
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

 

Số: 158/CECO-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  03 tháng 6 năm 2020 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

1. Tên tổ chức: Công ty CP Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

- Mã chứng khoán: CEC 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại: 024.3845.5777  

-  Fax: 024.3823.2325 

- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Minh Thu - Kiểm soát viên. 

2. Nội dung thông tin công bố: 

Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 

03/6/2020 (đường dẫn: www.ceco.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin chung). 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. 

 

Tài liệu gửi kèm: 

- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020 . 

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

Trương Thị Minh Thu 

 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 

 

 
21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, VN - Tel: +84438455777- Fax: +84438232325 - Website: www.ceco.com.vn  

CHƯƠNG TRÌNH 

 HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
 

TT 
Thời gian dự 

kiến 
Nội dung 

1 08:00- 08:30 

1.1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, 

đăng ký dự họp 

1.2- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết 

2 08:30- 08:35 

2.1- Ổn định tổ chức chuẩn bị hội nghị, chào cờ 

2.2- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 

2.3- Giới thiệu và thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông 

3 08:35- 08:40 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 

4 08:40- 08:45 
4.1- Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký 

4.2- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu 

5 08:45- 08:50 Thông qua chương trình và quy chế làm việc của hội nghị 

6 08:50- 09:00 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ năm 2020;  

7 09:00-09:10 

7.1- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019;  

7.2- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và 

Kế hoạch lợi nhuận năm 2020; 

7.3- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2020; 

7.4- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

7.5- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị và Phương án bầu bổ sung; 

7.6- Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và phương 

án bầu bổ sung. 

8 09:10-09:30 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty 

9 09:30-09:50 Giải lao 

10 09:50-10:00 

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và dự 

kiến chương trình hoạt động năm 2020; Báo cáo về việc hủy 

đăng ký công ty đại chúng 

11 10:00-10:10 

11.1- Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020 

11.2- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2020 

12 10:10-10:15 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử  

13 10:15-11:00 Thảo luận, trả lời chất vấn, lấy ý kiến góp ý của cổ đông 

14 11:00-11:05 Biểu quyết thông qua các vấn đề riêng lẻ 

15 11:05-11:10 Thư ký hội nghị đọc dự thảo Biên bản họp và nghị quyết 

16 11:10-11:15 
Biểu quyết thông qua Biên bản + Nghị quyết của hội nghị. 

Bế mạc 

Ghi chú:  

- Thời gian: 08h00 ngày 15/6/2020 tại trụ sở CECO - 21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) được
Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày
12/9/2016, lần 2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Hội nghị Đại hội đồng
cổ đông (sau đây gọi tắt là Hội nghị) thường niên 2020, đồng thời hướng dẫn cho cổ
đông tham gia Hội nghị và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được
ủy quyền, Hội đồng quản trị CECO kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc
tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
I. TRẬT TỰ CỦA HỘI NGHỊ
1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Hội nghị mặc trang phục chỉnh tề,

lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan
đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Hội nghị phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ
chức.

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Hội nghị từ khi bắt đầu
Hội nghị cho đến khi kết thúc Hội nghị. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ
đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Hội nghị thì cổ
đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức. Trường hợp
cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Hội nghị mà không
thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý
với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Hội nghị.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI HỘI NGHỊ
1. Nguyên tắc:
- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Hội nghị đều phải
được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Hội nghị. Mỗi cổ đông được
cấp một Phiếu biểu quyết của CECO.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ
đông/hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục
đăng ký dự họp. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên và số cổ phần của cổ đông
đó sở hữu hoặc đại diện.

- Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của cổ đông ghi trên thư mời và Phiếu biểu
quyết phải được báo cho Ban Tổ chức hoặc Thư ký Công ty trước giờ khai mạc
Hội nghị.

2. Phương thức biểu quyết:
- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020
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đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Phiếu biểu quyết;
- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến) cổ đông sẽ lần
lượt giơ Phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày
tại Hội nghị, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm
phiếu trước toàn thể Hội nghị.

3. Thể lệ biểu quyết:
- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết
của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt
tại Hội nghị chấp thuận:
 Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm
2020;

 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận năm
2020.

 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;
 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Phương án bầu bổ sung;
 Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và phương án bầu bổ sung;
 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 Các nội dung khác theo thẩm quyền.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ
1. Cổ đông tham dự Hội nghị sẽ phát biểu ý kiến bằng cách đăng ký với Ban Tổ

chức. Ban Tổ chức sẽ có trách nhiệm báo cáo Đoàn chủ tịch.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao

đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Hội nghị đã được thông qua.
Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Hội nghị và
thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Hội nghị.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH
1. Điều khiển Hội nghị theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được

Hội nghị thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và
quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn hội nghị thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội
dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình tổ
chức Hội nghị.

3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp
một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản
ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Đoàn chủ tịch có quyền:
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- Yêu cầu tất cả người dự Hội nghị chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh
khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người
không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, 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 Hội nghị.

5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn Hội nghị ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự
họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các
trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp
không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa
không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

- Các sự cố khác nảy sinh trong quá trình Hội nghị.
V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ
1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Hội nghị và những vấn

đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Hội nghị.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Hội nghị.
3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Hội

nghị.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền

giải quyết.
VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Hội nghị ĐHĐCĐ phải được Thư ký hội nghị ghi vào
Biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết họp phải được đọc và thông qua trước khi bế
mạc Hội nghị.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm
2020 của CECO. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết
thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thủy Nguyên
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BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2020

Căn cứ vào Nghị quyết số 55/NQ-CECO ngày 25/4/2019 của Đại Hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019, Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

PHẦN I

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019
(đến hết ngày 31/12/2019)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
- Công ty đã ký kết được các hợp đồng tư vấn có giá trị lớn của dự án Long Sơn,
Nhà máy sản xuất Polyprolene và Kho ngầm chứa LPG - Hyosung trong cuối
năm 2018 và đầu năm 2019 đảm bảo đủ việc làm cho các bộ phận sản xuất trong
6 tháng đầu năm 2019;

- Nhân sự của các bộ phận đã tinh giảm gọn nhẹ hơn so với trước đây.
2. Khó khăn
- Dự án NPK bị chậm do các các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến
tiến độ thực hiện và dòng tiền của dự án.

- Do ảnh hưởng của việc tranh chấp muối Lào dẫn đến Công ty không đủ năng lực
để tham dự đấu thầu.

- Nhân sự của các bộ phận, đặc biệt là các nhân sự có kinh nghiệm của khối trực
tiếp nghỉ việc do việc giảm và chậm lương.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2019
1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh hợp nhất trong năm 2019

Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ
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1.2. Giá trị các hợp đồng theo dõi và thực hiện trong năm 2019
Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ

1.3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận năm 2019

2. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn
do tác động của dự án NPK, dự án muối Lào làm ảnh hưởng đến dòng tiền của Công
ty, tiến độ dự án EPC NPK Đạm Cà Mau vẫn bị chậm so với kế hoạch (tại thời điểm
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31/12/2019, dự án EPC NPK Đạm Cà Mau chỉ đạt được 95,03% (tháng thứ 27) chậm
4,97% so với kế hoạch điều chỉnh) mặc dù công ty đã tập trung toàn bộ các nguồn lực
để thực hiện dự án.

