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Cin cri Di6u lQ t6 chric vd hopt dQng ctra c6ng ty; C6n cir chuong trinh vd
vdn kiQn Dai hQi, cdn cri bi6n ban dai hOi dd dugc DHDCD th6ng qua.

HOm nay ngdy 12th5ng04 n[m 2019, Cdng ty cd phAn g?chng6i Cao C6p
ti6n hanh DHDCD thudrng ni6n nim 2019. Dpi hQi dugc ti6n hdnh tu 8 gid 15

phrit dtin 10 gid 00 phrit cirng ngdy, qua y kitin d6ng g6p cria cdc c6 ddng, Dod'n
chri tich t6ng ktit Nghi q,rytit trinh EHDCD quytit ngh! c6c vdn dd sau:

1. Dai hQi th6ng nh6t tfrdng qua cdc vin kiQn bfuo c6o nhu: 86o c6o hopt tlQng

SX-KD n6m 2018, 86o c6o phucmg hudrng nhi6m vp SX-KD ndm2019; 86o
c6o hopt dQng cta HEQT n6m 2018 vd kti hopch nhiQm vp ndm 2019; 86o c6o
ho4t dQng BKS ndm 2018 vd k6 ho4ch nhiQm vp ndm 2019; 86o c6o tdi chinh
ndm 2018 dd dugc ki6m to6n, trong d6 th6ng qua c6c chi ti6u SX-KD nim
2019 nhu sau:

- Gpch xdy dtRrg c5c lopi
- Gpch trang trt c6clo4t
- o6t s6t c6c 1o4i

- D|xdy d1mg c6c 1o4i

- Doanh thu
- Loi nhu6n tru6c thu6

(Ti lC bi€u quyht: D6ng y: 100%; kh6ng ddng !,: 0 %; kh6ng c6 !, kiiin: 0%o)

2.Dai hQi th6ng ntr6t ptr6 duyQt c6c chi ti6u tdi chinh ndm 2018 tai td trinh s6
01/TTr-CTY, trong d6 ty lQ chi tri c6 tric n6m 2018 lil 6% bing tiAn mat (600
tt A r.( t
d/c6 phi6u) vi phdn ph6i lqi nhuan sau thu6 dC trfch lfp c6c qu! ndm 2019 nhu
sau:

Ty rc trich l$p tr6n
lqi nhuin sau thu6 2019

Eiii tuqng tluqc trich

r0% - QuY dAu tu ph6t tri6n

t5% - QUV khen thucme - phfc lqi.

3% - QUY thir lao HDQT vd BKS.

3% - QuV thucrng cho Ban quan lf tli6u hdnh cdng ty.

69% - QuY chi tri cO tric

Mric chi tr6 cd tuc ndm 2019 b5ng tiAn m[t: tir 7% (700 d/c6 phitiu) trd l6n

Qy rc bi€u quy€t: Ddng y: 100%; kh6ng d6ng y: 0 %; kh1ng c6 i, ki€n: 0%o).
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3. Dpi hQi thdng nh6t riy q,ryAn cho HDQT c6ng ty lga chgn cdng ty ki6m to6n cl6

ki6m toin b5o cfuo titi chfnh ndm 2019 cho cdng ty theo nQi dung td trinh s6

}2|TTr-CTY.
Qi lC bi€u quy€t: E6ng y: 100%; kh6ng d6ng i,: 0 %; kh6ng c6 !, lci€n: 0%o).

'

4. Dai hQi thdng nh6t miSn nhigm vd th6ng qua ktit qu6 bdu b6' sung thdnh vi6n
FDQT nhiQm ky III (2016-202:1) g6m c5c 6ng bd sau:

(rv tC

.i
lenM nh thinh vi6n

STT Ho vh t6n Chrfrc vu Ghi chrl
I Pham Nefl Co Thanh vi6n FDOT

bi€u quy€t: E6ngit: 100%; kh6n, g ddng i,: 0 %; kh6ng c6 y ki€n: 0%o).

Thinh vi6n trrfl cr? bO su vao

Qvrc quy2t: E6ngy: 100%; kh6ng

quy€t ndy.
DAI HO NG NAM 2OI9

TICII

,it^i^{anSiua;tfr

Ncri nh$n:
- SAGDCKHdN1i; UBCK

- HEQT, Gidm diic

- Bqnkilmsodt

- Lru

Tr6n day la.Nghi quy6t DHDCD nrm 2019 nhiQm lcy III (2016-2021), dddusc
DIIDCE ctdng thgAn th6ng qua. QO nghi c6c 6ng (bd) thanh vi6n FIDQT, Ban
gi6m ddc, Ban ki6m so6t vd c6c cO cl6ng cdng ty c6 tr6ch nhiQm thi henh Nghi

Ghi chf

'cD I

=l*\
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%
'G ry \?\
'HAw I-
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cONc rY co pnAN GA.cH
Nc6r cAo cAp

ceNG HoA xA HgI cnu Ncni,q. vIET NAM
DQc l$P - TU do - H4nh Pht'ic

BIEN BAN
cuQC HQ{.DAI HO.^r EOJVG C6 OOXC

THUOI.{G NION NAM 2OI9
cONc rY cO PHAN GA.cH Nc6r cAo cAP

Hdm nay, hic 8 gid 10 phft ngdy I2l04l20l9,t4iHQi trucrng Cdng ty cO phan

Vat LiQu Vd Xdy DUng Binh Ducng, C6ng ty CO phan Gpch ng6i Cao C6p (Gi6V

chimg nh?n dang h-i doanh nghiQp s5: 37007 62464 do So Kri hoach vd Edu tu tinh

Binhbucrr e cap thay d6i lan 9,ngdy 3 thdng 8 nim 2016; Dla chi: S6 Z+O Khu ph6

CAy Chim, Phuong Th?nh Phu6c, Thi x5 Tdn UyOn, Tinh Binh Ducmg, ViQt Nam),

ti6n hdnh Dai hQi D6ng cO d6ng thucmg ni6n nim 20L9, v6i thanh phAn tham dg

nhu sau:

* IIQi tldng Quin tr!;
* Ban ki6m so6t;
* Cic c6 tl6ng vh tl4i diQn c6 ddng dugc riy quydn.

*Ki6m tra tu cich cO d6ng trufc khi tiiin hhnh ifui hQi :

+ Vdo lric 8 gid 15 phrit 6ng Nguy6n H6ng Chdu th6ng qua b6o c6o ki6m tra

tu c6ch cO d6ng ,

Tdng s6 c6 phan cria Cdng ry h 5.016.124 c6 phao fi gi6 50.161.240.000

t16ng.

Trong <16 t6ng sti cO d6ng cria cdng ty ld 155 cO d6ng nlm gifi 4.986.124 c6

phAn, t6ng trf gi5 4g.86L240.000 ddng, c6 phitiu qu! 30.000 c6 phitiu fr ei|
300.000.000 ddng.

- SO cO d6ng c6 m{t le 31 c6 ddng vd d4i diQn cd d6ng duo. c riy quy6n ndm

giit 4.233.T4 c6 phAn chi6m ti lQ 84,9 %.

- SO cO ddng vdng mat ld 124 c6 ddng, ndm git 752.790 c6 phdn chi6m ti'le
r5,1o .

