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NGHỊ QUYẾT 
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

  

Căn cứ Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Luật chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu 

công nghiệp Cao su Việt Nam;  

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,  

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1: Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với các nội dung 

chính như sau: 

1. Thời gian tổ chức: Trong tháng 6 năm 2021 (chậm nhất trước ngày 30/6/2021, 

thời gian cụ thể sẽ được ghi trong Thông báo mời họp gửi đến các Cổ đông). 

2. Địa điểm tổ chức: Tỉnh Hải Dương (địa điểm cụ thể sẽ được ghi trong 

Thư mời họp gửi đến các Cổ đông). 

3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp. 

4. Đối tượng tham dự Đại hội: Các cổ đông sở hữu cổ phần VRG hoặc Người 

được ủy quyền hợp pháp theo quy định hiện hành.  

5. Nội dung họp:  

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 

năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. 

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động kiểm soát năm 2020 và Kế 

hoạch hoạt động năm 2021. 

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021; 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán); 

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2020; 

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 

- Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương năm 2020 và Kế hoạch Quỹ tiền 

lương, lao động định biên năm 2021; 



 
 

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2021; 

- Một số nội dung khác có liên quan. 

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ 

đạo triển khai thực hiện việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. 

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị thành 

viên căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

  - Như Điều 3; 

  - Ban kiểm soát Cty (để phối hợp thực hiện); 

  - Website Công ty (để công bố thông tin); 

  - Lưu: VT, VP.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 

 
 

Phạm Trung Thái 
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