Với giá trị Hợp đồng tư vấn ký kết với giá trị khoảng 35,3 tỷ cùng với một số
hợp đồng chuyển sang từ 2018 nhưng chỉ đảm bảo việc làm cho khối sản xuất trong 6
tháng đầu năm. Đến Quý III và đặc biệt là Quý IV khối lượng công việc các dự án đã
hoàn thành do vậy nhân lực của các bộ phận sản xuất dôi dư. Trong Quý III và Quý IV
chủ yếu thực hiện các công tác tiếp thị, chào giá, đấu thầu để tìm kiếm công việc cho
các tháng cuối năm và gối đầu cho năm 2020.

Ban điều hành QLDA NPK thiếu kinh nghiệm quản lý dự án EPC dẫn đến dự án
bị chậm hơn 10 tháng so với kế hoạch thực hiện, chi phí thực hiện dự án bị vượt quá so
với kế hoạch chi phí đã được phê duyệt.

Sản lượng và doanh thu của công ty năm 2019 giảm nhiều so với năm 2018.
Doanh thu đến 31/12/2019 chỉ đạt 87% (trong đó doanh thu của dự án EPC Đạm Cà
Mau nghiệm thu trong năm 2019 là 227 tỷ đồng, lũy kế 509 tỷ đồng), lợi nhuận sau
thuế 1,23 tỷ đồng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều không đạt so với kế hoạch do
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.
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PHẦN II

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty dựa trên các giá trị
các Hợp đồng còn lại chuyển sang và các hợp đồng dự kiến khai thác, Ban điều hành
đề ra một số các chỉ tiêu trong năm 2020 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

2. Khối lượng sản xuất chính còn lại cần hoàn thành trong năm 2020
TT Dự án Tình trạng Các công việc cần đạt

1 EPC dây chuyền NPK
công suất 300.000T/N
của Nhà máy Đạm Cà
Mau

Tiến độ EPC: 95,03%, trong
đó:
- E: 100%
- P: 98,53%
- C: 84,25%

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
công việc của dự án để hoàn
thành công việc phần C.

- Hoàn thành lắp đặt cơ khí, hoàn
thành chạy thử 72h, nghiệm thu
và bàn giao Nhà máy

2 EPC dự án Nhà máy
Khai thác và Chế biến
Muối mỏ tại CHDCND
Lào

- Đã có phán quyết của
Trọng tài ngày 15/1/2020,
tuy nhiên VINACHEM đã
có đơn khiếu nại gửi Tòa
án Nhân dân TP Hà Nội
ngày 21/1/2020 về phán
quyết này

- Chuẩn bị các công việc để tự bảo
vệ theo yêu cầu của Tòa án (nếu
có)

3 Dự án NMSX Bột giặt
công suất 50.000
tấn/năm tại Cuba của
CT Thương mại & Đầu
tư Thái Bình

- Đã gửi Hồ sơ thánh toán
mốc 3 đến 80% GTHĐ
cho CĐT, tuy nhiên CĐT
đã gửi email phản hổi v/v
chưa đủ điều kiện để
thanh toán do CĐT đang
thuê đơn vị thứ 3 để hiệu
chỉnh lại hồ sơ TK PCCC.

- Thanh toán mốc số 3 (73,261
EUR)

4 Thẩm tra Thiết kế cơ sở,
thiết kế kỹ thuật Dự án
Long Sơn

- Hợp đồng ký tháng
12/2018

- Đã hoàn thành các công
việc theo Hợp đồng, công
trình đã được cấp phép
xây dựng.

- Thực hiện các công việc phát sinh
ký tại PLHĐ

5 Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ
thiết kế và xin cấp phép

- Hợp đồng ký tháng
01/2019, chờ thanh toán

- Đã hoàn thành công việc, chờ
thanh toán 2% GTHĐ
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TT Dự án Tình trạng Các công việc cần đạt
xây dựng dự án Long
Sơn - Technip

mốc cuối 2%, công trình
đã được cấp phép xây
dựng.

6 Thẩm tra Hồ sơ TKKT,
dịch tài liệu và xin cấp
phép xây dựng của ko
ngầm và hệ thống phụ
trợ của Hyosung

- HĐ ký ngày 11/6/2019
- Đã hoàn thành toàn bộ
công việc và đã quyết toán
HĐ

- Thanh lý hợp đồng

7 Thẩm tra HSTKCS và
TKBVTC công trình
Kho cảng xăng dầu Hải
Hà Quảng Trị

- HĐ ký ngày 18/6/2019
- Đã gửi báo cáo thẩm tra
TKCS cho CĐT

- Chờ ý kiến phản hồi của CĐT để
hoàn chỉnh.

- Chờ TKBVTC của CĐT để thẩm
tra

8 Thẩm tra TKBVTC và
dự toán Kho xăng dầu
Petrolimex Thanh Hóa

- HĐ ký ngày 16/7/2019
- Đã gửi báo cáo thẩm tra
TKCS cho CĐT

- Chờ ý kiến phản hồi của CĐT để
hoàn chỉnh.

- Chờ TKBVTC của CĐT để thẩm
tra

9 Các HĐ Thẩm tra thiết
kế nhà máy SX phân
NPK và NH3 của Đạm
Phú Mỹ

- Đã hoàn thành các công
việc vào ngày 31/7/2018,
các phần việc tồn đọng sẽ
được tách ra thành HĐ
mới do CĐT chuyển đổi
nguồn vốn thực hiện (ký
với TCT)

- Chờ Quyết toán theo từng hạng
mục công việc.

10 Lập BC nghiên cứu khả
thi, dự án Hệ thống điều
khiển và tự động hóa
nhà máy Tuyển Than 2
giai đoạn 2

HĐ ký 01/7/2019, thời gian
thực hiện từ ngày 15/8/2019

Đã hoàn thành và giao nộp
sản phẩm cho CĐT để CĐT
trình Tập đoàn phê duyệt

Đã thanh toán đến 70%
GTHĐ

Đang hiệu chỉnh FS theo ý kiến
thẩm định của CĐT

11 Thiết kế BVTC Cải tạo
xưởng lắp ráp bóng đèn
LED và xây dựng kho
tạm

HĐ ký 22/10/2019, thời
gian thực hiện 30 ngày.