Dai hOi dri di6u kien ti6n hanh.

A/. PHAN NGHI TIIUC
Dai hQi tI6 gi6i thiQu Doirn chfr ticho Ban ki6m soit vir thu kf D4i hQi g6m

:

*fuir:tChfrtic,b-:

- Ong Mai Vin Ch6nh

- Ottg Huj'nh Thanh Son

- Ong o5 rnann rEc

Chu top doan

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

fr
l{=,

\



- Ong TrAn Thipn ThO

- 6ttg Ph4m Ngfi Co

* Ban ki6m so6t:
- Otrg Nguy6n HOng ChAu

*Thukf:
- Bd Phan Thi Thuy6n Hucrng

Thf B{S Trang img cir TV HDQT .

Ong Phpm Ngf, Co thay m{t Eodn chri tich
cdc 6ng, bd sau :

- Q"g : Hria Ngsr Chinh
- 9"g : Cag Thanh Long
- Otrg : TrAn Thi Thu Hucnrg
- Bd : Truong Thi Thu Hdng

Thdnh vi6n
Thdnh vi6n

gi6i thiQu Ban kiiSm phi6u g6m

B/. NQr DUNG CHiNH CHTIOT{G TRiNH :

1/. Vdo tric 8 gio 20 phrit 6ng Pham Ngfi Co th6ng qua chucrng trinh Dai hdi :

rj' lQ bieu quytit rc}vo 
:

2/.Ydo hic 8 giit 25 phrit 6ng Nguy6n H6ng Ch6u th6ng qua NQi quy DAi hQi

3/. Vio hic 8 gid 30 phirt 6ng D6 Thdnh LQc trinh bdy dg th6o b6o c6o tinh
hinh thsc hiQn Ngh! quytit Dai hQi itdng c6 d6ng ndm 20t8 (c6 b5o c6o dinh kdm)
vd dg th6o phucmg hucmg nhigm vU sin xu6t kinh doanh ndm 2019 ( c6 b6o c6o
dfnh kdm)

4l Yin hic 8 gid 40 phrit 6ng Mai Vdn Chanh trinh bdy dg th6o b6o c6o ho4t
dQng cria FDQT nim 2018; td trinh phen pfrOi tqi nhuan ndm 2018 vi k6 hoach
phdn ph6i lqi nhugn ndm20l9 (c6 td trinh vd b6o c6o dfnh kdm)

5/ Vdo hic 8 gid 50 phirt 6ng Nguy6n H6ng Chdu trinh bdy b6o c6o ho4t dQng
cria Ban ki6m so6t ndm 2018 (c6 b6o c6o dinh kdm), B5o c6o tdi chinh nbm 2018 rld
dugc ki6m to6n, th6ng qua td trinh lua cho.n c6ng ty ki6m to6n (c6 b6o c6o vd td
trinh dinh kdm);

6/ Vdo lirc 9 gid 00 phrit 6ng Mai Vdn Ch6nh th6ng qua don xin miSn nhiQm
TV IIDQT cria 6ng Ph4m Ngfi Co vd don dA cir bO sung TV HDQT cria C6ng ty CP
VQt LiQu Vd Xdy DUng Binh Ducrng, th6ng qua t6m 6t Ii llch cria img vi6n Phpm

c0
ci

GA(
.Gl

T6 tru6rnsv
TO vi6n
-l 

.A
r o vlen
Td vi6n

Eai hQi bi6u quytit th6ng rt'At tOOyo mi6n nhiQm Thanh vi6n HEQT cria 6ng Ph4m

Ngfi Co, bd Ph4m Thi Bdng Trang img cri b6u b6 sung TV HDQT.
Dai hQi bi6u quy6t th6ng nfr6t 1OOX thanh vi6n td ki6m phitiu.

TlYin hic 9 gio 7 phrit Ong Nguy6n H6ng Chdu 16n brlo c6o tinh hinh cd

ddng tham dU d6n thoi di6m bAu cri:

- SO cO ddng c6 mflt le 33 cd d6ng vi dpi di6n c6 d6ng dugc ty quydn n6m
gitr 4.240.751 c() phdn chi6m q rc 89,05%.
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- SO c6 d6ng v6ng mpt la 122 c6 ddng, n6m gifi 745.373 cO phan chitim tj'lQ
14,95 0 

.

--i*T6 tru6rng t6 ki6m phi6u th6ng qua quy ch6 bdu cri bO sung thdnh vi€n
IDQT Cty CP Gpch ng6i Cao C6p NhiQm kj' 3 (2016 - 2021) vd titin hanh bdu cu.

8/ Vdo hic 9 gid 15 phft dai hQi gi6i lao20 phirt.

9 / Vdo lirc 9 gid 35 phrit Epi hQi th6o lufln, cO d6ng d6ng g6p y ki6n :

Eai hQi kh6ng c6 y kitin d6ng g6p.

10/. Vdo lirc 9 gid 40 phrit Ong Hria Ngqc Chinh - Trucmg Ban ki6m phi6u
t , , t A, " , 'b5o c6o k€t qui bdu cri bdu bdu b6 sung thenh vi6n HEQT :

56 phitiu phSt ru 33 phitiu, sO phiiSu thu vdo h 33 phi6u. 56 phitiu hqrp lQ ld
^^ r.A A r.i r r ^ r i^ r\33 phi6u, s6 phi6u kh6ng hqp lQ ld 0 phi6u.

Ktit qui biu cfr : Bd Ph4m Thi BSng Trang
n A 'r ' A -7t : 33 phitlu tuctng img 4.240.751 cO phdn, tj' tp dat rcA%DO pnleu oi

. lll. Vdo tric gid 9 gid 45 phrit Ban ki6m soSt b5o c6o tinh hinh c6 cl6ng tham

dg Dpi hQi dtin thoi ditim th6ng qua Nghi q,rytit .

- Sd cO d6ng c6 m{t la 33 ci5 d6ng vd tlpi diQn c6 tl6ng du-o. c try quy6n n8m

gitr 4.240.751 c(ipla" 
"nii5- 

ty lQ 8g,0s%. R
- SO cO d6ng v6ng mit ld 122 c6 d6ng, ndm gifi 745.373 cO ph6n chi6m rj' le :NG T

14,95 Yo. ) PHA

I2l.Ydohic ggid 50 phrit Ong Mai Vdn Chrinh th6ng quaNghi quydt Dai i5|;
r ^. rl ,1. r^
hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2019 c6 04 vAn dO :

=
-V6n ae tnt nh6t :

Dai hQi thdng nh6t th6ng qua c6c v6n kiQn b5o c5o nhu: 86o c6o hopt tlQng
SX-KD ndm 2018, B5o c6o phucmg hudrng nhi6m vU SX-KD ndm 2019; 86o c5o
hopt ilQng cira HDQT ndm 2018 vd k6 hopch nhiem vp ndm 2019; B6o c6o ho4t
dQng BKS n[m 2018 vn k6 hopch nhiQm vr; n5m 2019; B6o c5o tdi chinh ndm 2018
di dugc ki0m todn,trong d6 thdng qua c6c chi ti6u SX-KD ndm20t9 nhu sau:

- Gach xdy dpg c6c lopi : 33.000.000 vi6n
- Gpch trang trf c6c lopi : 100.000 vi6n
- Oatsdt c6c lo4i : 98.000 m3

- D|xdy dpg clcloqi : 450.000 m3

- Doanh thu : 100.000.000.000 d6ng
- Lqi nhufn tru6c thu6 : 7.100;000.000 d6ng

(ry le bi€u quy€t: D6ng y: 100%; kh6ng d6ng t: 0 %; kh6ng c6 y ki€n: 0%o).

