 19 thang 6 narn 2020. 
2. Dja di~m : Hoi truong tang 3 - Tru so· Cong ty C6 phan gach men COSEVCO 

tai Khu Cong nghiep Hoa Khanh - Q.Lien Chieu - Tp. Ba Nang, 
3. D6i tuo'ng tharn du :T~t ca cac c6 dong so· htru c6 phan cua Cong ty c6 phan 

gach men Cosevco. 
4. N(H dung Dai h(H : 

- Bao cao hoat dong cua H9i d6ng quan tri trong narn 2019; phuorig huong k€. 
hoach nam 2020; 

- Bao cao k~t qua san xufrt kinh doanh nam 2019; K€ hoach san xuat kinh 
doanh narn 2020; 

- Bao cao cua Ban ki~m scat; 
- Bao cao tai chinh narn 2019 da duockiern toan; 

- Ta trinh thong qua phuong an phan phoi loi nhuan nam 2019; 

- Ta trinh thong qua viec lua chon Cong ty kiem toan cho nam tai chinh 2020; 

- To· trinh thong qua mire thu lao cho H9i dong quan tri - Ban kiem scat va Thu 
ky Cong ty nam 2020; 

5. Tai li~u Dai h()i : Quy C6 dong vui long truy cap Website cua Cong ty : 
httpi//www.dacera.com.vn . 

6. Gifiy ter din thi~t khi tham du D~i h(>i 
- s6 chung nhan so htru c6 phan. 
- Gi~y uy quyen tham du Dai hoi (N~u c6) , 
D~ cong tac chuan bi Dai h()i duce elm dao, d~ nghi Quy ce dong vui long xac 

nhan viec tham du Dai h()i tnroc ngay 15 /6 /2020 bang viec xac nhan tham du thong qua 
s6 dien thoai : 0905 004 449 hoac dang ky theo s6 fax :0236- 3842 756. 

TI-IU M OI I-IQ P 
D~I HQI DONG CO DONG TRUONG NIEN NA1'1 2020 

************** 
CONG TY CO PHAN G~CH MEN COSEVCO 



.. ~ , ngay thong. nam 2020 
ca dong uy quy~n l T gu·(ri nh~n UJ' quy&n I I 

' No'i cap: : . 
H9 ld1fiu thuong tru/Tru so· chinh : . 
Bi~n thoai co dinh: Bi~n thoai di dong : .. 
Fax (neu c6) : .. Email (neu c6) : . 
Hien .dang so· huu: c6 phan (Bli.ng chii : cd phdn) 

Do ld1611g c6 di§u kien tham gia true ti€p Dai h9i ct6ng c6 dong thuong nien narn 2020 
cua Cong ty c6 phan gach men Cosevco, nay : 

Uy quySn cho : 
· Ong (Ba) : _. : . 

Cl\1ND : '. Ngay dp: / / Noi dp: .. 
H9 khau thirorig tru : . 
Bia chi lien lac : ., . 
Bi~n thoai c6 djnh: , .. Dien thoai di d('mg : 
Fax (neu c6) : Email (ri€u c6) : , . 
s6 c6 phan uy quyen : : : c6 phdn 

Duce thay mat toi/dcn vi tham du Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2020 cua Cong 
ty c61)h~n gach 1~1en-ca·revc:o-~v~_,lli\l:C111~11~611g-vi?c:-sau:~- · 

Phat bieu ~' kien v6 cac v@n d§ thao luan tai Dai hoi; 
Ky cac giay to dn thiet; 
Bi@u quyet tat ca nhung van d§ duce dira ra trinh Dai hoi d6ng c6 dong. 
Ong (ba) : c6 nghia vu thuc hien dung n9i dU11g quy ch€ 

lam viec cua Dai h9i dfJng c6 dong thucng nien narn 2020; khong duoc uy quyen lai cho 
nguoi khac va co trach nhiem thong bao lai k€t qua Dai h9i cho nguoi uy quyen. 

Thai han uy quyen tir ngay ky d§n khi :c'uoc hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien 
nam 2020 k§t thuc hoac thay th@ bang van ban huy b6 viec uy quyen gui d.€11 Ban t6 clnrc 
truce .gia khai mac. 

Gi§y uy quyen nay chi c6 hieu Ive tai CUQC hop Dai h9i d6ng c6 dong Hmong nien 
nam 2020 cua Cong ty c6 ph&n gach men Cosevco, duce l~p thanh 2 ban, m6i ben gifr mot 
ban va co gia tri phap ly nhu nhau. ¥ 

Toi/don vi cam k6t chap nhan 1119i hanh vi cua nguoi duoc uy quy§n trong ph?.m vi 
c6ng vi~c neu tren. 

J 

GIAY UY QlJYEN Clo- 111{)~11 

THAI 1 D1J BAI HQI BONG CO DONG TI-IU"CJ'NG l rrEJT PJJ,12020 
C011G TY CO PHAJ\f G~CH M.~N COSEVCO 

Ki.1111 gui : Ban TB clnrc D ai h9i c1Bng ca afuig tlnrong nien nam 2020 
Cong ty ca phfJn g:;ich men CoseYCO 

Ten c6 ciong: r . 

-r-ri- z d•A 111a co ong : . 
Cl\1ND/H9 chi€u/BKKD : cap ngay: ./. ./. . 

