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 QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm; 

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp - 

Cơ khí và Lương thực Thực phẩm được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 

của các cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty. 

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm 

việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với các nội dung sau: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực 

phẩm (gọi tắt là Công ty). 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại 

hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực 

phẩm có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và 

Quy định của pháp luật. 

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 

phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. 

Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp 

lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ 

đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số 

đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội 

thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự 

định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không 

phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự 

Đại hội 

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội: 

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/05/2022 đều có quyền tham 

dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. 

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của 

pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện. 

3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội 
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- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận phiếu 

biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách 

cổ đông; 

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền 

đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. 

Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu 

lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội 

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy 

Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời họp hoặc Giấy ủy 

quyền (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự hướng 

dẫn của Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự. 

- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không 

sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép. 

Điều 4. Đoàn Chủ tịch 

4.1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch và 03 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông 

qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch làm việc 

theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong 

chương trình. 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời 

những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

Điều 5. Ban thư ký Đại hội 

5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua và 

chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tịch. 

- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội. 

- Soạn thảo và thông qua Biên bản tại Đại hội. 

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên, chịu trách 

nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu: 

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ 

đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp. 

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình 

cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện cho ít 

nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm được tổ chức tiến 

hành. 
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Điều 7. Ban kiểm phiếu 

7.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên, do Đại hội biểu quyết 

tín nhiệm. 

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu 

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đối 

với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. 

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu 

cử đã được đại hội thông qua.  

- Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và công bố kết quả biểu quyết, 

bầu cử trước Đại hội. 

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội 

8.1. Nguyên tắc: 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 

vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông; 

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký 

Đại hội; 

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký 

và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch; 

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn 

nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần 

ngắn gọn, tránh trùng lặp. 

8.2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu: 

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch hoặc thành viên do Chủ tịch 

chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu; 

- Trường họp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực 

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản. 

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

9.1. Nguyên tắc: 

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. 

-  Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại 

Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được một Phiếu biểu 

quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận 

ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 như sau: 

 Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để 

thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua 

Đoàn Chủ tịch, Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo 

tài chính năm 2021 được kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại 

Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài 

nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch. 

9.2. Cách thức biểu quyết: 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 

kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết. 
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- Biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết: Cổ đông giơ cao phiếu biểu quyết, 

mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường 

hợp đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán 

thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề 

đó. Trường hợp đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết 

Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu 

quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết, Thành viên 

Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số phiếu biếu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, 

Không tán thành, Không ý kiến và Không họp lệ. 

9.3. Thể lệ biểu quyết: 

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham 

dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết  

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/05/2022) tổng số cổ phần của công ty 

là: 10.777.838 cổ phần tương đương với 10.777.838 quyền biểu quyết. 

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi 

có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

- Lưu ý, cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền 

biểu quyết đối với các họp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên (tổng giá trị tài sản 

Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được 

chấp thuận khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu 

quyết còn lại tán thành. 

9.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra phiếu biểu quyết. 

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, 

Không ý kiến, ý kiến khác của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận kết quả 

kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 

Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm biểu quyết thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

   CHỦ TỊCH 
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Điện thoại: (02723) 821780           FAX: (02723) 820 509  

Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn 

 

Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Thời gian tổ chức: 15/06/2022 

Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ - Công ty cổ phần 

Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm. 

Số: 4 Đường Cử Luyện, Phường 5, thành phố Tân An, Long An 

 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

7h30 – 8h00 

I. Phần nghi thức: 
 - Đón tiếp đại biểu và khách mời 

 - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết 

và tài liệu Đại hội 

Ban Tổ chức 

8h00 – 8h30 

- Tuyên bố lý do 

- Giới thiệu Đại biểu 

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại 

hội 

- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch 

- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra 

biểu quyết đại hội, Ban kiểm phiếu. 

- Thông qua quy chế làm việc  

 

Ban tổ chức 

 

 

 

8h30 – 9h00 

II. Nội dung của đại hội: 
- Thông qua chương trình Đại hội 

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương 

hướng SXKD năm 2022 

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 

2021 và phương hướng của HĐQT năm 2022 

 

Đoàn chủ tịch 

 

 

- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 

2021 của BKS đã được kiểm toán 
Ban kiểm soát 

9h00 – 9h30 

* Các tờ trình: 
1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 

đã được kiểm toán.  

2. Tờ trình kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao 

năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, thù lao 2022. 

3. Tờ trình kết quả SXKD, dự kiến phân phối thu 

nhập năm 2021 và kế hoạch SXKD, phân phối 

thu nhập năm 2022. 