-v6n ad tn* nai
Eai hQi th6ng nhfu ph6 duyQt c6c chi ti6u tdi chinh n[m 2018 tai to trinh sd

01/TTr-CTY, trong d6 ty lQ chi trl c6 tric ndm 2018 IiL 6%b6ng tiAn m4t (600 d/c6
r.L r \ r ^ t 'phi6u) vd phdn ph6i lqi nhuan sau thud d6 trfch l$p c5c qu! ndm 2019 nhu sau:



Ty le trfch I$p tr6n
loi nhuAn sau thu6 20lg

O6i tugng duqc trfch

lIYo - OuV d6u tu ph6t tri6n
t5% - OuV khen thucvne - phric loi.
3% - OUV thi lao HDQT vd BKS.
3Yo - Quy thudrng cho Ban qu6n ly cli6u henh c6ng

w.
69% - OuV chi tri cO tirc

Mric chi tr6 cd tric nim 2Ol9 bdng tiAn m[t: tir 7yo (700 d/c6 phitiu) tr016n

) bi6u auv4t: D6no it: I00oz : kh6no d6ns it: 0 %: kh6no c6 i ki6n:gy rc bi€u qorydt: D6ng y g d6ngi, ; khdng

- v6n od; tn* ua
Dai hQi thdng nh6t riy q,rydn cho HEQT cdng ty lUa chgn c6ng ty ki6m to6n

AC n6m to6n b6o c6o tdi chinh ndm 2019 cho c6ng ty theo nQi dung td trinh si5

02lTTr-CTY.
(ry te bi€u quy€t: D6ng y: 100%; kh6ng d6ng y: 0 %; kh6ng c6 y kiiln: 0%o).

- VAn Ae tnt tu
Epi hQi th6ng nh6t miSn nhiQm vd th6ng qua ktit qui bAu b6 sung thanh vi€n

HDQT nhipm ky III (2016-2A21) g6m c6c 6ng bd sau:

Mi6n nhi6m thhnh vi6n

(Ty lC bi€u quy€t: y: 100%; kh6ng !,: 0 %; kh6ng c6 y ki'
Thdrnh vi6n trfn cfr b6 suns vio

Bi6n ban ktit thric lirc 10 gid 00 phrit cing ngiy, dugc dqc lai cho todn Dpi

h$i nghe 16 vd th6ng qua, dpi hQi bi6u quytit 100%. Bi6n bin nAy du-ry. c 10p thdnh 03

ban chinh vd dugc sao grii cho c6c dtii tuqng theo quy dinh cria DiAu lQ cdng ty.

D

Ghi chf

Thu lry Dai hQi
.

c6 PHAr't

GACH NGOI

CAO CAP ,

Jknn C6ln u[r.'f, dMry



 

Chương trình 
 

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 

Ngày 12/04/2019 

 

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội 

5. Thông qua chương trình đại hội 

6. Thông qua nội quy đại hội 

7. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 

SXKD năm 2019 

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết 

ĐHĐCĐ 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019, thông qua tờ 

trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 

9. Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm 

toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán; 

10. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT 

11. Thông qua đơn đề cử nhân sự ứng cử bổ sung thành viên HĐQT 

12. Bầu cử : Đại diện tổ bầu cử thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu 

cử. 

13. Giải lao 

14. Đóng góp ý kiến các cổ đông 

15. Đoàn chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp 

16. Công bố kết quả bầu cử - HĐQT mới ra mắt hứa hẹn. 

17. Thông qua Nghị quyết Đại hội 

18. Thông qua biên bản đại hội 

19. Bế mạc 

                     
Ban tổ chức 
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   CÔNG TY CỔ PHẦN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
GẠCH NGÓI CAO CẤP                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
DỰ THẢO                        Bình Dương, ngày 12  tháng 4  năm 2019

   

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

  

Kính thưa: Quý Cổ Đông 

 

Qua một năm nỗ lực lao động sản xuất và kinh doanh của toàn thể CB 

CNV công ty, nay tôi xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty trình bày trước Đại 

hội bản dự thảo báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ 

đông năm 2018 như sau: 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

1/ Những khó khăn  

Năm 2018, thị trường bất động sản trầm lắng, nguồn cung sản phẩm gạch 

đất sét nung dồi dào, cạnh tranh gay gắt về giá giữa các công ty, dẫn đến sản 

phẩm gạch của công ty tiêu thụ chậm và tồn kho lớn. 

Khai thác sét tạm ngừng từ ngày 01/07/2018  theo quyết định của cơ quan 

nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và kinh doanh đất sét 

của công ty. 

Trong năm 2018, nguồn nguyên liệu đá hỗn hợp không đủ nên công ty 

không thể đẩy mạnh sản lượng chế biến từ đó không hoàn thành chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. 

2/ NHỮNG THUẬN LỢI 

Được sự giúp đỡ, ủng hộ của HĐQT và Chủ Tịch đã có những quyết sách 

ứng phó xử lý kịp thời đã giảm phần nào khó khăn cho công ty. 

Được sự đoàn kết hợp tác của người lao động, cán bộ đảng viên đã cùng 

nhau nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ pha tro bay, trấu, đốt củi 

ngoài mang lại kết quả tiết kiệm chi phí NNVL lớn, giúp giảm chi phí giá thành 

sản phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, có giá bán hợp lý tại khu vực Tân 

Uyên. 
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Công ty duy trì và quản lý CLSP theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 nên giữ 

vững được thương hiệu và CLSP cũng như chính sách kinh doanh linh hoạt và 

phục vụ 24/24h ngày. 

Công ty đã đầu tư lắp đặt 01 trạm cân xe 80 tấn để kiểm soát và quản lý 

đất sét khai thác theo quy định của pháp luật. 

II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018. 

1/ Các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu  

1 Gạch xây dựng các loại Viên 36.580.000 35.424.000 97

2 Đất sét M3 90.000 46.389 52

3 Đá các loại M3 400.000 333.648 83

4 Doanh thu 1000đ 103.304.928 88.811.414 86

5 Lợi nhuận trước thuế 1000đ 9.000.000 6.150.546 68

STT Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch 
năm 2018

Thực hiện 
năm 2018  So KH 

năm (%) 

 

2/ Công tác kinh doanh. 

Công ty duy trì tốt chế độ bán hàng 24/24, đồng thời theo dõi diễn biến 

cung câu của thị trường và đề ra các chính sách kinh doanh linh hoạt, thích hợp 

để giải phóng hàng tồn kho nhằm duy trì sản xuất và tạo công ăn việc làm đảm 

bảo thu nhập cho người lao động. 

3/ Công tác quản lý NNVL-quản lý CLSP. 