Hoàn thành Hồ sơ TKBVTC và
thanh toán đến 80% GTHĐ

12 Thẩm tra Hồ sơ TK hệ
thống đường ống trên
cầu cảng 60.000 DWT -
Kho ngầm chứa LPG tại
Việt Nam

HĐ ký ngày 8/12/2019

Đã hoàn thành thẩm tra và
nộp hồ sơ chờ thầm định

Quyết toán và thanh lý HĐ

13 Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ
phục vụ cho kiểm tra
công tác nghiệm thu
công trình Nhà máy sản
xuất Polypropylen (PP)
(Giai đoạn 1) công suất
300.000 tấn/năm

Đã ký HĐ ngày 6/1/2020 Hoàn thành thanh toán 90%
GTHĐ
Hoàn thành 100% công việc trong
tháng 2/2020

14 Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ
phục vụ cho kiểm tra
công tác nghiệm thu

Đã ký HĐ ngày 7/1/2020 Thực hiện công việc theo tiến độ
yêu cầu của Chủ đầu tư
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TT Dự án Tình trạng Các công việc cần đạt
công trình hệ thống
đường ống trên cảng
Nhà máy sản xuất
Polypropylen (PP) (Giai
đoạn 1) công suất
300.000 tấn/năm

15 Gói thầu MS02 Mua
sắm NVL chế tạo 01 hệ
thống TB SX hệ hóa
phẩm khử nhũ quy mô 2
tấn/ngày

Đã ký HĐ ngày 26/2/2020 Thời gian thực hiện HĐ 120 ngày

16 Tư vấn thẩm tra thiết kế
thiết kế cơ sở Kho xăng
dầu Hưng Yên - Nghi
Sơn tại Tĩnh Gia, Thanh
Hóa

Đã ký HĐ ngày 12/2/2020 Thực hiện thẩm tra HSTK theo
tiến độ bàn giao tài liệu của CĐT

2.1. Công việc trọng tâm trong năm 2020
- Tập trung nhân sự vào làm việc trực tiếp tại công trường cho dự án Đạm Cà Mau,

tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành chạy thử 72h.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc đã ký hợp đồng trong Quý I/2020.
- Tiếp cận, chào giá các gói thầu của Long Vương, Hyosung, Inoue…. để có công

việc gối đầu cho các tháng tới.
- Rà soát, tiếp tục thu hồi công nợ, đặc biệt với các dự án tồn đọng đẩy mạnh công

tác thanh quyết toán các hợp đồng đang thực hiện.
- Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án Muối mỏ Lào.
- Ban hành Quy chế thực hiện hợp đồng và Quy chế lương trong Quý II/2020.
- Các bộ phận tích cực tìm kiếm, quan hệ với các khách hàng để tìm việc cho Công

ty.
- Đôn đốc công tác tiếp thị tại văn phòng Công ty và các Công ty con để đảm bảo

có công việc gối đầu và doanh thu đã đề ra.
- Tái cơ cấu các bộ phận, cắt giảm nhân sự dôi dư.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Lưu Ngọc Vĩnh
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Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 12/9/2016, lần 

2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019; 

Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CECO được thực 

hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 

đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất như sau: 

1. Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán 

CPA Việt Nam. 

2. Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, 

được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty 

công bố trên websitse của Công ty bao gồm: 

✓ Báo cáo của Ban giám đốc; 

✓ Báo cáo của Kiểm toán viên; 

✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019; 

✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019; 

✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông 

qua./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thủy Nguyên 

đồng Quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trên./ 
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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019  

và Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 12/9/2016, lần 

2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019; 

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CECO được thực 

hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; 

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2020; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 

STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2018 Phương án năm 2019 

  Tỷ lệ 

% 
Giá trị (đồng) 

Tỷ lệ 

% 
Giá trị (đồng) 

1 Vốn điều lệ   59.770.360.000   59.770.360.000 

  
Trong đó: Vốn góp của Tập 

đoàn 
29,91% 17.877.314.676 29,91% 17.877.314.676 

2 Tổng doanh thu thuần   364.380.204.037   268.358.897.246 

3 Tổng lợi nhuận trước thuế   5.104.855.633   189.123.503 

4 Thuế TNDN phải nộp   1.035.457.067   118.707.744 

4.1 Thuế TNDN phải nộp 20% 1.035.457.067 20% 118.707.744 

4.2 Thuế TNDN được miễn, giảm   0   0 

5 Lợi nhuận sau thuế TNDN   4.069.398.566   70.415.759 

6 
Lợi nhuận chưa phân phối năm 

trước chuyển sang năm nay 
  5.812.954.456   5.812.954.456 

7 
Lợi nhuận chưa phân phối năm 

nay chuyển sang năm sau   
  5.812.954.456   5.883.370.215 

8 
Tổng lợi nhuận sau thuế phân 

phối năm nay (8=5+6-7) 
  0   0 

8.1 
Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn 

điều lệ 
   0    0 

8.2 Trích Quỹ đầu tư phát triển  0 0%  0 

8.3 
Trích Quỹ khen thưởng phúc 

lợi 
0%  0    0% 0 

8.4 Chia cổ tức theo VĐL 0%  0 0%  0 



STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2018 Phương án năm 2019 

  Tỷ lệ 

% 
Giá trị (đồng) 

Tỷ lệ 

% 
Giá trị (đồng) 

a - Cổ tức trả bằng tiền mặt  0   0 

  - Cổ tức trả bằng cổ phiếu    0    0 

b 
Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam 
  0   0 

  - Cổ tức trả bằng tiền mặt   0   0 

  - Cổ tức trả bằng cổ phiếu    0    0 

8.6 
Phân phối khác (Quỹ thưởng 

HĐQT, ban điều hành) 
 0   0 

9 Số lao động hiện có (Người)  158  97 

 Giải trình: Năm 2019 Công ty không hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch 

sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra, doanh thu và lợi nhuận công ty mẹ giảm nhiều 

so với năm 2018, dòng tiền thu các dự án gặp nhiều khó khăn nên không có nguồn tiền 

chia cổ tức cho cổ đông. 

2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2020. 

Năm 2020 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vô cùng khó 

khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 và việc xử lý các dự án dở dang như tranh chấp 

từ dự án EPC Muối mỏ Lào tiềm ẩn nhiều rủi ro, Dự án EPC NPK Cà Mau bị chậm so 

với kế hoạch, việc chạy thử bàn giao còn nhiều khó khăn dẫn đến chi phí tăng cao, 

công ty con VMEC tại Đồng Nai đang tạm ngừng hoạt động. Do vậy, ban điều hành 

dự kiến kế hoạch như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (chưa bao gồm VMEC):  1.224.000 đồng. 

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông: Không. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thủy Nguyên 
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Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của 

chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản 

sửa đổi, hướng dẫn thi hành, 

Hội đồng quản trị (HĐQT), báo cáo ĐHĐCĐ nội dung sau: 

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam (VSD) lập, Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đang có số cổ 

đông là 93 cổ đông. Như vậy, hiện tại công ty có số cổ đông dưới 100 cổ đông - không 

đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11. 

 Ngày 19/3/2020 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có văn bản số 

1846/UBCK-GSĐC yêu cầu công ty báo cáo điều kiện công ty đại chúng. 