CQNG HOA_,~,._ n QI CHU J 1GHiA v11:!:T l :i.._M 
D0c J(lp -T1r do -Hp1b phu c 



CÔNG TY CP GẠCH NEM COSEVCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công

ty cổ phần gạch men Cosevco có trật tự, có kỷ cương và đúng các quy định hiện hành của
pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức xin báo cáo trước các cổ đông tham dự Đại hội Quy chế làm
việc tại phiên họp như sau:
I/ Nguyên tắc chung:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty Cổ phần gạch men Cosevco, được làm việc theo các nguyên tắc quy định tại:

- Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ
Nghĩa Việt Nam v/v ban hành Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần
gạch men Cosevco.

- Quy chế này qui định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện,
thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
II/ Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội
1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội
* Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham
gia Đại hội đồng cổ đông.
* Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy
định tại Quy chế này và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông ( Theo mẫu uỷ quyền do Công ty phát hành).

- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ
quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp
cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số
cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông nắm giữ tương ứng với
tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự
Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại
hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày
làm việc trước ngày khai mạc, (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác)



Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin
tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe
báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu
quyết.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền  tham gia và biểu
quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký
và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

* Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
- Tham gia hoặc uỷ quyền cho người đại diện mình tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ

đông theo điều lệ của Công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của

chủ toạ, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp
với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước
phát biểu rồi thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự cũng có thể ghi các
nội dung vào phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban tổ chức hoặc Ban thư ký Đại hội.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục
đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại Quy chế này và nội quy tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của đoàn
Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự không gây mất trật tự.

- Trường hợp Cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng sau đó bỏ về không tiếp tục
tham dự Đại hội thì được coi như là đã đồng ý đối với các nội dung được đưa ra xin ý kiến
biểu quyết tại Đại hội.
2.  Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty:

HĐQT Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội về toàn bộ công việc chuẩn bị cho Đại
hội và xây dựng chương trình nghị sự của Đại hội như:

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản dự thảo liên quan trong chương trình Đại hội để
tổ chức đại hội.

- Triệu tập đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông
- Chuẩn bị báo cáo, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Đại hội và trả lời các

nội dung mà Cổ đông yêu cầu.
3. Quyền và nhiệm vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

- Ban tổ chức đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức đại hội bố trí chỗ ngồi,
phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cổ đông
đề cử và được HĐQT thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ
những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả
kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư
cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết và
phát tài liệu của Đại hội.
4. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:



- Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội do HĐQT Công ty đề cử và được Đại hội biểu
quyết thông qua.

- Đoàn chủ tịch gồm có Chủ tịch HĐQT và các thành viên, là cơ quan điều hành mọi
Công việc của Đại hội; làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ quyết định theo đa số.

- Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh
ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

- Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại
hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn
của đa số cổ đông tham dự.

* Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
- Báo cáo dự kiến chương trình, nội dung, quy chế của Đại hội để Đại hội thông qua và

điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình, nội dung, quy chế đó.
- Hướng dẫn các Cổ đông về các nội dung thảo luận tại Đại hội,
- Tổng hợp và trình Đại hội các nội dung dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để

Đại hội biểu quyết.
* Quyền hạn:
- Đoàn chủ tịch có quyền ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu

không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí thông qua.
- Khi điều hành Đại hội Đoàn chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương

trình Đại hội khi thấy cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong chương trình đã Đại hội đã
được thông qua.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không
tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của
cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông;

- Có quyền Quyết định trì hoãn Đại hội hoặc dời địa điểm Đại hội theo quy định tại
khoản 8 Điều 142 Luật Doanh Nghiệp.

- Có quyền từ chối các kiến nghị của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nếu thuộc một trong
các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

* Đoàn thư ký: Do đoàn chủ tịch cử ra có nhiệm vụ thực hiện các công việc trợ giúp
theo phân công của Đoàn chủ tịch trong quá trình Đại hội: Tổng hợp ý kiến thảo luận, ý kiến
phát biểu một cách trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại
hội. Dự thảo nghị quyết Đại hội, trình Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Thu nhận, bảo
quản và gửi đến HĐQT đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đại hội mà Đoàn thư ký đã sử dụng tại Đại
hội.

III/ Điều kiện tiến hành Đại hội
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất
51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần gạch men
Cosevco chốt ngày 16/6/2020.



- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên
thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông
triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số
phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định
thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai,
Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã
được gửi kèm theo thông báo mời họp.
2. Cách thức tiến hành Đại hội

* Đại hội tiến hành theo chương trình Đại hội đã được Ban Tổ chức gửi cho các cổ đông
và các nội dung khác liên quan trong quá trình diễn biến của Đại hội được tiến hành như sau:

- Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ
đông;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập;
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp

một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn
của đa số người dự họp;

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương
trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau
đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán
thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước
khi bế mạc cuộc họp.

3. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:
Tất cả các nội trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý

kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng thẻ biểu quyết, mỗi cổ
đông được cấp 1 thẻ biểu quyết khi hội đủ điều kiện tham dự đại hội.