BGĐ công ty xác định để ổn định CLSP đầu ra thì phải quản lý chặt chất 

lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào. Nên công tác này được BGĐ đặc biệt 

kiểm soát chặt chẽ và chọn các nhà cung cấp lớn có chất lượng ổn định. 

Mặt khác việc bảo trì, sửa chữa MMTB cũng được thực hiện thường 

xuyên định kỳ vì nó góp phần rất lớn để tạo nên sự ổn định CLSP. Trong công 

tác bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị làm sao chi phí thấp nhất mà tuổi thọ là 

cao nhất, đây là mục tiêu lớn cho tổ cơ điện công ty, cần phải tìm tòi và suy 

nghĩ nên trong năm qua đã có nhiều sáng kiến như tăng công suất máy đùn, giải 

pháp tiết kiệm chi phí nhiên liệu đốt, thay đổi nhiên liệu đốt tro bay thay than 

cám 5. 
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Tong năm BGĐ công ty đã triển khai cải tiến hệ thống pha than tự động, 

giảm cường độ công việc cho NLĐ, tăng năng suất lao động, đảm bảo sức khỏe 

lâu dài cho NLĐ. 

4/ Thu nhập người lao động – năng suất lao động 

Trong năm qua công ty đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để ổn định sản 

xuất kinh doanh, duy trì công ăn việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao 

động . 

Thu nhaäp bình quaân cuûa ngöôøi lao ñoäng laø : 7.300.000 ñ/ngöôøi/thaùng 
(bao goàm löông thaùng 13, thöôûng hoaøn thaønh keá hoaïch) 

5/ Phong trào thi đua lao động sản xuất: 

Năm qua CB CNV công ty ngày đêm ra sức lao động, sản xuất và kinh 

doanh để đạt được các số liệu hoàn thành kế hoạch như trên đó là sự đóng góp 

rất lớn của các cá nhân tiêu biểu, để biểu dương tinh thần lao động đó cuối năm 

Hội đồng thi đua khen thưởng của công ty đã họp xét chọn các cá nhân và tập 

thể tiêu biểu để tuyên dương khen thưởng nhằm giúp đỡ cả tập thể năm sau cố 

gắng phấn đấu vươn lên. 

6/ Công tác phòng cháy chữa cháy – ANTT – ATLĐ –VSCN: 

* Công tác PCCC – ANTT- ATLĐ - VSCN 

Công ty sử dụng các loại nguyên liệu dễ cháy như trấu, củi ...làm nguyên 

liệu đốt lò nên BGĐ công ty chỉ đạo tổ PCCC, công ty thường xuyên kiểm tra 

các công cụ PCCC phải trong điều kiện sẵn sàng phục vụ nên trong năm qua 

không để xảy ra một vụ cháy nổ nào trong công ty. 

Duy trì ký kết hợp đồng bảo vệ với công an 2 phường Thạnh Phước và 

Phước Hòa để hỗ trợ bảo vệ với bảo vệ công ty khi có sự cố. Trong năm qua 

không để xảy ra vụ việc gây mất trộm vật tư và máy móc tài sản nào. 

III/ NHỮNG TỒN TẠI VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC 

Bộ phận kỹ thuật TBXM, KCS, kỹ thuật nung đốt cần phải hoàn thành 

nhiệm vụ tốt hơn nữa, học tập nâng cao tay nghề để tự xử lý tốt các sự cố thiết 

bị máy móc, kỹ thuật nung đốt tiết kiệm, kỹ thuật sản xuất sản phẩm đạt yêu 
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cầu, hạn chế tối đa tỷ lệ phế phẩm …tránh tổn thất thiệt hại khi nung bằng than 

mới. 

Bộ phận điều hành sản xuất cần phải theo dõi kiểm tra các nhiệm vụ đã 

phân công cho các tổ sản xuất để chấn chỉnh thực hiện đúng yêu cầu nhằm tạo 

các sản phẩm đạt yêu cầu ngày một tốt hơn. Tránh qua loa hình thức. 

Kính thưa Quý cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp . Trên đây là 

dự thảo báo cáo tình hình SXKD của công ty năm 2018. Để báo cáo được đầy 

đủ hơn rất mong sự đóng góp của Quý cổ đông công ty. 

                                                       GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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  CÔNG TY CỔ PHẦN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
GẠCH NGÓI CAO CẤP                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
DỰ THẢO 
 

     Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2019 

 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT  

KINH DOANH NĂM 2019 
 

  

 Kính thưa: Quý cổ đông 

 

Theo dự báo năm 2019 thị trường bất động sản tiếp tục tăng trưởng chậm, 

các chi phí nguyên nhiên liệu tăng, thị trường gạch đất sét nung tiếp tục trong 

tình trạng cung vượt cầu. Từ đó Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2019 như sau: 

I/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

1/ Những Thuận Lợi  

Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các Sở ban ngành của tỉnh, 

thị xã, phường nơi công ty trú đóng, nhất là sự chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn 

phát sinh kịp thời của HĐQT công ty. 

Thương hiệu gạch ngói M&C Bình Dương đã được khách hàng ưa 

chuộng với mẫu mã đẹp, chất lượng ổn định và cung cách bán hàng tốt. 

Có đội ngũ công nhân lao động giàu kinh nghiệm, cần cù trong lao động, 

đặc biệt có đội ngũ CB quản lý tâm huyết với công ty, luôn sáng tạo không 

ngừng để tìm cách giảm chi phí giá thành sản xuất, và coi chất lượng sản phẩm 

của công ty là sự sống của mình. 

Có mỏ sét để cung cấp nguyên liệu sản xuất cho công ty và kinh doanh 

bán ngoài. 

2/ Những khó khăn 

Năm 2019 chi phí nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất như than, củi, điện, 

dầu DO điều chỉnh tăng lên 5%-10%, Chi phí đóng bảo hiểm tăng lên, Thị Xã 

Tân Uyên là vùng 1, tiền lương đóng bảo hiểm tối thiểu vùng 1 là: 4.180.000 đ 
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Đến cuối năm 2018 lượng gạch tồn kho trên bãi rất lớn trên 10 triệu viên 

nên ảnh hưởng đến sản xuất trong những tháng đầu năm từ đó ảnh hưởng đến 

công ăn việc làm cho người lao động tại công ty. 

Như các thuận lợi và khó khăn phân tích ở trên. HĐQT công ty đề ra kế 

hoạch SXKD năm 2019 như sau: 

II/ CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2019 

1/ Các chỉ tiêu chính  

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch  
năm 2019 

1 Gạch xây các loại Viên 33.000.000 

2 Gạch trang trí các loại Viên 100.000 

3 Đất sét M3 98.000 

4 Đá xây dựng các loại M3 450.000 

5 Doanh thu 1000đ   100.000.000  

6 LN trước thuế  1000đ      7.100.000  

 

2/ Những giải pháp thực hiện. 