 Căn cứ vào thực tế thị trường giao dịch và nhu cầu của Công ty, Công ty đã gửi  

SSC văn bản số 65/CECO-TCHC ngày 26/3/2020 báo cáo theo yêu cầu của SCC và 

đồng thời gửi hồ sơ đề nghị việc hủy đăng ký công ty đại chúng do không đáp ứng các 

điều kiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.  

Ngày 01/4/2020 SSC đã có văn bản trả lời số 2190/UBCK-GSĐC về đề nghị của 

Công ty, theo đó căn cứ các quy định của pháp luật, sau 01 năm kể từ ngày Công ty 

không đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng (ngày 05/3/2020), SSC sẽ xem xét hủy 

đăng ký công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo về điều kiện công ty đại chúng tại thời 

điểm đó của Công ty. Như vậy, nếu không có gì thay đổi (chủ yếu thay đổi về số lượng 

cổ đông), Công ty sẽ không còn là công ty đại chúng và giao dịch chứng khoán tại sàn 

UPCOM kể từ ngày 05/3/2021. Về nội chung chi tiết, sau khi có văn bản chỉ đạo từ 

SSC, Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định. Quý cổ đông có thể theo dõi các 

thông tin từ website của Công ty, tên miền www.ceco.com.vn. 

Trên đây là một số nội dung về việc hủy đăng ký công ty đại chúng HĐQT báo 

cáo ĐHĐCĐ để nắm thông tin./. 

 TL.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THƯ KÝ CÔNG TY 

 
Nguyễn Văn Quý 

 

https://vanbanluat.com/chung-khoan/luat-chung-khoan-so-70-2006-qh11-49b7.html
https://vanbanluat.com/chung-khoan/nghi-dinh-58-2012-nd-cp-chinh-phu-119f7.html
https://vanbanluat.com/chung-khoan/luat-chung-khoan-so-70-2006-qh11-49b7.html
https://vanbanluat.com/chung-khoan/luat-chung-khoan-so-70-2006-qh11-49b7.html
https://vanbanluat.com/chung-khoan/nghi-dinh-58-2012-nd-cp-chinh-phu-119f7.html
https://vanbanluat.com/chung-khoan/luat-chung-khoan-so-70-2006-qh11-49b7.html
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Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua phương án thù lao  

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 

 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 12/9/2016, lần 

2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019; 

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh tại CECO năm 2019 và kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2020, 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất dự kiến 

phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 

2020 như phương án năm 2019, cụ thể như sau:  

1. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty 

được chi căn cứ theo các buổi họp do Hội đồng quản trị triệu tập thay vì mức chi quy 

định theo tháng như trước đây. 

2. Mức chi thù lao dự kiến năm 2020 như sau: 

- Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/1 thành viên/1 phiên họp. 

- Ban kiểm soát: 500.000 đồng/1 thành viên/1 phiên họp. 

- Thư ký Công ty: 500.000 đồng/1 thành viên/1 phiên họp. 

3. Tổng mức thù lao dự kiến là 20.000.000 đồng, cụ thể (*): 

- Hội đồng quản trị (3 người): 12.000.000 đồng. 

- Ban kiểm soát (3 người): 6.000.000 đồng. 

- Thư ký Công ty (1 người): 2.000.000 đồng. 

*: Số liệu tạm tính dựa trên số buổi họp tối thiểu của Hội đồng quản trị là 4 

phiên họp/năm theo quy định chung. 

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thủy Nguyên 
đồng Quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trên./ 
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Hà Nội, ngày  04 tháng 5 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty  

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 12/9/2016, lần 

2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019; 

Căn cứ Tờ trình ngày 29/4/2020 của Ban điều hành Công ty về việc bổ sung một 

số ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty trong năm 2020; 

Nhằm mục đích mở rộng các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh để phát huy các 

thế mạnh về con người và tài sản tri thức, tạo thêm việc làm cho người lao động và 

tăng doanh thu sản xuất của Công ty;  

Sau khi rà soát lại ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty, Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh gần với ngành 

nghề hoạt động chính và một số lĩnh vực mới cho Công ty (Danh sách ngành nghề dự 

kiến đăng ký bổ sung chi tiết như đính kèm)  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thủy Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH  

DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NĂM 2020 

(Kèm theo Tờ trình ngày …./5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty) 

 
TT Mã ngành Nội dung 

1.  0891 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 

2.  0892 Khai thác và thu gom than bùn 

3.  0893 Khai thác muối 

4.  0899 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 

5.  0910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 

6.  0990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 

Chi tiết: Dịch vụ khoan, đào thăm dò địa chất và lấy mẫu quặng 

7.  2011 Sản xuất hoá chất cơ bản 

8.  2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 

9.  2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 

10.  2021 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 

nông nghiệp 

11.  2022 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực 

in và ma tít 

12.  2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm 

vệ sinh 

13.  2029 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 

14.  2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

15.  2513 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 

16.  2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 

17.  3700 Thoát nước và xử lý nước thải 

18.  3821 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 

19.  3822 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại 

20.  3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 

21.  4291 Xây dựng công trình thủy 

22.  4292 Xây dựng công trình khai khoáng 

23.  4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 

24.  4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

Chi tiết:  

- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;  

- Thi công, lắp đặt nhà xưởng, máy móc thiết bị trong các nhà 

máy hóa chất, phân bón, dầu khí, khai thác chế biến khoáng 

sản và công trình liên quan. 

25.  4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

26.  4610 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 

27.  4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

28.  4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

29.  4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

30.  4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

31.  4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 

32.  4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 



TT Mã ngành Nội dung 

33.  7010 Hoạt động của trụ sở văn phòng 

34.  7020 Hoạt động tư vấn quản lý 

Chi tiết: Tư vấn, lập quy hoạch, chiến lược ngành, khu công 

nghiệp, vùng kinh tế và các hoạt động tư vấn quản lý khác 

35.  7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết:  

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế, tư vấn giám sát về phòng 

cháy và chữa cháy; 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu, kiến trúc và nội ngoại thất 

công trình; 

- Tư vấn lập dự án, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Lập quy hoạch xây dựng (chung, phân khu, chi tiết);  

36.  7211 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa 

học tự nhiên 

37.  7212 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa 

học kỹ thuật và công nghệ 

38.  7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa 

học y, dược 

39.  7310 Quảng cáo 

40.  7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 

41.  7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

42.  7820 Cung ứng lao động tạm thời 

43.  7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 

44.  8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 

45.  8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 

biệt khác 

46.  8291 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng 

47.  8292 Dịch vụ đóng gói 

48.  8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 

phân vào đâu 

49.  8559/ Điều 1 

Nghị định 

113/2017/NĐ-

CP 

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất và các hoạt động 

đào tạo ngắn hạn khác 

50.  Điều 113 Nghị 

định 

63/2014/NĐ-CP 

Tư vấn đấu thầu và Đại lý đấu thầu  
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Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 12/9/2016, lần 

2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019; 

Căn cứ vào hồ sơ năng lực và chào giá dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH 

Kiểm toán CPA Việt Nam cho việc kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 

2020 của Công  ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất; Căn cứ Biên bản họp của 

Ban kiểm soát ngày 24/4/2020, 

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: 

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận kiểm toán cho các tổ chức có lợi ích công chúng; 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý. 