4.Tờ trình đầu tư - mua sắm TSCĐ năm 2022 

5.Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao 

Đoàn chủ tịch 
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dịch đối với tổ chức có liên quan năm 2022. 

6.Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 

2022. 

7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) 

9h30 – 9h45 

Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến. 

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ 

trình. 

Đoàn chủ tịch 

 

9h45-10h15 

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023  
- Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên 

HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; 
- Thông qua số lượng và danh sách ứng cử 

viên; 
-  Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành 

bỏ phiếu. 

Ban kiểm phiếu 

10h15-10h45 Nghỉ giải lao  

10h45-11h 

III. Ban kiểm phiếu công bố kết quả  

- Biểu quyết các vấn đề tại đại hội. 

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành 

viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 

Ban kiểm phiếu 

11h00–11h15 - Thông qua Biên bản Đại hội Ban thư ký 

11h15–11h30 - Thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn chủ tịch 

  IV. Kết thúc Đại hội  

11h30–11h40 - Tuyên bố bế mạc Đại hội Ban Tổ chức 

 

  BAN TỔ CHỨC 
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    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           CTY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ & LTTP     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   -------------------------------                           ------------------------------------------------------ 
     Số:     /BC-MCF-HĐQT                 Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

HOẠT ĐỘNG SXKD 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 

 

PHẦN A 

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 

 

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 
1.Tình hình chung 

Năm 2021 nền kinh tế trong nƣớc gặp rất nhiều khó khăn, dịch covid-19 bùng 

phát dữ dội trên cả nƣớc, việc áp dụng các biện pháp giản cách xã hội làm cho chuỗi 

cung ứng bị đứt gẫy khiến sản xuất, lƣu thông hàng hóa bị gián đoạn, vào những tháng 

cuối năm dịch bệnh cơ bản đƣợc kiểm soát nhƣng một số địa phƣơng có dấu hiệu bùng 

phát trở lại, nguy cơ lạm phát đang hiện hữu, sự khan hiếm hàng hóa, nguyên nhiên vật 

liệu rất lớn, việc mất cân đối cung cầu trên thị trƣờng lao động do tâm lý e ngại tình 

hình dịch bệnh đã ảnh hƣởng trực tiếp đến tất cả các Doanh nghiệp cả nƣớc. 

 2. Tình hình của Công ty 

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và do tác động của dịch bệnh 

hoạt động SXKD của Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau: 

a. Thuận lợi 

- Đƣợc sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Tổng công ty Lƣơng thực 

Miền Nam. 

- Sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, năng động, sáng tạo của HĐQT, Ban tổng giám 

đốc Công ty. 

- Sự đoàn kết thống nhất của HĐQT, Ban tổng giám đốc Công ty và toàn thể 

CBCNV-NLĐ nhằm vƣợt qua khó khăn do đại dịch để thực hiện mục tiêu kép vừa 

phòng chống dịch bệnh vừa duy trì ổn định và phát triển sản xuất. 

- Công ty có tình hình tài chính lành mạnh nhiều năm liền làm ăn có hiệu quả 

đƣợc các tổ chức tín dụng tin tƣởng cấp hạn mức cho vay. 

- Công ty có đội ngũ cán bộ có trình độ giàu kinh nghiệm trong quản lý điều 

hành. 

b.  Khó khăn 

Năm 2021 dịch covid-19 bùng phát dữ dội trên cả nƣớc đặc biệt các tỉnh phía 

Nam, tại địa bàn thành phố Tân An và các tỉnh, thành phố lân cận thực hiện áp dụng chỉ 

thị 16/CP-TTG của Thủ tƣớng Chính phủ làm cho việc giao thƣơng, đi lại khó khăn, 

hoạt động thu mua, tổ chức sản xuất, vận chuyển, kinh doanh bị hạn chế, doanh nghiệp 

muốn hoạt động  SXKD phải áp dụng phƣơng châm 3 tại chỗ, vì thế các đơn vị khách 

hàng chuyển sang hoạt động cầm chừng, đa phần phải đóng cửa do không đáp ứng 

đƣợc điều kiện 3 tại chỗ đã ảnh hƣởng đến việc SXKD của tất cả các ngành hàng của 

DỰ THẢO 
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Công ty.  