Như phân tích ở trên, vấn đề kinh doanh sẽ quyết định cho việc có hoàn 

thành kế hoạch sản xuất đã đề ra hay không. Nên BGĐ công ty sẽ tập trung các 

biện pháp để đẩy mạnh công tác kinh doanh nhằm duy trì sản xuất và tạo công 

ăn việc làm cho người lao động. 

a/ Chọn lọc lại các đại lý có doanh số cao, thanh toán tốt để ký kết lại cho 

năm 2019 và không ký kết lại các đại lý kém, đồng thời chọn lọc thêm các đại 

lý mới có tiềm năng phát triển để ký kết, với điều kiện phải ở xa các đại lý cũ để 

mở rộng thị phần và tránh lấn chiếm địa bàn bán hàng , hạn chế tối đa xung đột 

lợi ích qua các đại lý. Với mục đích là phải tạo điều kiện để đại lý có doanh số 

và lợi nhuận thì sẽ gắn bó lâu dài và ổn định nguồn tiêu thụ cho công ty trong 

thị trường nội địa. 

b/ Thu tuyển thêm nhân viên kinh doanh, am hiểu công việc, có kinh 

nghiệm trong công tác maketting mở rộng thị phần khu vực, để tăng dần sản 

lượng cũng như tạo uy tín và thương hiệu của công ty ở các khu vực còn trống 

như các tỉnh Miền Tây, Bình Phước. 
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c/ Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản 

xuất, KCS, kỹ thuật XMTB phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm như 

đã công bố hợp chuẩn, hợp quy và xem đây là yếu tố sống còn của công ty. 

d/ Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để 

tăng năng suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi 

phí giá thành nhằm cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực. 

e/ Trong khai thác đất sét, nghiên cứu các phương pháp khai thác sao cho 

an toàn, phải tạo tầng, bậc, độ dốc taluy hợp lý, đồng thời phải nghiên cứu mở 

moong khai thác cho đúng thiết kế, tạo sòng bơm gần suối để tiết kiệm nhiên 

liệu dầu bơm nước, hạn chế phải đẩy đi xa và cao. 

f/ BGĐ cùng công đoàn và đoàn thanh niên phải tìm các công việc cho 

CNLĐ để CNLĐ có thu nhập và ổn định tư tưởng gắn bó với công ty. Khi công 

ty tăng cường sản xuất lại, tránh biến động lực lượng lao động. 

III/ KẾT LUẬN: 

Như đã phân tích ở trên cũng như việc đề ra các giải pháp thực hiện để 

hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019 sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. 

Với ý chí phấn đấu và kinh nghiêm sẵn có, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm 

vượt qua khó khăn của CB CNV công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp và sự quan 

tâm chỉ đạo kịp thời của HĐQT, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019. 

Cuối cùng thay mặt BGĐ công ty, xin chúc quý cổ đông sức khỏe, an 

khang và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn! 

                                                              

                                                                             GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
GẠCH NGÓI CAO CẤP 

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

 
              Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2019 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 

NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2019 

 Kính thưa Quí cổ đông! 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều 

lệ Công ty.  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ và những định hướng, kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau: 

 

Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018  
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD 

- Doanh thu: 88,81 tỷ đồng, đạt 86% so với kế hoạch năm.    

- Lợi nhuận trước thuế: 6,15 tỷ đồng, đạt 68% so với kế hoạch năm. 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:  826 đồng/cổ phiếu. 

II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO CẢ NHIỆM KỲ. 

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ 

thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế 

tương ứng số tiền: 294.026.000 đồng.  

Thực tế chi trả cho HĐQT là 213.467.000 đồng. Số còn lại chi trả cho BKS, 

thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành. 

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT. 

Trong  năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp theo yêu cầu 

nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố 

thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên 

nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt 

động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau: 

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà 

ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày. 

2. Chỉ đạo xây dựng phương án thu tuyển lao động đảm bảo hoạt động sản xuất 

gạch ngói. 

3. Chỉ đạo lắp đặt trạm cân 80 tấn tại mỏ sét Đồng Chinh trong khuôn viên đất 

của công ty để quản lý xuất bán đất. 
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4. Chỉ đạo chuyển mục đích sử dụng 05 hecta đất ngoài quy hoạch tại mỏ sét 

Đồng Chinh từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở lâu dài. Đồng thời tìm kiếm đối tác 

chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất.  

5. Chỉ đạo tập trung xin giấy phép khai thác sét giai đoạn 2 tại mỏ sét Đồng 

Chinh. 

6. Chỉ đạo chi trả cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

7. Chỉ đạo thường xuyên nghiên cứu cấp phối liệu chất đốt sao cho chi phí là 

thấp nhất để đem lại hiệu quả công ty. 

8. Chỉ đạo khảo sát thị trường gạch không nung để quyết định thời điểm đầu tư 

cho phù hợp. 

9. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm 

toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 

10. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật 

năm 2019, xây dựng quy chế khuyến mãi, rà soát và ký lại hợp đồng gia công 

XMTB, hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý cho năm 2019, tổ chức kiểm kê 

cuối năm 2018. 

 

* Đánh giá chung 

Trong năm qua, Tuy kết quả hoạt động kinh doanh không hoàn thành các 

chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra, nhưng hoạt động kinh doanh vẫn hiệu 

quả. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành 

viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao 

động trong Công ty.  

 
 

Phần 2:  Kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2019. 
 

Năm 2019, thị trường bất động sản được dự báo tiếp tục ổn định, cạnh tranh 

sản phẩm gạch xây dựng ngày càng gay gắt, cung lớn hơn cầu.  

Qua phân tích nhận định tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty trong năm 2019, 

Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ 

đông kế hoạch năm 2019 với các số liệu cụ thể như sau: 
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STT DIỄN GIẢI ĐVT KH 2019 

1 Gạch xây các loại Viên 33.000.000 

2 Gạch trang trí các loại  Viên 100.000 

3 Đất sét  M3 98.000 

4 Đá các loại M3 450.000 

5 Doanh thu 1000đ 100.000.000 

6 LN trước thuế 1000đ 7.100.000 

 * Các nhiệm vụ cơ bản. 

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị 
trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, luôn 

luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất đồng thời phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ 

quản lý điều hành công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả  cao nhất.  

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết, bám sát công 

trường sản xuất, quản lý chất lượng và kiểm soát chặt chẻ các chi phí đầu vào. Tìm 

mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên 

môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật và người lao động. 

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát 

chiều sâu theo từng chuyên đề.  

4. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường 

xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy 

định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo tránh sai sót ngay từ những khâu đầu 

tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính. 

6. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy 

hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 

người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác 

xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức 

thực hiện tốt quy chế dân chủ. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          CHỦ TỊCH 



CTCP Gạch Ngói Cao Cấp      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                          Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 Số: 01/TTr-CTY                                Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2019 

 
TỜ TRÌNH  

V/v : Phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018 

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 

 
Kính Trình : Đại Hội Đồng Cổ Đông  
 

Căn cứ vào Điều lệ Công ty. 

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn 

Tái Chính Kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) xác nhận. 