2. Dựa trên những tiêu chí trên, sau khi xem xét hồ sơ năng lực, mức chào giá 

dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và đối chiếu với các 

yêu cầu về hồ sơ Báo cáo kiểm toán năm 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát đề xuất: 

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC 

riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất. 

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty làm việc với 

đơn vị kiểm toán để quyết định mức phí kiểm toán trên nguyên tắc không 

cao hơn năm 2019 (Mức phí kiểm toán năm 2019 là 130.000.000 đồng, chưa 

bao gồm thuế VAT). 

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định./. 

 
 TM.BAN KIỂM SOÁT 

KIỂM SOÁT VIÊN 

 
Trương Thị Minh Thu 

  

đồng Quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trên./ 
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 Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020 

                                                                                                                                     

                    BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch; 

Kính thưa quý cổ đông, quý đại biểu, 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp 

Hóa chất được ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-CTTK ngày 17/8/2016 của 

HĐQT công ty. 

Căn cứ các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Bộ Tài chính 

quy định về nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông (ĐHĐCĐ) áp dụng cho công ty đại chúng, công ty niêm yết. 

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo trước hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 

2019 về hoạt động của BKS năm 2019 và giữa hai kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019-

2020 như sau: 

I. Tổng kết hoạt động và các cuộc họp của BKS trong năm 2019 và giữa hai kỳ hội 

nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019-2020. 

1. Từ sau Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 (25/04/2019), đến Hội nghị ĐHĐCĐ 

thường niên 2020, BKS họp 4  phiên (từ phiên III.14 đến III.17). 

Các phiên họp BKS được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công 

ty. Tại phiên thứ III.17 BKS đã thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS trình Hội 

nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020; BKS cũng thẩm tra BCTC của Công ty năm 2019 đã được 

kiểm toán. 

Thư ký công ty đã tổng hợp và lập biên bản các cuộc họp. Biên bản cuộc họp được lập 

kịp thời, thông qua vào cuối phiên họp với sự nhất trí 100% các thành viên tham dự.  

Trong năm 2019, Bà Trương Thanh Vân đã xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát vào 

ngày 23/12/2019, Ban Kiểm soát hoạt động với 02 thành viên và chưa bổ sung nhân sự, 

2. Báo cáo về thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2019 

- Mức thù lao mà các thành viên BKS nhận được theo Nghị quyết Hội nghị 

ĐHĐCĐ thường niên 2019 họp ngày 25/04/2019: 0 đồng 

II. Đánh giá, giám sát kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 

2020. 

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. 

Căn cứ báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020, 

BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của công ty 

(đã được kiểm toán); Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, BKS xem xét và đánh 

giá như sau: 
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- Doanh thu là 335 tỷ đạt 87% chỉ tiêu Nghị quyết; 

- Lợi nhuận sau thuế 1,27 tỷ đạt 15 % so với Nghị quyết ĐHĐCĐ  

Như vậy các chỉ tiêu đề ra đều không đạt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, nguyên 

nhân do: 

- Dự án NPK bị chậm do các các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến 

tiến độ thực hiện và dòng tiền của dự án.  

- Do ảnh hưởng của việc tranh chấp muối Lào dẫn đến Công ty không đủ năng 

lực để tham dự đấu thầu. 

- Các hợp đồng khai thác trong năm 2019 ít dẫn đến không đảm bảo khối lượng 

công việc cho cán bộ nhân viên tại Văn phòng và công việc gối đầu cho năm 

tiếp theo. 

- Nhân sự của các bộ phận, đặc biệt là các nhân sự có kinh nghiệm của khối trực 

tiếp nghỉ việc do việc giảm và chậm lương. 

2. Về kế hoạch SXKD năm 2020: 

Căn cứ tình hình thực tế về giá trị ký kết các hợp đồng đang thực hiện, BKS nhất trí 

với các chỉ tiêu SXKD năm 2020 được nêu trong Báo cáo của GĐCT và HĐQT đã thông 

qua: Doanh thu hợp nhất 98 tỷ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1,24 tỷ. 

III. Đánh giá, thẩm tra BCTC của công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết 

thúc vào ngày 31/12/2019 và đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. 

1. BKS đã nhận được BCTC riêng và BCTC hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết 

thúc vào 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam 

2. Trên cơ sở báo cáo số 297/2020/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM  ngày 25/03/2020 và 

báo cáo 366/2020/BCKT-BCTCHN/CPA VIETNAM ngày 31/03/2020 của đơn vị kiểm 

toán CPA phát hành, BKS đã thực hiện thẩm tra các báo cáo trên và có ý kiến sau: 

- CPA đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Báo 

cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý 

tình hình tài chính trước hợp nhất và sau hợp nhất của CECO tại ngày 31/12/2019. 

Kết quả SXKD và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất và sau hợp nhất cho năm kết 

thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp 

lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. 

IV. Về việc lựa chọn và đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê chuẩn tổ chức kiểm 

toán BCTC riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết 

thúc vào 31/12/2020 

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: 

- Là Công ty kiểm toán lớn, phạm vi hoạt động toàn cầu, được Ủy ban chứng khoán 

chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, Báo cáo kiểm 

toán được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý. 

2. Dựa trên những tiêu chí trên, sau khi xem xét hồ sơ năng lực, mức chào giá dịch vụ 

kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và đối chiếu với các yêu cầu về 
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hồ sơ Báo cáo kiểm toán năm 2020 của Công ty. BKS đề xuất lựa chọn Công ty TNHH 

kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 

của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

V. Kết quả giám sát đối với HĐQT, GĐCT và cán bộ quản lý. 

1. Đánh giá, giám sát đối với HĐQT: 

- Trong năm 2019, HĐQT còn 03 thành viên trong đó 02 thành viên giữ nhiệm vụ 

chuyên trách, 01 thành viên kiêm chức danh điều hành. 

- Về hoạt động: Trong năm 2019 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019-2020 

HĐQT đã họp 8 phiên (từ phiên III.15 đến phiên III.22). Các phiên họp của HĐQT được 

tiến hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. BKS được mời tham dự tất cả các 

cuộc họp của HĐQT. Thư ký công ty là thư ký cuộc họp, làm nhiệm vụ tổng hợp ý kiến 

thảo luận, lập biên bản, Nghị quyết phiên họp và các quyết định của HĐQT. 

- Tại các phiên họp của HĐQT đã quyết định và ban hành các quyết định liên quan 

đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, liên quan đến việc kiện toàn bộ máy tổ 

chức, nhân sự của công ty, liên quan đến việc giải quyết các công việc liên quan của dự án 

muối Lào; việc triển khai thực hiện dự án EPC sản xuất phân bón phức hợp từ Urea của 

Công ty Phân bón dầu khí Cà Mau, liên quan đến việc chỉ đạo GĐCT và bộ máy điều hành 

thực hiện và triển khai công tác sản xuất kinh doanh tháng, quý và năm 2020. 