- Thẻ biểu quyết: Được in trên giấy màu hồng dùng để biểu quyết các vấn đề liên quan
đến việc xin ý kiến thống nhất của cổ đông tại đại hội.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội
dung sau: Đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến hoặc ghi vào số quyền biểu quyết vào phiếu
bầu cử.
4. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua
khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các
cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Trừ các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp thì
phải được thông qua số cổ đông đại diện ít  nhất  65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đại hội chấp thuận

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự
họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua;



trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc
đăng tải lên Website của công ty http://www.Dacera.com.vn.
5. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ
dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau
đây:

- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng
vấn đề trong nội dung chương trình họp;

- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách
đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng;

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức
biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày,
kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản được đăng tải lên trang thông tin điện tử của
công ty.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào sổ
biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và
được lưu giữ vào Hồ sơ lưu trữ của Công ty
IV/ Nội quy Đại hội:

- Tất cả các đại biểu cổ đông đến dự Đại hội phải xuất trình các giấy tờ liên quan theo
qui định để làm thủ tục cấp thẻ biểu quyết.

- Mọi đại biểu Cổ đông dự Đại hội có quyền và trách nhiệm tham gia đóng gọp ý kiến
vào các nội dung Đại hội. Người muốn phát biểu trước Đại hội phải đăng ký để Đoàn chủ tịch
sắp xếp và chỉ được phát biểu khi Chủ tịch đoàn đồng ý.

- Chỉ những Cổ đông hoặc đại diện nhóm Cổ đông, đại diện pháp nhân đủ tiêu chuẩn
trong điều lệ hoạt động Công ty CP gạch men Cosevco mới có quyền biểu quyết .

- Để điện thoại di động chế độ im lặng trong hội trường khi Đại hội đang làm việc.
- Thời gian làm việc của Đại hội bắt đầu từ 08h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020.
- Tất cả các đại biểu cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nội dung quy chế này.
Những phát sinh chưa được qui định tại qui chế này sẽ được thực hiện theo qui định của

Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phải
báo cáo Ban tổ chức Đại hội giải quyết.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết dự họp thông qua tại Đại hội .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Khôi
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Sh00-8h30 - Đón tiếp đại biểu, cổ đông

8h30-8h40
- Báo cáo Kiếm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ diều kiện tiến 
hành.

8h40-8h50

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu
- Thông qua quy chế Đại hội
- Giói thiệu Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký lên làm việc
- Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

8h50-10h45

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các 
nội dung sau :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019; phương 
hướng kế hoạch năm 2020;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Ke hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2020;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 
2020;

- Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát 
và Thư ký Công ty' năm 2020;.

10h45-1 IhOO - Đại hội thảo luận
- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và tờ trình của Đại hội

1 Ih00-11hl5
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÈ TÌNH HÌNH  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Kính g ử i : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gạch men Cosevco

Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Cosevco báo cáo tình hình thực hiện sản 

xuất kinh doanh năm 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung 

chính như sau :

I. Đánh giá tình hình chung năm 2019 :
Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 gặp khá nhiều khó khăn do nhu cầu thị 

trường giảm, các đối thủ cạnh cạnh đưa ra nhiều chính sách giá thấp nhằm đẩy hàng tồn kho, 

làm cho giá bán trên thị trường giảm mạnh. Tình trạng cạnh tranh trên thị trường do đó ngày 

càng khốc liệt. Trong khi đó, đối với Công ty CP gach men Cosevco, năm qua công suất sản 

xuất thấp, máy móc lại lỗi thời nên thường xuyên phát sinh sự số, chất lượng chưa ổn định ở 

một số dòng sản phẩm, chi phí sản xuất cao nên chưa thể cạnh canh mạnh được với các đối 

thủ khác.

II. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019:

s tt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 
năm 2019

Thực hiện 
năm 2019

Tỷ lệ TH (%) 
so vói KH

1 Sản xuất m2 3.000.000 3.054.000 101.6%
2 Tiêu thụ m2 3.300.000 2.648.920 80.27%
3 Tổng doanh thu Tr.ã 266.759 211.678 79.35%
4 Lãi trước thuế Tr.đ 2.249 2.978 132.41%

l.Tình hình sản xuất :
Tổng sản lượng sản xuất năm 2019 ước đạt 3,054triệu m2, đạt 101,6% kế hoạch năm. 

Như vậy, sản xuất năm nay đạt kế hoạch đề ra về sản lượng, và tăng 46% so với năm 2018.

Chi tiêt từng chủng loại như sau:



tt Chủng loại Sảnlưong % Loại 1 % Loại 2 % Loại 3 % Loại 4

A Xuỏng lát 1.607.032 87,8% 7,9% 0,4% 3,9%
40x40 415.843 89,6% 6,6% 0,3% 3,5%
30x30 854.000 88,5% 7,6% 0,6% 3,3%
20x40 337.189 84,1% 10,3% 0,0% 5,6%

B Xuỏng ốp 1.447.346 89,7% 5,7% 0,4% 4,2%
50x50 56.985 93,0% 2,8% 0,1% 4,1%
25x50 912.767 90,3% 5,6% 0,0% 4,1%
30x60 202.958 88,4% 7,1% 0,0% 4,5%
30x30 250.659 88,3% 5,2% 2,0% 4,4%
60x60 23.977 84,3% 10,6% 2,3% 2.8%
Cộng 3.054.378 88,7% 6,9% 0,4% 4,0%

Thời gian dừng sửa chữa lớn năm nay được rút ngắn chỉ trong khoảng 20 ngày, các 

dây chuyền dừng trễ và bắt đầu hoạt động trở lại sớm hơn mọi năm, vì vậy so với mọi quý 1 

trước đây, quý 1 năm nay có sản lượng cao hơn. Chỉ riêng tháng 8,9,10 sản xuất hết công suất 

(3 dây chuyền), các tháng còn lại chủ yếu chỉ hoạt động dây chuyền 2 và dây chuyền 3.