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính 

năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:    

           ( Đơn vị tính : VNĐ) 

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2018   4.900.436.903  
1.1/ Phân phối các quỹ như sau : 

a) Quỹ khen thưởng phúc lợi 490.043.690  

b) Quỹ ĐTPT  1.470.131.070 

c) Thù lao HĐQT & BKS 147.013.107  

d) Thưởng Ban quản lý điều hành 147.013.107  

e) Cổ tức   2.646.235.929  

2/ Lợi nhuận sau thuế năm trước còn lại bổ sung quỹ cổ tức   473.202.939 

3/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018          6% (600đ/Cổ phiếu) 

 
3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: 

Khoản mục 
Tỷ lệ trích lập trên  

lợi nhuận sau thuế 2019 
a. Quỹ đầu tư phát triển  10% 

b. Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% 

c. Quỹ thù lao HĐQT & BKS  3% 

d. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 3% 

e. Quỹ cổ tức  69% 

4/ Mức chi trả cổ tức năm 2019: 
Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên. 

 

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

      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY 
 CHỦ TỊCH      

  

 



Công ty CP Gạch Ngói           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Cao Cấp                                          Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc             
 

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2019 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 

 

Kính thưa Quý cổ đông! 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi 

trong Điều lệ.  
 

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội 
đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau: 
 
I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT 
BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm: 

1- Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban.  
2- Ông Huỳnh Vĩnh Thành  – Thành viên.  
3- Ông Trần Thị Thu Hướng– Thành viên.   

II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của 

Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như: 
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết 

HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, 
các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành công ty. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế 
kỹ thuật của công ty. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán; 

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK 
nhà nước. 

- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo 
tài chính. 
Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám 
đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, đồng 
thời đưa ra kiến nghị để khắc phục  như: công tác quản lý kinh doanh đất 
sét, đá tại mỏ đá và mỏ sét, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm 
và tồn kho thành phẩm gạch ngói, số liệu quyết toán thuế và tài chính, tổ 
chức bộ máy kế toán, công bố thông tin… Các đề xuất và kiến nghị xử lý 
đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền 
hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.  
 
 
 



2- Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018:  
2.1 Các vấn đề chưa thực hiện được 
-  Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2018 mà ĐHĐCĐ đã 

giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;  
- Chưa xin được chủ trương giấy phép mỏ sét Đồng Chinh giai đoạn 2 lên 

ít nhất 7ha. 
2.2. Các vấn đề đã thực hiện:  
- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;  
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán 

báo cáo tài chính công ty;  
- Thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các cổ đông; 
- Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định. 

3- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
Giám đốc và các cán bộ quản lý. 
- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của 

HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty. 
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các 
quỹ của của công ty. 

- Trong năm Công ty đã điều hành tốt 03 máy xay tại mỏ đá Tân Lập tỉnh 
Bình Phước đi vào hoạt động ổn định, doanh thu và lợi nhuận bước đầu 
đạt khá. 

- Về mỏ sét: Do khai thác sét vượt công suất giấy phép và khai thác 
không đúng phương pháp, nên Công ty đã bị Sở Tài nguyên Môi trường 
tỉnh Bình Dương phạt hành chính và tước giấy phép khai thác 9 tháng 
kể từ tháng 6/2018. Tuy nhiên do công ty chấp hành tốt nội dung phạt 
nên thời gian tước giấy phép còn khoản 6 tháng. Việc tước giấy phép đã 
làm ảnh hưởng đến việc không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề 
ra. 

- Ngành gạch: cuối năm tồn kho sản phẩm lớn khoảng 10 triệu viên do thị 
trường tiêu thụ trong năm gặp khó khăn, mặt khác do giá thành sản 
phẩm cao nên cũng khó cạnh tranh trên thị trường từ đó hiệu quả ngành 
gạch đạt thấp. 

4- Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát cả nhiệm kỳ. 

- Đại hội cổ đông hàng năm đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ 
thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều 
hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 294.026.000 đồng.  

- Thực tế chi trả cho BKS là  66.052.000 đồng. Số còn lại chi trả cho 
HĐQT, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản 
chi khác. 

 
 
 
 



III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019. 
- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGĐ công ty, giám việc thực hiện 

nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty. 
- Tăng cường giám sát, kiểm tra quản lý khai thác sét và kinh doanh sản 

phẩm đá. 
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội 

đồng Quản trị xem xét và phê duyệt. 
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK 

nhà nước. 
- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019. 
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của 

ban quản lý công ty. 
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả 

kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn 
bạc… 

 
Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của 

Ban. 
Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét. 
      T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 
              TRƯỞNG BAN 
 
 
 
       NGUYỄN HỒNG CHÂU 



 

 

Công ty CP Gạch Ngói    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Cao Cấp                                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc             

 Số 02/TTr-CTY 

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2019 

 
TỜ TRÌNH  

V/v : Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 

 

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông  

 

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành. 

Căn cứ Điều lệ hoạt động và Qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói 

Cao Cấp. 

 

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho 

HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Uỷ ban Chứng 

khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2019 thực 

hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp. 

 

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

 
TM BAN KIỂM SOÁT 

              TRƯỞNG BAN 
 
 

      NGUYỄN HỒNG CHÂU 
 



Mggg SOI.iTHERN AUDITING AND ACCOLNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY L]II{ITED (AASCS)
CONG TY TNHH DICH \.t] TU \'AN TAI CHINH KE TOAN VA KIEN{ TOAN PHIA NAM

36: 2 +0 IBCKT lI c201 9/AASCs

BAo cAo KIEM ToAN Doc LAP
V€ Beo cd| Ai chinh cia COng ty Cd phdn Gach'ngdi Cao Cap

Cho ndm hi chlnh kel thlc ngey 31 thdng 12 ndn 2018.

Kinh gf,i : cO'oONG, HOr odrua ouAH TBI vA BAN cri(m soc
CONG TY CO PHAN GACH NGOI CAO CAP

Ch0ng t6i da kidm toiin beo cdo tai chinh kdm theo cira Cong ty Cd phdn Gach ng6i Cao C6'p

(sau day gai tet la "Cong ty"), duqc lap nga:yJ.ll 3 /2019, til tranq 06 den trang 42, bao gdm

BAng cin ddi kd toen tai ngdy 31112/2018, Biio c6o kdt qua hoat dong kinh doanh, 960 ci1o luu

chuydn tie'n te cho nem tai chinh kdi thrc cing ngay ve Ban thuyC't minh Bdo ceo tei chinh.

Trdch nhiCm c&a Ban Gidm d61

Ban Gidm do'c Cong ty chiu trech nhiem vd vi6c Idp vi trinh bay trung th{c va hgp ly bio c6o

tdi chinh c0a Cong ty theo chudn muc kd todn, chd dO kd todn doanh nghiep ViCt Nam vd ciic
quy dinh phdp ly c6 lien quan ddn viec lap ve trlnh biy biio cao tdi chinh vA chiu triich nhiem
vd kidm sodt noi bO ma Ban ciem dot xac dinh la cen thidt dd dem bao cho viec lap vd trlnh
bay biio ciio tai chinh khong cO sai s6t tr0ng y€'u do gian len hoAc nhdm lan.

Triich nhi€m cia Kidm toiin vi€n

Trach nhiem cia chring toi la dua ra y kidn vd beo ciio tdi chinh dua trCn kdt qul cta cuQc

kidm todn. Ch[ng toi da tidn hanh kidm to6n theo cdc chudn mUc ViCt Nam. Cdc chudn mr,rc

ney yeu ce'u chring toi iuen th0 chudn m{lc vd ciic quy dinh vd dAo dfc nghe nghiep, lap kd

hoach va th\.lc hi€n cuoc kidm todn dd dat ddgc s{ dem bao hop lti vd viec lieu biio ciio tei
chinh c0a Cong ty cd cdn sai sot trang y€'u hay khong.