 Trƣớc những thuận lợi khó khăn nêu trên, Ban điều hành Công ty luôn đoàn kết 

thống nhất vừa quyết liệt vừa linh hoạt, bám sát chủ trƣơng định hƣớng của Tổng Công 

ty, của HĐQT Công ty, nỗ lực tìm mọi biện pháp để vƣợt qua khó khăn thách thức, chủ 

động phát huy mặt mạnh, khắc phục điểm yếu, cùng toàn thể CBCNV-NLĐ phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những kết quả đạt đƣợc nhƣ 

sau: 

II-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 

1- Kết quả chung: 

1.1- Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2021: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2021 
 

So cùng kỳ 

2020 (%) 

 Kế hoạch Thực hiện 
 So KH năm 

2021 (%) 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 560 448,063 80,01% 81,53% 

2 Lợi nhuận Tr.thuế Tỷ đồng 13,5 13,508 100,069% 101,76% 

3 Nộp Ngân sách Tỷ đồng 5,2 4,6 88,46% 81,62% 

4 Thu nhập b/q Tr đồng 7,792 7,268 93,28% 93,29% 

 

 

1.2- Kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh từng ngành hàng:   

 

STT Diễn giải ĐVT 

Năm 2021 So cùng kỳ 

2020 (%) 
Kế 

hoạch 

Thực 

 hiện 

So 

 KH năm 

(%) 

I Mua vào      

1 - Lƣơng thực (quy gạo) Tấn 37.400 33.433 89,39% 92,55% 

II Bán ra      

1 

- Lƣơng thực bán ra 

Trong đó: + Xuất khẩu 

                 + Gạo Nội địa 

Tấn 37.400 

7.000 

30.400 

25.709 

1.835 

23.874 

68,74% 

26,2% 

78,53% 

67,13% 

45% 

69,77% 

2 - Bao bì 1000 cái '10.000 7.096 70,96% 88,72% 

3 - Cơ khí Tỉ đồng 20 6,713 33,57% 40,84% 

4 - Bê tông – VLXD m3 65.000 53.010 81,55% 87,59% 

5 - Mỹ nghệ Cont 24 17 70,83% 72,34% 

 

 2- Đánh giá từng mặt hàng 

2.1 Ngành hàng Lƣơng thực: 

- Lƣơng thực nội địa: Sản lƣợng gạo nội địa bán ra trong năm 2021 đạt 78,53% 

(23.874/30.400 tấn) so với kế hoạch và đạt 69,77% (23.874/34.218 tấn) so với cùng kỳ 
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năm 2020.  Mặc dù do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp đã ảnh hƣởng đến việc vận 

chuyển, giao nhận gạo rất lớn nhƣng đây là ngành hàng đem lại nhiều lợi nhuận cho 

Công ty. Các đơn vị khách hàng sử dụng nguyên liệu gạo để chế biến thức ăn nhanh 

nhƣ: bún, bánh phở, mì… tăng sản lƣơng tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu của ngƣời dân 

trong phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó tâm lý tích trữ lƣơng thực của ngƣời dân 

cũng làm cho sản lƣợng bán ra của ngành hàng này tăng lên. 

- Lƣơng thực xuất khẩu: Sản lƣợng gạo xuất khẩu bán ra trong năm 2021 đạt 

26,2% (1.835/7.000 tấn) so với kế hoạch và đạt 45% (1.835/4.076 tấn) so với cùng kỳ 

năm 2020. Nguyên nhân là do ảnh hƣởng của tình hình dịch bệnh, hệ thống Logistics 

toàn cầu bị ảnh hƣởng nặng nề, cƣớc tàu tăng gấp 4 đến 5 lần so với năm 2020 làm cho 

các khách hàng hợp đồng thƣờng xuyên với Công ty cũng gặp khó khăn do nhập hàng 

về bán ra giá cao không cạnh tranh nổi với hàng hóa trong nƣớc. Đặc biệc việc thay đổi 

chính sách nhập khẩu gạo của một số nƣớc đã ảnh hƣởng không nhỏ đến ngành hàng 

này. 

2.2 Ngành hàng Cơ khí:   

  - Doanh thu cơ khí trong năm 2021 đạt 6,713 tỷ đồng  đạt 33,57%  (6,713/20 tỷ 

đồng) so với kế hoạch và đạt 40,84% (6,713/16,437 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020 

nguyên nhân do tình hình dịch bệnh, các chủ đầu tƣ tạm dừng, hoãn thời điểm triển khai 

dự án nên chƣa thể xúc tiến hợp đồng thi công với chủ đầu tƣ để tạo việc làm cho NLĐ.  

  - Khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng, không thể đến khảo sát mặt bằng, 

hiện trạng nhà xƣởng, nhà kho để lập thiết kế, báo giá cho khách hàng. 

  - Bị gián đoạn chuỗi cung ứng, việc mua vật tƣ, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 

kinh doanh gặp khó khăn. Cung ứng thiếu hụt, chậm trễ, giá cả vật tƣ, nguyên vật liệu 

tăng ảnh hƣởng đến hoạt động SXKD của ngành hàng này. 