Điểm tích cực nhất trong năm nay Công ty đã đat được đó là việc nâng cao hiệu suất 

của các dây chuyền. Nếu như trước đây, mỗi dây chuyền Lát chỉ sản xuất được bình quân 

3.400-3800 m2/ngày, xưởng ốp 4000-4500 m2/ngày, thì năm nay có mức tối đa dược nâng 

lên 4200-4500 m2/ngày đối với xưỏ'ng lát và 4800-5200 m2/ngày đối vói dây chuyền ốp.

Không hướng đến dòng sản phẩm kích thước lớn như trước đây, sản phẩm chủ đạo 

năm nay Công ty là dòng sản phẩm kích thước nhỏ hơn bao gồm gạch 30x30cm, 25x5Ocm và 

20x40cm. Ưu điểm của dòng kích thưó'c nhỏ là dễ sản xuất, phù hợp với máy móc thiết bị 

hiện tại, chất lượng cao hơn và hao hụt trên dây chuyền thấp. Hiệu ứng sugar trên bề mặt gạch 

cũng mang lại thuận lợi lớn đó là bề mặt đẹp, dễ sản xuất, ít lỗi, dồng thời chi phí men màu 

thấp. Đây cũng là nguyên nhân giúp sản lưọng và chất lượng gạch trong năm nay đạt khá cao. 

Tỉ lệ sản phẩm đạt loại 1 của cả Nhà máyước đạttrên 87%, tăng 3% so với năm 2018. Tỉ lệ 

gạch thứ phẩm (loại 4)ở mức4,6%, giảm 1,1% so với năm 2018.

Bên cạnh những thuận lợi trên thì sản xuất trong thời gian qua cũng có những khó khăn 

nhất định như:

Máy móc thiết bị một số cụm do có tuổi thọ cao nên đã xuống cấp (như sấy phun, máy 

ép), thường xuyên sự cố, làm gián đoạn sản xuất, đồng thời làm tăng chi phí vật tư phụ tùng 

thay thế, sửa chữa.

Trong quý 1 và quý 2, sản xuất vẫn đang dùng lò khí hóa than lạnh cũ, thiết bị này dã 

có tuổi thọ 11 năm nên hiệu quả đốt thấp, lưọng tiêu hao than lớn.

2



Do sản xuất cho nhiều nhà phân phối với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, cơ số mẫu 

rất lớn, sổ lượng sản xuất mỗi mẫu nhỏ lại thường xuyên thay đổinên bộ phận trực tiếp sản 

xuất đôi khi ở thế bị động, chưa có thời gian chuẩn bị tốt. Công táccung ứng nguyên vật liệu 

vì vậy cũng gặp khó khăn như khuôn chày, đặc biệt là cung ứng bao bì sản phẩm do có nhũng 

mẫu sản xuất phải cần đồng thời 3 loại bao bì khác nhau nên nhà sản xuất không thế cung cấp 

kịp; Ngoài ra, do mỗi nhà phân phối có mỗi yêu cầu khác nhàu về quy cách gạch nên dễ gây 

nhầm lẫn trong công tác theo dõi, quản lý các thông số gạch thành phẩm.

Công suất sản xuất chưa ổn định, có lúc hoạt động 2 dây chuyền, có lúc hoạt động 3 

dây chuyền nên việc duy trì nhân công trực tiếp gặp nhiêu khó khăn, chi phí lớn.

Mau mã sản phẩm hầu như mới hoàn toàn nên công tác thiết kế và duyệt mẫu khá áp 

lực trong khi nhân sự chưa đủ.

Hệ thống kho bãi hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên khâu quản lý nguyên liệu sản xuất 

và thành phẩm còn khó khăn

Nguồn cung ứng nguyên liệu đất sét vẫn khá căng do chưa tìm dược nguồn cung đạt 

chất lượng và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng;

2. Tình hình kinh doanh :

Năm 2019 sản lượng tiêu thụ đạt 2.648.920m2, đạt 80,27% kế hoạch năm . Tuy nhiên, 

sản lưọng tiêu thụ tăng 131,48% so vói năm 2018 .

Sản phẩm gạch sân vườn 40x40: đạt 71,37% (kế hoạch năm 500.000m2); trong đó 

gạch sugar: 226.100m2 (chiếm 63%), gạch sân vườn thưòng: 130.728m2 (chiếm 36%)

Sản phẩm 30x30: đạt 894.550m2 : đạt 86,85% KH năm (1.030.000 m2); trong đó 

30x30 sugar: 776.436 m2 (chiếm 87%); 30x30 thường đạt: 118.114 m2 (chiếm 13%)

Sản phẩm 20x40sugar đạt: 155.163 m2 đạt 77,58% (KH 200.000 m2)

4003 4 -
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Sản phẩm 25x50sugar đạt: 521.237 m2 đạt 86,87% (KH 600.000 m2)

* Sản lượng tiêu thụ các thị trường:

Năm 2019 các thị trường không đạt sản lượng KH giao, sản lượng hầu như tụt giảm so 

với năm 2018.