COng viec kidm toen bao gdm thuc hien ciic thir tuc nhlm thu thap ciic blng ch(ng kidm todn
vd cdc sd lieu va thuy€1 minh tren bdo c{o tdi chinh. CAc th& tuc kidm toiin dwc Ua ch9n d{a
tr€n x6t doiin c{ra kidm todn vien, bao gdm denh giit riti ro c6 sai s6t trqng ydu trong biio ciio
tai chinh do gian lAn ho4c nhdm l6n, Khi thuc hien ddnh gid cec r0i ro niy, kidm toiin vien da

xem x6t kidm sort noi bO c0a COng ty lien quan ddn viec lap vd trlnh bay bdo ciio tdi chlnh
trung ih{c, hqp l}i nhem thie't kd cdc thiJ tuc kidm todn phir hQp vdj Unh hlnh th{c tC, tuy
nhiCn khong nhim mqc dtch dua ra i kie'n vd hieu qul cta kidm soet noi bO cia Cong ty,
Cong viQc kidm todn clng bao qdm d6nh gi, tlnh thich hgp cia ciic chinh sdch kd todn duoc

dp dung vd tinh hop I)t cla cac udc tinh kd toen c[]a Ban Gi6m do'c c0ng nhu ddnh gi6 viCc

trlnh bAy tdng thd bdo ciio tdi chinh.

Ch0ng toi tin tu6ng rlng cdc beng chtng kidm toiin me ching toi dA thu thAp du0c ld ddy dir

va thlch hop ldm co s6 cho ! kie'n kidm toiin cia ch0ng loi,

29 voThiSau Sireel, Disiricl l, Ho Chi Minh Cily
Tel: (028) 3820 5944 - (028)3820 5947 - Fax: (028) 3320 5942
Email: inlo@aascs,com.vn Websile:www,aascs.com.vn
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f kidn c0a kidm todn vien

Theo ti kl€h c0a chung toi, Bdo cdo tii chlnh da phan 6nh trung rhuc va hgp ty, tren cec khta

canh trQng ye'u tinh hinh tai chinh cla C0ng ty Cd phdn Gach ng6i Cao C{p tai ngay

31/12/2018, c0ng nhu kel que hoat dong kinh doanh va tinh hinh lrtu chuydn tidn tC cho ndm

tdi chinh ke't thoc cUng ngay, phi/ hop v6i chudn mlrc ke- iodn, chd dO kd toan doanh nghiep
Viet Nam va ciic quy dinh phdp lli c6 lien quan deh viec tAp va trtnh bay 860 cdo tai chinh.

Tp. H0 Chl Minh, ngawYtheng 3 ndm 2019

Thay mll va dAi dien cho

Cong ty TNHH Dich v{ Tu vfn Tei chfnh
Kdtodn va Kidm todn Phia Nam - MSCS

KiCm tolin vi6n

Luu Vinh Khoa
56'Giei CN oKHN kidm todn: O'166-2018-142-1

.6i'h
]ONG TY\
cI rillritt lllJu ll1\l

,: vJ ruvAi
ar {H KE-roi

r^ KEir lo N

chuThdBlnh t!i#
Sd Gidy CN DKHN kidm l(,An: ft58-2018-'142\':'

Gidm D6'c

FS,.o/

>l



ĐVT: ĐỒNG

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 88.811.414.218      55.139.419.032      
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 -                         

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) 10 88.811.414.218      55.139.419.032      
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 75.138.834.058      41.543.865.607      

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 13.672.580.160      13.595.553.425      
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 2.035.292               156.305.995           

7. Chi phí tài chính 22 VI.4 16.286.400             52.364.072             

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 16.286.400             52.359.781             

8. Chi phí bán hàng 25 VI.5 2.717.140.286        1.094.247.546        

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.6 4.676.862.930        4.051.491.928        

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)} 30 6.264.325.836        8.553.755.874        
11. Thu nhập khác 31 VI.7 25.471.425             515.036.354           

12. Chi phí khác 32 VI.8 139.251.133           61.045.958             

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (113.779.708)         453.990.396           
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 6.150.546.128        9.007.746.270        
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.10 1.214.516.681        1.836.875.791        

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.11 35.592.544             (23.456.296)           

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 4.900.436.903        7.194.326.775        
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 VI.12 826                        1.212                     

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 826                        1.212                     

Kế toán trưởng
(đã ký)

Hứa Ngọc Chính

 Năm trước 

BÁO CAO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Giám đốc

Đỗ Thành Lộc
(đã ký)

Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 

minh
Năm nay



ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 21.008.207.026      32.545.720.016    
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2.906.219.491        1.887.845.958      
1. Tiền 111 2.906.219.491        1.887.845.958      

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 4.136.207.397        8.866.271.025      
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 3.583.957.397        8.786.521.025      

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 52.250.000            79.750.000           

3. Phải thu ngắn hạn khác 136 500.000.000          

IV. Hàng tồn kho 140 12.281.504.988      19.562.361.508    
1. Hàng tồn kho 141 12.281.504.988      19.562.361.508    

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1.684.275.150        2.229.241.525      
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.072.540.311        712.343.922         

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 -                         841.622.904         

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 611.734.839          675.274.699         

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 62.183.285.974      63.856.667.073    
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 522.829.127          312.603.127         
1. Phải thu dài hạn khác 216 522.829.127          312.603.127         

II.Tài sản cố định 220 5.163.778.334        5.740.987.451      
1. Tài sản cố định hữu hình 221 5.163.778.334        5.740.987.451      
    - Nguyên giá 222 22.555.386.891      21.470.936.844    

    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (17.391.608.557)    (15.729.949.393)   

VI. Tài sản dài hạn khác 260 56.496.678.513      57.803.076.495    
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 55.965.099.231      57.235.904.669    

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 531.579.282          567.171.826         

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 83.191.493.000      96.402.387.089    

C. NỢ PHẢI TRẢ 300 13.405.506.719      27.255.857.025    
I. Nợ ngắn hạn 310 12.840.893.498      26.750.157.834    
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 2.962.872.380        10.867.786.547    

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 239.174.288          1.504.334.802      

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 2.680.485.824        2.969.130.587      

4. Phải trả người lao động 314 422.738.000          229.870.000         

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 39.288.199            1.384.888.575      

6. Phải trả ngắn hạn khác 319 1.036.443.772        1.010.848.286      
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 5.000.000.000        7.949.000.000      
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 459.891.035          834.299.037         

II. Nợ dài hạn 330 564.613.221          505.699.191         
2. Dự phòng phải trả dài hạn 342 564.613.221          505.699.191         
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 69.785.986.281      69.146.530.064    
I. Vốn chủ sở hữu 410 69.785.986.281      69.146.530.064    
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 50.161.240.000      50.161.240.000    

 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 50.161.240.000      50.161.240.000    

2. Cổ phiếu quỹ 415 (730.457.045)         (730.457.045)        

3. Quỹ đầu tư phát triển 418 15.765.633.388      15.476.957.199    
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 4.589.569.938        4.238.789.910      

    - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trướ 421a 473.202.939          473.202.939         

    - LNST chưa phân phối kỳ này 421b 4.116.366.999        3.765.586.971      
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 83.191.493.000      96.402.387.089    

Kế toán trưởng

(đã ký)

Hứa Ngọc Chính

-                           -                          

PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018

Giám đốc

(đã ký)

Đỗ Thành Lộc

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2019
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

GẠCH NGÓI CAO CẤP 
 
 

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

 
                   

Dĩ An, ngày 12 tháng  04 năm 2019 

  
QUY CHẾ 

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP 
 

Căn cứ: 
- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ Công ty. 

