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Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐT: (028) 3840 9437         Fax: (028) 3840 9438        Website:   www.tanky.com.vn   

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 
 

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 .  

3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; 

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; 

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; 

6. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán; 

7. Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020;  

8. Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021; 

9. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

10. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán;  

11. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty; 

12. Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;  

13. Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;  

14. Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

 

Số: 02/Ttr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  2  tháng 6  năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ 

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Kinh doan Địa ốc Tân Kỷ  đã được 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 27/06/2015 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ 

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: 

ĐVT: Đồng 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN VNĐ 

1 Doanh thu thuần 4.905.306.207 

2 Lợi nhuận trước thuế 2020 8.840.727.897 

 Thuế TNDN tạm tính 7.278.078.636 

3 Lợi nhuận sau thuế 2020 3.458.113.914 

3.1 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2020 (172.905.696) 

3.2 Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2020 (172.905.696) 

3.3 Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2020 (172.905.696) 

3.4 Thù lao HĐQT và BKS 2020 (192.000.000) 

 Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS (710.717.088) 

4 
Lợi nhuận 2020 sau khi trích lập Quỹ, Thù Lao Hội Đồng Quản Trị và 

Ban Kiểm Soát 

2.747.396.826 

5 Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối 33.513.625.865 

6 Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT và BKS 36.261.022.691 

7 Cổ tức 2020 dự kiến chia (0%) 0 
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2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: 

 Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2020, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi 

nhuận sau thuế năm 2021 như sau: 

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế 

- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế 

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông Công ty; 
-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 
 

Số:      /2021/NQ-ĐHCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 
 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội  

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ; 

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 06 năm 2021. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Ngày 26 tháng 6 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa 

ốc Tân Kỷ, 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Địa ốc Tân Kỷ được tổ 

chức với sự tham gia của ….. cổ đông sở hữu ………. cổ phần chiếm …… tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 

nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch 

hoạt động năm 2021 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
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Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt 

động năm 2021 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 4: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm 

toán 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 5: Thông qua tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân 

phối lợi nhuận năm 2020 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 7: Thông qua tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 8: Thông qua tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 

2021 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 10: Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 
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Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ đồng ý …%  

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Địa ốc 

Tân Kỷ nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Công ty. 

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong 

việc thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:  

- UBCKNN, Sở GDCK HÀ NỘI; 

- TV HĐQT, KSV, Ban TGĐ; 

- CBTT  Website Công ty; 

- Lưu: VT, Thư ký công ty. 

  TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CHỦ TỌA  

 

 

 

 

 

TRẦN VĂN SỸ 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giấy CNĐKDN số: 0301725747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp 

ĐT: (028) 3840 9437         Fax: (028) 3840 9438        Website:   www.tanky.com.vn 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 26 tháng 06 năm 2021) 

Thời gian Nội dung 

8:00 – 8:30 

Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: 

 Đón tiếp đại biểu và cổ đông; 

 Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội. 

8:30 – 9:00 

Khai mạc Đại hội: 

 Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; 

 Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; 

 Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; 

 Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết; 

 Thông qua Quy chế làm việc;  

 Thông qua chương trình Đại hội. 

9:00 – 09:30 

HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: 

 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; 

Kế hoạch hoạt động năm 2021; 

 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; 

 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021. 

9h30 - 10h00 

Các tờ trình Đại hội 

 Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán; 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; 

 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021; 

 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,  

 Lựa chọn công ty kiểm toán; 

 Sửa đổi Điều lệ Công ty; 

 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;  

 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;  

 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

10:00 – 10:30 Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề. 

10:30 – 11:00 Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết. 

11:00 – 11:30 

Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 

Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

11:30 – 11:45 Tuyên bố bế mạc Đại Hội. 

 



 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 -------------------------------------------- 

 

 

THẺ BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: TKC.000… 

 

 
Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A 
Số lượng cổ phần sở hữu: … cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: … cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: … cổ phần 

MẪU 



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

-------------------------------------------- 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: TKC.000001 

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A 

Số lượng cổ phần sở hữu: … cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: … cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần đại diện: … cổ phần 

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết) 

NỘI DUNG 

Tán 

thành 

Không 

tán 

thành 

Không 

có ý 

kiến 

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 
   

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch 

hoạt động năm 2021 
   

Nôi dung 03: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và 

kế hoạch năm 2021 

   

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm 

toán  
   

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; 

Phân phối lợi nhuận năm 2020 

   

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021    

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát    

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán    

Nội dung 09: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty    

Nội dung 10: Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty    

Nội dung 11: Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị    

Nội dung 12: Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát    

Hướng dẫn: 

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: 

Tán thành/Không tán thành/Không có ý 

kiến đối với từng nội dung biểu quyết. 

 

Ngày 26 tháng 06 năm 2021 

ĐẠI BIỂU 

(Ký và Ghi rõ họ tên) 

 

MẪU 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) 

 

1. BÊN ỦY QUYỀN: 

Tên cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ........................................................................................................................  

Ngày cấp:  ..................................................... Nơi cấp: ……………………………………………………………….. 

Mã cổ đông:  ..................................................................................................................................................................  

Địa chỉ:  .........................................................................................................................................................................  

Điện thoại: .....................................................................................................................................................................   

Email: ........  ...................................................................................................................................................................   

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .......................................................................... (Bằng chữ:  cổ phần) 

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: 

Tên cá nhân:...................................................................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..........................................................................................................................................  

Ngày cấp:  ..................................................... Nơi cấp: ………………………………………………………………... 

Địa chỉ:  .........................................................................................................................................................................  

Điện thoại: .....................................................................................................................................................................  

Email:  ...........................................................................................................................................................................  

Số cổ phần được ủy quyền:  .......................................................................... (Bằng chữ:   cổ phần) 

 

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, 

nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền. 

- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh 

Địa ốc Tân Kỷ năm 2021. 

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện 

hành của Pháp  luật  và  Điều  lệ  của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ. 

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN 

(Ký, Họ tên, Đóng dấu) 

                     Ngày … tháng ….năm 2021 

  NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ký, Họ tên, Đóng dấu) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. 
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