Thị trường Phòng kinh doanh quản lý đạt 771.582m2 đạt 77% kế hoạch giao (KH 

1.000.000m2) và đạt 67,57% so với năm 2018 (1.141.869m2)

Kênh bán hàng cho các Nhà phân phối đạt: 1.211.822 m2 đạt 83.57% KH năm (KH 

1.450.000m2)
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Thị trường các chi nhánh đạt 665.516 m2, đạt 78,30% so vói KH năm (KH 850.000 

m2) và đạt 76,25% so vói năm 2018 (872.813 m2)

Nguyên nhân:

Năm 2019 là năm công ty mới đưa dòng sản phẩm men sugar ra triển khai thị trường, 

về kênh phân phổi chưa khai thác hết các nhà phân phối lớn trên toàn quốc.

Sản phẩm sản xuất chưa ổn định.

3. Tình hình đầu tư:

Để thay thế lò khí hóa than lạnh đã cũ và xuống cấp, từ đầu 2019 Công ty đã khấn 

trương thực hiện dự án đầu tư Trạm khí hóa than mới với công suất đủ đáp úng sản lượng 4 

triệu m2 gạch/năm. Dự án bắt đầu triển khai từ quý 1/2019, hoàn thành vào cuối tháng 7/2019 

vói tổng giá trị thực hiện là 13,68 tỷ đồng.

Đầu tháng 8/2019, hệ thống thiết bị mới bắt đầu vận hành phục vụ sản xuất. Đen hiện 

tại, hệ thống đã hoạt động ổn định, giúp giảm mức hao hụt than trong sản xuất, giảm chi phí 

than khoảng 2000 đ/m2 sản phẩm. Đây là thành công lớn, tạo điều kiện cho việc giảm giá 

thành sản xuất, nâng hiệu quả kinh doanh trong nhũng năm đến.

III. Ke hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện 

l.Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Đvt :Tr. đồng

TT Chỉ tiêu Kế hoạch Ghi chú
I Sản lượng sản xuất - tiêu thụ
1 Sản xuất (m2) 3.000.000
2 Tiêu thụ (m2) 3.200.000
II Tổng doanh thu 236.278
III Tổng chi phí 235.078
IV Lọi nhuận trưóc thuế 1.200

2. Giải pháp thực hiện : 

a. v ề  sản x u ấ t:

Vói sản lượng sản xuất theo kế hoạch 3.000.000m2 , Công ty sẽ vận hành hết công 

suất thiết bị từ giữa tháng 5 đến hết năm 2020. Dòng sản phẩm chủ đạo năm nay vẫn sẽ gạch 

30x30, sản xuất trên cả 3 dây chuyền, chiếm gần 60% tổng sản lượng. Các chủng loại khác sẽ 

là gạch 25x50, 20x40 và 40x40 và dự kiến phát triển thêm dòng mới Iàl0x33cm.

Đe thực hiện kế hoạch sản lượng này, nhũng giải pháp chính cần thực hiện trong năm 

2020 như sau:
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Hoàn thành sớm việc đầu tư cải tạo tháp sấp phun tại phân xưởng lát nhằm ổn định 

chất lượng thành phẩm

Tăng cưong công tác giám sát chất lượng sản phẩm để giữ vững uy tín thương hiệu

Tìm các giải pháp để giảm giá thành sản phẩm trong sản xuất để nâng cao hiệu quả 

kinh doanh.

Có kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu cho sản xuất từ nay đến cuối năm và nguyên liệu thô 

dự trữ cho sản xuất năm 2020.

Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, quy tránh nhiệm từng bộ phận cụ 

thể để giảm thiểu tình trạng phân nhiều lô, hạ loại thường xuyên và khiếu nại sản phẩm sau 

khi bán hàng.

Các bộ phận liên quan cần có biện pháp phối họp nhằm tiết kiệm chi phí vật tư phụ 

tùng trong giá thành sản phẩm.

b. v ề  tiêu thụ :

Tiếp tục tìm kiếm các Nhà phân phối lớn nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ

Mở rộng các đại lý các vùng ven, vùng huyện, khu dân cư mới ...Tích cực khâu chăm 

sóc khách hàng, chăm sóc mẫu mã để gia tăng sản lượng bán hàng.

Chính sách chiết khấu đối với các đại lý thanh toán ngay hoặc thanh toán đúng hạn 

cuối tháng.

Đầu tư về kệ cho các mẫu 30x30, 20x40, 25x50. Cho gia công lại kệ 30x60 để trang trí 

gạch 25x50.