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp 

theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014; 

- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 

năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của 

Công ty; 

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ 

phần phổ thông. 
Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị 
- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số 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 Hội đồng quản trị.  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% 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 năm (05) ứng viên. 

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng 
quản trị 

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 

- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ 

chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ 

chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn. 
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Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên: 
 Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ 

đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để 

bầu thành viên Hội đồng quản trị. 
II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử  

 Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu  
� Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị 
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 

� Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số 

tham dự;  

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị 

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

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;  

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử 

viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. 

� Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty 

Cổ phần gạch ngói Cao Cấp; 

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, 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; 

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết 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).  

Điều 7. Phương thức bầu cử  

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức 

bầu dồn phiếu;  

- 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;  

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người. nhưng 

không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

� Ban Kiểm phiếu 
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: 

 + Thông qua Quy chế bầu cử; 
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 + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu; 

 + Tiến hành kiểm phiếu; 

 + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. 

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào 

Hội đồng quản trị; 

� Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ 

đông;  

- 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; 

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu 

cử công bố trước Đại hội.  

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản 
trị 
- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy 

chế này. 

- Nguyên tắc trúng cử:  
+ Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu 

bầu cao nhất; 

+ Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự 

kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại 

riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. 

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. 

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. 

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết 

và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông. 
 

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để 

biểu quyết thông qua.  

 

 CÔNG TY CP GẠCH NGÓI CAO CẤP 
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PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Theo phương thức bầu dồn phiếu) 

 
1.  Loại phiếu bầu: 
-  Phiếu màu xanh: bầu thành viên Hội đồng quản trị 
2.  Bỏ phiếu: 
-  Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong. 

3.  Ghi phiếu bầu: 
-  Mỗi cổ đông có tổng số quyền 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. 
-  Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ 

phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các 

ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình. 

Ví dụ: 
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. 

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 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: 

1.000 cổ phần x 2 = 2.000 quyền bầu. 

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

 
Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng 
viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu ) 

 

Họ tên 
ứng cử viên 

Số quyền bầu 

1. Ứng viên 1 1.000 

2. Ứng viên 2 1.000 

Tổng số phiếu bầu 2.000 

 
Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng 
viên  
 

Họ tên 
ứng cử viên 

Số quyền bầu 

1. Ứng viên 1 0 

2. Ứng viên 2 2.000 

Tổng số quyền đã biểu quyết 2.000 

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên 
 

Họ tên 
ứng cử viên 

Số quyền bầu 

1. Ứng viên 1 500 

2. Ứng viên 2 1.500 

Tổng số quyền đã biểu quyết 2.000 



5/5 

 

5.  Phiếu bầu không hợp lệ 
-  Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty. 

-  Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh 

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

phiếu. 

-  Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết 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). 

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó 

nắm giữ 

 

Họ tên 
ứng cử viên 

Số quyền bầu 

1. Ứng viên 1 500 

2. Ứng viên 2 2.000 

Tổng số quyền đã biểu quyết (1) 2.500 
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Nsudi ldm don

Ph4m Ngfl Co
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T€n t6 chtrclch nhdn: cdNc rY cO PHAN vAr LIEU vA xAy DI,INIG BiNH
DUONG
CMND/DKKD s6: 3700148529 Ngdy chp: ll/04/2016 Noi c6p:S6 KH &DT tinh
Binh Duong

Dia chi:Sd 306, dudng DT 743, phudng Binh Thing, thi x6 DiAn, tinh Binh Duong
HiQn dang sd htiu/d4i diQn: .1.500.012 cd phAn (83"s chft; MQttriQu, n6m tr6m ngdn,
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Tuong img v6i tdng mQnh gidld: Muoi ldmty,mQt trdm hai muoi ngdn d6ng.

D€ nghi Ban T6 chfc E4i hQi ttdng c6 dong ctia C6ng ty C6 phAn Gach Ng6i Cao C6p
cho cdng ty chring t6i dugc d6 cri:

BN : PH{M THI BANG TRANG
CMTND/DKKD s6:280503294 Ngdy c6p: rU0g/20t3 Noi c6p: Binh Duong
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Trdn trgng cdm 0n!
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Hg vd tOn: Ph4m Thi BIng Trang
Ngdy th6ng ndm sinh: 2510311965

Qu6c tich: ViQt Nam

Gi6y CMND s6: 280503294

Gi6i tfnh: Nfr

Noi sinh: Thufln Lqi - Phufc Long

c6p ngdy: llt09t20l3 t4i Binh Ducrng

Ncri ildng ky h0 kh6u thudngtrl: 10911, KP Thanh Loi, P An Th4nh, Thu4n An, Binh Ducmg

Ch5 d hiQn tpi: l09ll, KP Thanh Lgi, P An Thanh, TX Thufn An, Binh Duong

Trinh dQ v5n ho6:12112

Trinh dQ chuy6n m6n: D4i hgc Tdi chinh kti toen

T6i xin cam ktit hodn todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p ludt vC tinh chinh x6c, trung thpc cira

cdc nQi dung tr6n.

D 7 an, nsdy<"8 thdng 03 ndm 2019

Nguoi khai
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9. trinh ldm vi€c:

Thtri eian Ncri lim vi6c Chfc vu

Tir n6m 1987 t16n ndm 1990 Chi cr,rc Thu qu6c doanh - Sd tdi

chinh Binh Duone

C6n bQ chuy6n quin

Tir ndm 1990 d6n ndm 1996 Cpc thu6 Binh Duong Ki6n soilt vi6n thud

Tn 1997 d6n ndm 2017 Tdng c6ng ty TM XNK Thanh L6

TNHH MTV
GiSm tl6c tdi chfnh -
--:l(e toan truons

Tir ndm 2018 ct6n nay T6ng c6ng ty TM XNK Thanh L€

CTCP

Ph6 T6ng gi6m ddc

0. C6c chuc vu hi€n dang iliim

Noi lirm viQc Chtic vg Thli gian tlim
nhi0m

T6ng cdng ty TM XI{K Thanh LA CTCP TV HDQT - Ph6 T6ng gidm
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Tt thrlns 0ll20l8

Cdng ty CP Vit li€u vd Xdy dpng Binh
Du0ng

Truong Ban ki6m so6t Tri thans 0412016

C6ng ty CP NOne Ldm nehiCp Binh Duons Trucrns Ban kiOm soiit Tt th6ns 0812016

Binh Daong, ngdy.2.9..thdng.5,. ndm 201,

Xdc nhfln cria chinh quy6n ilia
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