2. Đánh giá, giám sát đối với Giám đốc công ty và bộ máy điều hành. 

- Về nhân sự: Trong năm 2020, Ban Giám đốc gồm 04 thành viên do bổ sung thêm 

Ông Lưu Ngọc Vĩnh làm Phó Giám đốc Công ty từ ngày 8/10/2019. Ông Nguyễn Công 

Thắng - Giám đốc Công ty chuyên trách thực hiện dự án NPK Đạm Cà Mau. 

- Về công tác xây dựng quy chế nội bộ: Ban Giám đốc xây dựng Quy chế lương và 

Quy chế thực hiện hợp đồng cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty..  

VI. Về việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, GĐCT và cổ đông trong năm 

2019 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ 2019-2020. 

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, GĐCT và cổ đông được thực hiện 

theo Quy chế hoạt động của BKS CECO (ban hành theo Quyết định số 285/QĐ-CTTK 

ngày 17/08/2016). 

- BKS đã nhận được kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của công 

ty do thư ký công ty chuyển tới. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp hoạt động của BKS trong năm 2019 và dự kiến chương 

trình hoạt động trong năm 2020, Ban Kiểm soát xin báo cáo toàn thể hội nghị./. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 TM.BAN KIỂM SOÁT 

KIỂM SOÁT VIÊN 

 
Trương Thị Minh Thu  
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Dự kiến chương trình hoạt động của BKS năm 2020 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường 

niên 2020-2021 

(kèm theo Báo cáo hoạt động của BKS) 
 

STT Phiên họp Nội dung 

1 Phiên họp thứ 18 nhiệm kỳ III 

(III.18-BKS). 

 

- Tiếp cận hồ sơ, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 

2020 đã ban hành. 

- Đánh giá, giám sát về kết quả SXKD quý I và 

triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020 

2 Phiên họp thứ 19 nhiệm kỳ III 

(III.19-BKS) 

Dự kiến họp cuối tháng 7/2020 

- Đánh giá, giám sát đối với hoạt động của HĐQT, 

GĐCT và bộ máy điều hành 6 tháng đầu năm 

2020. 

- Đánh giá hiệu quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 

của công ty, trong đó có việc phân tích tài chính 

6 tháng của công ty trên các khía cạnh: 

- Kiểm điểm hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 

- Các kiến nghị của BKS đối với việc quản trị công 

ty của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành. 

3 Phiên họp thứ 20 nhiệm kỳ III 

(III.20-BKS) 

Dự kiến họp trung tuần tháng 

10/2020 

- Đánh giá, giám sát đối với hoạt động của HĐQT, 

GĐCT và bộ máy điều hành Quý III và 9 tháng 

đầu năm 2020. 

- Đánh giá hiệu quả SXKD 9 tháng đầu năm và các 

biện pháp SXKD quý IV/2020 và khả năng hoàn 

thành các chỉ tiêu theo NQ ĐHĐCĐ. 

4 Phiên họp thứ 21 nhiệm kỳ III 

(III.21-BKS) 

Dự kiến họp trong tháng 

03/2021 

- Đánh giá, giám sát đối với hoạt động của HĐQT, 

GĐCT và bộ máy điều hành trong Quý IV và cả 

năm 2020 về việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 

2020 và các nghị quyết của HĐQT. 

- Xem xét thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất 

của công ty cho năm tài chính kết thúc vào 

31/12/2020. 

- Xem xét kế hoạch SXKD của công ty năm 2021 

5 Phiên họp thứ 22 nhiệm kỳ III 

(III.22-BKS) 

Dự kiến họp trước ngày tổ chức 

Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 

2021 

- Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của BKS 

trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. Trong đó có 

việc thẩm tra BCTC năm 2020. 

- Trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 

riêng và BCTC hợp nhất kết thúc vào 

31/12/2021. 

- Các kiến nghị của BKS. 

6 Phiên họp liên tịch với HĐQT 

(theo lịch của HĐQT) 
- Theo nội dung của HĐQT 

7 Các phiên họp bất thường để xử 

lý những vấn đề phát sinh (theo 

thời điểm phát sinh sự việc). 

- Nội dung phù hợp với những vấn đề phát sinh. 

 

                                                                   





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Về việc thôi nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Phó giám đốc 

tại Công ty CP Thiết kế công nghiệp hóa chất (CECO) 

 

        Kính gửi:  Chủ tịch Hội đồng quản trị  

    Đồng kính gửi các thành viên Hội đồng quản trị 

    Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất 

 

 Tôi là: Nguyễn Mạnh Hùng. Sinh năm: 1961. 

 Chức vụ, đơn vị công tác: HĐQT, Phó giám đốc CECO 

 Tôi viết đơn này để trình ông Chủ tịch và Hội đồng quản trị như sau: 

 Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-CECO ngày 06/5/2019 và Quyết định số 

147/QĐ-CECO ký ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị CECO. 

 Trong giai đoạn được giao nhiệm vụ vừa qua tôi đã cố gắng thực hiện 

nhiệm vụ được giao nhưng với trình độ và năng lực không đáp ứng được yêu 

cầu, mặt khác tuổi đã cao không nhanh nhạy do vậy để lớp trẻ có cơ hội cống 

hiến nên tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị cho tôi được thôi nhiệm 

vụ thành viên HĐQT và Phó giám đốc tại CECO. 

 Một lần nữa tôi đề nghị ông Chủ tịch và các thành viên HĐQT xem xét 

chấp thuận nguyện vọng của cá nhân tôi. 

  Trân trọng cảm ơn./. 

 

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

 
Nguyễn Mạnh Hùng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

 

QUY CHẾ BẦU CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG 

NGHIỆP HÓA CHẤT  

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 12/9/2016, lần 

2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019; 

Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ 

phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất (CECO) được tiến hành theo những quy định sau: 

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng 

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử (bao gồm cả ứng cử, đề cử) 

bổ sung Thành viên HĐQT của CECO; 

2. Các cổ đông có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT của CECO có 

trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của quy định này. 

II.  Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên  HĐQT 

1. Thành phần và nhiệm kỳ 

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung trình ĐHĐCĐ: 01 Thành viên  

HĐQT. 

- Nhiệm kỳ Thành viên  HĐQT bổ sung: Tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Số lượng ứng cử viên Thành viên HĐQT bổ sung: Không hạn chế. 

2. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT: 

 Được quy định tại khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty, cụ thể: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, 

trung thực và liêm khiết. 

- Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành kỹ thuật, kinh tế tài 

chính, pháp lý; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý một trong các ngành 

nghề chính của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

- Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2  Điều 18 

Luật Doanh nghiệp. 

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

quản trị Công ty khác.. 