Đầu tư làm tờ rơi, tờ gấp theo từng chủng loại gạch, tờ rơi kinh phí ít, thời gian làm 

nhanh, thuận tiện cho giới thiệu sản phẩm đến tận khách hàng.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu và giải pháp thực 

hiện kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành Công ty cổ phần gạch men Cosevco. Toàn thể 

CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cám ơn ./.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCOSEVCO

Đà Nằng, ngày $ tháng 6 năm 2020.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM v ụ  NĂM 2020 ; 

Kỉnh thưa : - Quý cổ đông,

- Quý vị đại biếu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco xin trân trọng chào đón tất 
cả Quý vị Cổ đông, quý vị đại biểu đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 
2020- Công ty CP gạch men Cosevco

Trưó'c hết, cho phép tôi thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty được gửi lời chân 
thành cảm on đến các Quý cổ đông , quý vị đại biểu đã quan tâm và đồng cảm chia sẻ với 
Công ty trong thời gian qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội cố đông thường niên 
Công ty cổ phần gạch men Cosevco về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phưong 
hướng, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2019, trong năm qua HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ 
để kịp thời đưa ra các Nghị quyết, quyết định nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty trong năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể :

- Thảo luận và thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ ( năm, quý)

- Kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả

- Thảo luận và thống nhất kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc Thông tư 155/2015/TT- 
BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bổ thông tin định kỳ và bất thường 
cho ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản và Quý c ổ  đông thông qua trang thông 
tin điện tử chính thức của Công ty. Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo 
thường niên, báo cáo giám sát cho chủ sở hữu, đúng hạn quy định; đồng thời đảm bảo các 
quyền của cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.
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- Thực hiện đúng tiến độ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+ Đánh giá khả Iiăng thưc hiện nhiêm V » của Hối đồng Quản trị :

Phần lớn các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã cổ gắng dành 

thời gian cho công tác quản trị của Công ty cổ phần . Sự cố gắng của các thành viên 

HĐQT đã kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo hợp lý nhằm giúp Công ty cổ phần hoạt động 

ốn định, vượt qua được nhũng khó khăn và biến động của thị trường trong năm 2019.

- Quá trình lãnh đạo, điều hành Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập 

trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất cả các cuộc họp của Hội đồng 

Quản trị đều do Chủ trì HĐQT chủ trì, có Ban Kiểm soát tham gia, được tiến hành hàng 

quý, nhằm thảo luận những vấn đề của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các 

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dụng trên nguyên tắc tập thể, 

đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức 

năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty để có chỉ đạo kịp thời; giải quyết những khó khăn 

vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm phát 

huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ 
trưong và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc 
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Sự quản trị sâu 
sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và đã đạt được những kết quả cụ thể như 
sau:

s t t Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 
năm 2019

Thực hiện 
năm 2019

Tỷ lệ TH (%) 
soVƠÌKH

1 Sản xuất m2 3.000.000 3.054.000 101.6%
2 Tiêu thụ m2 3.300.000 2.645.920 80.27%
3 Tổng doanh thu Tr.đ 266.759 211.678 79.35%
4 Lãi trước thuế Tr.đ 2.249 2.978 132.41
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*ĩ* Đánh giá chung:

Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành, năm 2019 Công tv phải đương đầu 

với nhiều khó khăn thử thách, tiêu thụ khó khăn. Tuy chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch do Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đề ra , nhưng trong lúc thị 

trường khó khăn,cạnh tranh gay gắt, Công ty vẫn duy trì sản xuất phát triển ổn định, giải 

quyết việc làm cho người lao động, tạo cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh cho các năm sau, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông và cán bộ, công nhân 

viên Công ty.

3.Một số tồn tại cần khắc phục

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đôi lúc còn 

chậm trễ làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, mặc dù Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ 

lực cố gắng nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ  NĂM 2020 :

Với việc dự báo và xác định hoạt động năm 2020 và những năm tiếp theo rất khó 

khăn, nên các doanh nghiệp đã chủ động đề ra nhiều giải pháp tự tháo gỡ khó khăn, triệt 

để tiết kiệm chi phí, tích cực tìm kiếm khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải 

phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn, cơ cấu lại ngành hàng, lĩnh vực KD phù hợp, nhằm 

khai thác tốt nhất những khả năng và nguồn lực của mình, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 

kế hoạch đề ra.

Do đó, Hội đồng quản trị đã nhìn nhận tình hình thực tế hon để đề xuất các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2020 một cách hợp lý, bảo đảm mục tiêu tồn tại và phát triển Công ty 

trong tưoưg lai.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể trong năm 2020 :

Đvt :Tr. ã ồng
TT Chỉ tiêu Kế hoạch Ghi chú

I Sản Iưọng sản xuất - tiêu thụ
1 Sản xuất (m2) 3.000.000
2 Tiêu thụ (m2) 3.300.000
II Tổng doanh thu 236.578
III Tổng chi phí 235.078
IV Lọi nhuận trước thuế 1.200
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3.MỘÍ số biện pháp thực hiện

Đe cùng Bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hội đồng quản trị xác 

định các nhiệm vụ trọng tâm cùng với một số biện pháp thực hiện như sau:

• Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2020

đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám

đốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm thêm các nhà phân phối , cơ 

cấu lại sản phẩm sản xuất phù họp với thị trường.

• Triển khai thực hiện các vấn đề quản trị theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT- 

BTC của Bộ Tài chính.

• Tiếp tục cùng với Bộ máy điều hành xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu 

công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành .

