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                                                                                  Tp. HCM, ngày 16  tháng 4 năm 2020. 

                                 

CHƯƠNG TRÌNH 

LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

NỘI DUNG 
THỜI 

LƯỢNG 

I. Khai mạc  

1. Cổ đông đăng ký dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết ( từ 7H 30 

– 8H30); 

60’ 

2. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách và số lượng cổ đông dự họp 

đại hội; 

3’ 

 

3. Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu; 3’ 

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa đại hội; 3’ 

5. Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến thông qua Thư ký đại hội; 3’ 

6. Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến thông qua nhân sự Ban kiểm 

phiếu; 

3’ 

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 3’ 

8. Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2020. 

3’ 

II. Nội dung chương trình  

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành; 

10’ 

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và 

phương hướng hoạt động năm 2020; 

10’ 

3. Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán; 5’ 

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 

năm 2020; 

10’ 
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5. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua nội dung các tờ trình: 

Bao gồm các nội dung sau: 

▪ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Điều 

hành, của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát và Báo cáo tài 

chính sau kiểm toán; 

▪ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;  

▪ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 

▪ Thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020; 

▪ Ủy quyền Hội đồng quản trị bổ sung thêm ngành nghề hoạt 

động kinh doanh. 

▪ Uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2020; 

5’ 

6. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các báo cáo và tờ 

trình; 

30’ 

7. Kiểm phiếu biểu quyết và đại hội nghỉ giải lao; 20’ 

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên 2020; 

10’ 

9. Bế mạc.                                            

Tổng thời gian Đại hội 181’ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Số:      /2020/NQ - ĐHCĐ 

 

        TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2020 

 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 

 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP   

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Tổng hợp;  

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty 

Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp; 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tiến 

hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau: 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành 

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và 

phương hướng hoạt động năm 2020. 

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán. 

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 

năm 2020. 

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019. 

                                                                                                            

 



  ĐVT: đồng 

STT Các chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền 

I 

II 

 

 

 

III 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước 

Lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị quyết số 

47/2019/NQ - HĐCĐ 

Phân phối lợi nhuận sau thuế 

Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia 

SXKD) 

Cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) (*) 

Quỹ thưởng ban quản lý điều hành 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

 

 

 

 

 

100% 

2.49% 

 

74.71% 

3.29% 

15.00% 

4.50% 

8.565.666.169 

7.352.497.351 

46.590.172 

189.910.946 

 

7.588.998.469 

189.327.000 

 

5.670.000.000 

250.000.000 

1.138.349.770 

341.321.699 

Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

- Giá trị HĐKT :   424,000 tỷ đồng. 

- Doanh thu thuần :   245,000 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế :   7,500 tỷ đồng. 

- Chia cổ tức :   10-12%. 

Điều 7 : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 

Stt Các chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2019 

Thực hiện 

2019 

Kế hoạch 

2020 

1 

 

2 

 

Tổng số các thành viên HĐQT & BKS 

 

Thù lao HĐQT & BKS: 

8 người 

 

0,5% DT 

8 người 

 

0,5% DT 

8 người 

 

0,5% DT 

 

Điều 8: Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt 

động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công 

ty theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 9: Thông qua nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2020. 

Điều 10: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 

2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp. 



Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà thành viên Hội 

đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

                                                                    T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                                                                                 CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

                                                                              PHẠM KHÁNH TOÀN 
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