3. Thủ tục ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT: 
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3.1. Các cổ đông, nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ 

sung làm Thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty gửi Đơn ứng cử/đề cử 

về Công ty trước ngày 12/6/2020 về địa chỉ:  

▪ Ông Nguyễn Văn Quý, Thư ký Công ty 

▪ Địa chỉ: Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

Số 21A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội  

▪ Điện thoại: 024.3845.577,  Máy lẻ: 111 - Fax: 024.3823.2325 

3.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử: 

▪ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Thành viên  HĐQT (theo mẫu đính kèm); 

▪ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm). 

3.3. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên mười phần trăm (10%) số cổ phần 

có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền 

ứng cử/đề cử 01 ứng viên bổ sung làm Thành viên HĐQT. 

III. Hướng dẫn cách thức bầu Thành viên HĐQT: 

1. Nguyên tắc bầu cử 

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số Thành viên HĐQT được bầu bổ sung trong Hội đồng quản trị. Cổ 

đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

2. Hình thức phiếu bầu cử 

-  Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự hội nghị sẽ được phát một (01) 

phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT. 

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên Thành viên HĐQT. 

- Trên phiếu bầu cử có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy 

quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết tối đa và 

được đóng dấu treo của công ty. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát 

phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu 

bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu. 

3. Cách ghi phiếu bầu 

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số 

phiếu bầu”.  

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột 

“Số phiếu bầu”. 

- Số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá số cổ 

phần mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.  

- Số phiếu bầu phải được ghi bằng chữ số. Không được thể hiện bằng phân số, tỉ 

lệ, chữ số la mã, phần trăm hay bất kỳ hình thức thể hiện nào không phải chữ số. 

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

- Phiếu bầu cử không do Ban Tổ chức hội nghị phát hành. 
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- Phiếu bầu cử rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải 

đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ). 

- Phiếu bầu cử quá số quyền biểu quyết của cổ đông. 

- Phiếu bầu cử có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được 

ĐHĐCĐ thông qua. 

- Phiếu bầu cử ghi không đúng phương pháp được quy định tại mục II khoản 3 

Quy định này. 

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội. 

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử. 

IV. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả 

1. Ban Kiểm phiếu: 

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành 

viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng bắt buộc không phải là người 

có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Thành viên HĐQT. 

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau: 

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên  

HĐQT; 

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/người được ủy quyền; 

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền; 

+ Tổ chức kiểm phiếu; 

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ; 

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn hội nghị; 

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu 

phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, 

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ, sau đó 

phải niêm phong các phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi 

tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ. 

2. 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 thời hạn bỏ phiếu kết thúc; 

- 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 

công bố trước ĐHĐCĐ. 

3. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT 

Ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT được xác định là ứng viên có số phiếu bầu 

cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì 



4/4 

sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung 

Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông 

tham gia bỏ phiếu, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; tổng số 

phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Thành viên HĐQT. Biên bản kiểm phiếu 

phải có chữ ký của tất cả Thành viên Ban kiểm phiếu. 

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố và thông qua trước hội nghị 

ĐHĐCĐ thường niên 2020. 

5. Khiếu nại 

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại hội nghị ĐHĐCĐ 

thường niên 2020, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. 

Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu xin ý 

kiến ĐHĐCĐ quyết định. 

Quy định bầu cử này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua (riêng mục 3 

phần II quy định này yêu cầu thực hiện như thời hạn trên) và là cơ sở pháp lý cho trình 

tự và thủ tục bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của CECO./. 

 

Nơi nhận: 

- HĐQT; BKS; 

- Đăng trên website Công ty; 

- Lưu Thư ký Công ty. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Nguyễn Thủy Nguyên 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

 

QUY CHẾ BẦU CỬ 
KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT  

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 12/9/2016, lần 

2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 206/NQ-CECO ngày 23/12/2019 của ĐHĐCĐ Công ty về 

việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của bà Trương Thanh Vân; Căn cứ Đơn xin từ 

nhiệm của bà Trần Thị Minh Trang ngày 09/3/2020.  

Việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ 

phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất được tiến hành theo những quy định sau: 

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng 

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử (bao gồm cả ứng cử, đề cử) 

bổ sung KSV của Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất; 

2. Các cổ đông có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung KSV của Công ty cổ phần Thiết 

kế công nghiệp Hóa chất có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của quy định này. 

II.  Quy chế đề cử, ứng cử KSV 

1. Thành phần và nhiệm kỳ 

- Số lượng KSV bầu bổ sung trình ĐHĐCĐ: 02 KSV. 

- Nhiệm kỳ KSV bổ sung: Tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Số lượng ứng cử viên KSV bổ sung: Không hạn chế. 

2. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên 

 Được quy định tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ Công ty, cụ thể: 

- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên; 

- Có hiểu biết về pháp luật và kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp; 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập 

và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp; 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 

và người quản lý khác; 

- Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý, điều hành Công ty. Kiểm 

soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. 

- Kiểm soát viên không phải là người thuộc bộ phận kế toán tài chính của Công 
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ty, không phải là thành viên hay nhân viên của đơn vị kiểm toán độc lập đang 

thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.  

3. Thủ tục ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

3.1. Các cổ đông, nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ 

sung làm KSV theo Điều lệ Công ty gửi Đơn ứng cử/đề cử về Công ty 

trước ngày 12/6/2020 về địa chỉ:  

▪ Ông Nguyễn Văn Quý, Thư ký Công ty 

▪ Địa chỉ: Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

Số 21A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội  

▪ Điện thoại: 024.3845.5777,  Máy lẻ: 111 - Fax: 024.3823.2325 

3.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử: 

▪ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên KSV (theo mẫu đính kèm); 

▪ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm). 

3.3. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba 

mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu 

(06) tháng liên tiếp trở lên có quyền ứng cử/đề cử 01 ứng viên. Từ ba 

mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu 

(06) tháng liên tiếp trở lên có quyền ứng cử/đề cử 02 ứng viên. 

III. Hướng dẫn cách thức bầu KSV: 

1. Nguyên tắc bầu cử 

Việc biểu quyết bầu KSV phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo 

đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 

nhân với số KSV được bầu bổ sung trong Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết 

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

2. Hình thức phiếu bầu cử 

-  Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự hội nghị sẽ được phát một (01) 

phiếu bầu cử bổ sung KSV. 

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên KSV. 

- Trên phiếu bầu cử có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy 

quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết tối đa và 

được đóng dấu treo của công ty. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát 

phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu 

bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu. 

3. Cách ghi phiếu bầu 

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số 

phiếu bầu”.  

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột 

“Số phiếu bầu”. 

- Số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá số cổ 
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phần mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.  

- Số phiếu bầu phải được ghi bằng chữ số. Không được thể hiện bằng phân số, tỉ 

lệ, chữ số la mã, phần trăm hay bất kỳ hình thức thể hiện nào không phải chữ số. 