Năm 2020, sẽ tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho Công ty. Hội 

đồng quản trị và Ban lãnh đạo cam kết tiếp tục phát huy và quyết tâm đưa Công ty 

vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt cơ hội và hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ 

đông đã tin tưởng giao cho.

Một lần nữa, tập thể Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco xin 

được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và 

thành đạt.

Trân trọng cám ơn./.

ữỖNỒsQUẢN TRỊ
ịị̂ l cổ PHẤ]Chyqtìpií 

* GẠCH MEN ỵ Ầ

Nguyên Minh Khỏi
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CỒNG TY CỎ PHẦN GẠCH MEN 
COSEVCO

DACERA

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

*  ijí 4= sjí Ỷ '

Đà nẵng, ngày tháng é  năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua phương án phân phối lọi nhuận năm 2019 và 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kính g ử i: ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ  Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiếm toán) của Công ty cố  

phần  gạch men Cosevco.

H ội đồng Quản trị Công ty cổ phần  gạch m en Cosevco kỉnh trình Đ ại hội 

đồng cổ đông p hư ơ ng  án phân  ph ổ i lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân p hố i

lợi nhuận năm  2020 như  sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 :
STT Chỉ tiêu Đvt Số tiền
1 Vốn điều lệ Công ty Tr.đồng 65.000
2 Doanh thu thuần Nt 211.318
3 Lợi nhuận trước thuế Nt 2.978
4 Lọi nhuận sau thuế Nt 2.304

2. Phân phối lọi nhuận năm 2019:
STT Chỉ tiêu Đvt Số tiền
1 Lợi nhuận sau thuê năm trước chuyên sang Tr.đồng (2.281)
2 Lợi nhuận sau thuế năm 2019 Nt 2.304
3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ lít 23
4 Cổ tức % 0

3. Ke hoach năm 2020 :
STT Chỉ tiêu Đvt Ke hoạch năm 

2020
1 Doanh thu thuần Tr. đồng 236.279

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 1.200

Nguyên Minh Khôi



CÔNG TY CỎ PHẦN 
GẠCH MEN COSEVCO

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

Đà nẵng, ngày % tháng 6 năm 2020

TÒ TRÌNH
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020 

của Công ty c ổ  phần Gạch men Cosevco

Kính trình : ĐẠI H ỘI ĐÒ NG  CỔ ĐÔNG.

Căn cứ Đ iều lệ tố chức và hoạt động của Công ty cổ  phần gạch men 
Cosevco .Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty 
kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 nhu sau :

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng 
quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn 
đon vị kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau :

1. Công ty TNH H  Kiểm toán và Ke toán AAC

- Địa chỉ : Đưòng N guyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nang

2. Công ty TNH H  Kiểm toán và tư vấn Thuế - ATAX

- Địa chỉ : Lô A92 đường 30 tháng 4 - Thành phố Đ à Nằng

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá V iệt Nam ( AVA)

- Địa chỉ : Tầng 14- Tòa nhà Sudico, Đưòng Mễ Trì, p. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ 
Liêm.Tp Hà Nội.

Cả 03 đon vị kiểm  toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù họp 
đã được Bộ Tài chính công bố trong danh sách các doanh nghiệp kiểm  toán đủ 
điều kiện cung cấp dịch vụ kiếm  toán của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cố đông thông qua danh sách 03 đon vị kiểm toán 
nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đon vị 
kiểm toán để thực hiện kiểm  toán Báo cáo Tài chính năm  2020 của Công ty cổ 
phần gạch men Cosevco.

Trân trọng.

ỒN G QUẢN T R Ị

Nguyên Minh Khôi



CÔNG TY CỐ PHẦN 
GẠCH MEN COSEVCO

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

Đà Năng, ngày 27 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỎ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ  vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Đ iều 121- 
127 của L uật doanh nghiệp , Đ iều lệ to chức và hoạt động củaCông ty CP Gạch men 
Cosevco và các quy định của pháp  luật hiện hành.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch men Cosevco xin báo cáo trước đại hội 
đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2019(từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019) và các công tác khác, kết qủa kiểm tra 
như sau:

LHoạt động của ban kiểm soát:

1. Các thành viên của ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thanh Tâm ủ y  viên

- Ông Trần Đình Nghĩa ủ y  viên

2. Các hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2019:

- Tổ chức các cuộc họp, Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên để theo 
dõi và báo cáo với BKS về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, nội quy, quy chế Công ty, việc ban hành và thực 
hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban TGĐ.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị từng quý trong năm.

- Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD và 
chuông trình kế hoạch của công ty theo định kỳ.

- Xem xét báo cáo của đon vị kiểm toán.

- Góp ý vói HĐQT các vấn đề liên quan tói kế toán kiểm toán.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm qua các thành viên của ban kiểm soát luôn có sự trao đổiý kiến thường 
xuyên về các hoạt động của Cône ty nhằmđảm bảo ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm 
vụ của mình.

Trong năm 2019 Ban kiểm soátdã có nhữngđánh giá vói các quyếtđịnh của Hội đồng 
Quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồngý vói chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của 
ban TGĐ Công ty.

- Các vấn đề quan trọng của hội đồng quản trị, ban TGĐđiều hành không gây 
thiệt hại cho các cổđông.

II. Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2019



1. Co’cấu vốn đến ngày31/12/2019:

1.1. Vốn cỏ phần :

- vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng

- So cổ phần: 6.500.000 CP

- Mệnh giá/CP: 10.000 đồng

- Thặng dư vẻn cổ phần: -

1.2. Cơ cẩu vốn chủ sở hữu hiện có: Tỷ lệ %

- Tổng CT Miền Trung -  Công ty CP: 11.004.930.000 16,9%

Ông Vũ Tuấn Bình : 14.298.100.000 22,0%

Bà Nguyễn Lê Quỳnh: 13.998.130.000 21,5%

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc: 5.499.260.000 8,5%

- Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ: 3.109.580.000 4,8%

Công ty CP gạch men Thanh Thanh: 3.000.000.000 4,6%

Các cổ đông khác: 14.090.000.000 21.7%

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2019 (Đ VT: đồng)

Số đầu năm số cuối năm

- Tổng tài sản: 181.906.961.678 203.400.281.854

- Tổng nguồn vốn: 181.906.961.678 203.400.281.854

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (DPT: đồng)

Chỉ tiêu đvt Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ 
(TH/KH)

I. Tổng doanh thu 266.759.000.000 211.323.049.902 79.2%
1. Doanh thu hđ SXKD đồng 211.317.778.593
2. Doanh thu HĐ tài chính đồng 5.271.309
3. Thu nhập khác
II. Tổng chi phí đồng 264.510.000.000 208.345.080.992
1. CP SXKD đồng 199.721.094.754
2. Chi phí HĐTC đồng 7.017.377.177
3. CPkhác đồng 1.606.609.061
III. Tổng lọi nhuận 
SXKD đồng 2.249.000.000 2.977.968.910 132.4%

4. Tình hình đầu tư năm 2019:

Tài sản đầu tư mới trong năm -.13.943.565.660 đồng, bao gồm:

Đvt: đồng

tt Tên tài sản Số tiền
1 Hệ thống lò than hóa khí 13.684.111.300
2 Nhà kho tại Phân xưởng gach ốp 259.454.360

Tổng cộng 13.943.565.660

Các hạng mục đầu tư đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.



5.Một số nhận xét, đánh giá về Báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh 
2019

5. ỉ. về Báo cảo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán vàkể toán 
AACkiểm  toán. Ban kiểm soát xin đưa ra một số nhận xét sau:

Các nội dung trong báo cáo tài chính đều phảnánhđúng với thực tế, phảnánh 
trung thực tình hình hoạt động của Công ty cũng như việc thực thi các quy định của 
Pháp luật vàđiêu lệ của Công ty trong hoạt động chỉđạođiều hành của HĐQT và thực thi 
nhiệm vụ của ban TGĐ công ty.

5.2. về hoạt động kinh doanh

Ban TGĐđã chỉđạo diều hành quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty ngày 
càng bài bản, nhiều kinh nghiệmđưa ra những quyết sáchđúng đắn, tổ chức thực hiện sát 
sao và đặc biệt là công tác quản lý chặt chẽ tiết giảm tốiđa chi phí để nâng cao lợi 
nhuận.

5.3. về việc phổi hợp giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty

Với chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty 
trong năm qua HĐQT, Ban kiêmsoát, Ban điềuhành Công ty đã phối họp với nhau trong 
việc thực hiện nhiệm vụ được giao từng bưóư đưa Công ty vào hoạt động nề nếp, có 
hiệu quả.

IV. Một số kiến nghị

1. Sắp xếp bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, tăng cường tính phối họp giữa các 
bộ phận để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Có giải pháp quản lý chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

TM.BAN KIẺM SOÁT 
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc 
. LưuVT.BanKS.

Nguyễn Thị Bích Ngọc
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--------------- I=b» V o ể » ----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC LẬP - Tự DO -  HANH PHỦC

----- ỉtìlbSes.....
Đà nằng, ngày tháng 6 năm 2020

TÒ TRÌNH
về việc : Quyết toán thù ¡ao năm 2019 và Dự toán thù lao năm 2020 

cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư kỷ Công ty.

Kính g ử i: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỞ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

Căn cứ L uật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt 
Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch m en Cosevco kính trình Đại hội đồng cổ 
đông thông qua Quyêt toán thù lao năm 2019 và Dự toán thù lao năm 2020 cho các 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm  soát và Thư ký Công ty như sau :

I. Quyết toán thù lao H ĐQ T, Ban kiểm soát và T hư ký Công ty năm 2019 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2019 : 276.000.000 đồng.

II. Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 :

TT Chức danh Số lượng SỐ
tháng

M úc thù 
lao/tháng

( đồng)

*7 r
n n /v' Ă1 ông so 

tiền thù lao 
năm 2020

( đồng)

1 Thành viên ITĐQT 5 12 4.000.000 240.000.000

2 Trưởng Ban kiểm  soát 1 12 4.000.000 48.000.000

3 Thành viên B. kiểm  soát 2 12 3.000.000 72.000.000

4 Thư ký Công ty 1 12 3.000.000 36.000.000

Tổng cộng 396.000.000

•? r

Kỉnh trình Đ ại hội biêu quyêt thông qua.

NG QUẢN TRỊ
Ticìư

Nguyễn Minh Khôi
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