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

- Phiếu bầu cử không do Ban Tổ chức hội nghị phát hành. 

- Phiếu bầu cử rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải 

đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ). 

- Phiếu bầu cử quá số quyền biểu quyết của cổ đông. 

- Phiếu bầu cử có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được 

ĐHĐCĐ thông qua. 

- Phiếu bầu cử ghi không đúng phương pháp được quy định tại mục II khoản 3 

Quy định này. 

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội. 

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử. 

IV. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả 

1. Ban Kiểm phiếu: 

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành 

viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng bắt buộc không phải là người 

có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào KSV. 

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau: 

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung KSV; 

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/người được ủy quyền; 

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền; 

+ Tổ chức kiểm phiếu; 

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ; 

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn hội nghị; 

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu 

phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, 

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ, sau đó 

phải niêm phong các phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi 

tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ. 

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu: 

- BKP 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 thời hạn bỏ phiếu kết thúc; 

- 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 

công bố trước ĐHĐCĐ. 
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3. Nguyên tắc trúng cử KSV 

Ứng viên trúng cử KSV được xác định là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất. 

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung 

Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông 

tham gia bỏ phiếu, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; tổng số 

phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào KSV. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký 

của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu. 

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố và thông qua trước hội nghị 

ĐHĐCĐ thường niên 2020. 

5. Khiếu nại 

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại hội nghị ĐHĐCĐ 

thường niên 2020, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. 

Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu xin ý 

kiến ĐHĐCĐ quyết định. 

Quy định bầu cử này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua (riêng mục 3 

phần II quy định này yêu cầu thực hiện như thời hạn trên) và là cơ sở pháp lý cho trình 

tự và thủ tục bầu cử bổ sung KSV nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Thiết kế 

công nghiệp Hóa chất./. 

 

Nơi nhận: 

- HĐQT; BKS; 

- Đăng trên website Công ty; 

- Lưu Thư ký Công ty. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Nguyễn Thủy Nguyên 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /NQ-CECO 
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 12/9/2016, lần 

2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019; 

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty 

Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 15/6/2020,  

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đã 

biểu quyết thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau: 

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: 

           (Đơn vị: Triệu đồng) 

TT Các chỉ tiêu chính 

Thực 

hiện năm 

2018 

Kế hoạch 

năm 2019 

Thực hiện 

năm 2019 

Tỷ lệ 

thực hiện 

so với kế 

hoạch 

Tỷ lệ 

thực hiện 

so với 

năm 2018 

1 Doanh thu hợp nhất 406.657 385.000 355.036 87,0% 82,9% 

2 Lợi nhuận sau thuế HN 4.621 8.500 1.273 15,0% 27,5% 
 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: 

TT Các chỉ tiêu chính Giá trị (triệu đồng) Ghi chú 

1 Doanh thu hợp nhất  98.000 (chưa bao gồm 

công ty con VMEC 

tại Đồng Nai) 
3 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất  1.224 

4 Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 0 

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán); Phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình ngày 31/3/2020, 

với các chỉ tiêu chính như sau: 

DỰ THẢO 
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- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: 

(Đơn vị: Đồng) 

TT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền 

I Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2019 

1 Tổng lợi nhuận phát sinh  189.123.503 

2 Thuế TNDN phải nộp 20% 118.707.744 

3 Lợi nhuận sau thuế năm 2019  70.415.759 

4 
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 

chuyển sang năm nay 
 5.812.954.456 

5 
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 

chuyển sang năm sau  
 5.883.370.215 

6 Tổng lợi nhuận phân phối năm nay  0 

II Phân phối lợi nhuận  

1 Quỹ đầu tư phát triển 0% 0 

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 0% 0 

3 Cổ tức (%trên mệnh giá cổ phần)   0 

4 
Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và 

ban điều hành) 
 0 

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2020: Năm 2020 tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty vô cùng khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 và việc xử lý 

các dự án dở dang như tranh chấp từ dự án EPC Muối mỏ Lào tiềm ẩn nhiều rủi ro, Dự 

án EPC NPK Cà Mau bị chậm so với kế hoạch, việc chạy thử bàn giao còn nhiều khó 

khăn dẫn đến chi phí tăng cao, công ty con VMEC tại Đồng Nai đang tạm ngừng hoạt 

động. Vì vậy, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch do ban điều hành dự kiến như sau: 

✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (chưa bao gồm VMEC): 1.224.000 đồng. 

✓ Chia cổ tức cho cổ đông: Không.  

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 

2019 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2020. Phê duyệt dự trù kinh phí 

hoạt động năm 2020 của BKS là 30 triệu đồng, của HĐQT là 50 triệu đồng. 

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2020 với 

tổng số tiền thù lao dự kiến là 20 triệu đồng. 

5. Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA 

Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 của Công ty 

CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty làm việc 

với đơn vị kiểm toán để quyết định mức phí kiểm toán trên nguyên tắc không cao hơn 

năm 2019 (Mức phí kiểm toán năm 2019 là 130.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế 

VAT). 

6. Thông qua việc bổ sung thêm 50 ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ 

phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo đề nghị của ban điều hành và nội dung Tờ 

trình của HĐQT Công ty. ĐHĐCĐ giao HĐQT, Người đại diện theo pháp luật thực 

hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho Công ty 

tại cơ quan đăng ký kinh doanh.   
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7. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT đối với 

ông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Điều 2. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS CECO 

nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

1.  Ông Lưu Ngọc Vĩnh đã trúng cử làm thành viên HĐQT. 

2. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết và bà Nguyễn Thị Huyền Trang đã trúng cử làm 

Kiểm soát viên. 

Điều 3. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 

ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty căn cứ quyết nghị thi hành./. 

 
Nơi nhận:               
- Như Điều 3; 

- UBCKNN, HNX; 

- Bà Thu (CBTT); 
- Lưu VT, Thư ký Công ty. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 
 
 
 

Nguyễn Thủy Nguyên 
 


	BÁO CÁO
	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH N
	PHẦN I 
	TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019
	I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
	II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

	1.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2019
	1.1.Tình hình sản xuất kinh doanh hợp nhất trong năm 2
	1.2.Giá trị các hợp đồng theo dõi và thực hiện trong n
	1.3.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận 

	2.ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DO
	PHẦN II
	KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
	2.1.Công việc trọng tâm trong năm 2020
	-Tập trung nhân sự vào làm việc trực tiếp tại công 
	-Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc đã ký 
	-Tiếp cận, chào giá các gói thầu của Long Vương, Hy
	-Rà soát, tiếp tục thu hồi công nợ, đặc biệt với cá
	-Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án 
	-Ban hành Quy chế thực hiện hợp đồng và Quy chế lươ
	-Các bộ phận tích cực tìm kiếm, quan hệ với các khá
	-Đôn đốc công tác tiếp thị tại văn phòng Công ty và
	-Tái cơ cấu các bộ phận, cắt giảm nhân sự dôi dư.