  - Đối với các công trình đã ký hợp đồng  gia công sản phẩm hoàn chỉnh nhƣng 

không thể triển khai tập kết thiết bị đến công trình để lắp đặt hoàn thành, bàn giao cho 

khách hàng. 

  - Lực lƣợng lao động phải nghỉ việc nhiều do ít việc làm và do yêu cầu giản cách 

và thực hiện chỉ thị 16. 

 2.3 Ngành hàng Bê tông – VLXD: 

Sản lƣợng bê tông bán ra trong năm 2021 đạt 81,55% (53.010/65.000 m
3
) so với 

kế hoạch và đạt 87,59% (53.010/60.521m
3
) so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do 

tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh Long An và các tỉnh thành 

phố lân cận đều áp dụng chỉ thị 16. Khi áp dụng chỉ thị 16 thì các công trình xây dựng 

thi công rất ít, bê tông đổ cầm chừng, đến ngày 21/8/2021 bê tông ngƣng đổ hẳn do các 

công trình xây dựng đều ngƣng thi công, đến ngày 3/9/2021 có kế hoạch đổ bê tông lại 

nhƣng sản lƣợng không nhiều điều này ảnh hƣởng rất lớn đến sản lƣợng bán ra của mặt 

hàng bê tông tƣơi. Ngoài ra chính sách thắt chặt công nợ và chất lƣợng bê tông của 

Công ty làm giảm đi sản lƣợng của ngành hàng này và làm mất đi một số khách hàng. 

2.4 Ngành hàng bao bì – Mỹ nghệ: 

- Ngành hàng bao bì: Mặt hàng bao bì bán ra trong năm 2021 đạt 70,96% 

(7,096/10 triệu chiếc) so với kế hoạch và đạt 88,72% (7,096/7,998 triệu chiếc) so với 
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cùng kỳ năm 2020, mặt hàng bao bì chịu sự cạnh tranh về giá bán hết sức khốc liệt với 

các đơn vị cùng ngành nghề, công ty phải giảm giá mới bán đƣợc hàng. Bênh cạnh đó 

dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp các đơn vị khách hàng phải hoạt đồng cầm chừng 

hoặc đóng cửa khiến cho sản lƣơng ngành hàng này bán ra rất thấp. 

 - Ngành hàng Mỹ nghệ: Mặt hàng Mỹ nghệ bán ra trong năm 2021 đạt 70,83% 

(17/24 cont) so với kế hoạch và đạt 72,34% (17/23,5 cont) so với cùng kỳ năm 2020. 

Kế hoạch năm 2021 là 24 cont thực tế Công ty đàm phán và ký hợp đồng đƣợc 17 cont 

nguyên nhân do tình hình dịch bệnh bên phía khách hàng cắt giảm sản lƣợng. Ngoài ra 

việc thực hiện giản cách xã hội làm cho việc sản xuất đảm bảo đủ sản lƣợng xuất khẩu 

của ngành hàng này gặp nhiều khó khăn. 

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ: 

3.1- Công tác quản lý, điều hành: 
- Thƣờng xuyên chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong từng 

giai đoạn cụ thể nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản 

xuất kinh doanh. 

- Thực hiện việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của 

HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng Luật 

doanh nghiệp 2020 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

 - Tổ chức tổng kết năm 2020 và Hội nghị Ngƣời lao động Công ty năm 2021. 

- Thực hiện báo cáo quyết toán tài chính quý, năm 2021; lập báo cáo tình hình 

quản trị Công ty và báo cáo thƣờng niên gởi UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội kịp thời 

và theo đúng Luật chứng khoán; 

 - Thực hiện thủ tục chốt quyền, lập hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông 

thƣờng niên 2021; chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông; Thực hiện các báo cáo định kỳ 

theo Luật Chứng khoán gởi các cơ quan chức năng đúng quy định;   

- Định kỳ 6 tháng và năm Công ty kết hợp với công ty môi trƣờng Nhật An lập 

báo cáo giám sát môi trƣờng gởi về Sở Tài nguyên Môi trƣờng theo quy định. 

- Tổ chức đánh giá HACCP và xác nhận kiến thức ATVSTP cho phù hợp quy 

định an toàn vệ sinh thực phẩm đối với mặt hàng lƣơng thực. 

3.2- Công tác an ninh quốc phòng và trật tự an toàn cơ quan: 

- Thƣờng xuyên triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nƣớc về 

ANQP cho tất cả cán bộ, đảng viên ngƣời lao động thông suốt, nhất là các đợt cao điểm 

sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các kỳ Đại hội và những ngày ngày lễ, tết. 

- Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng và trật tự an toàn trong cơ quan. 

- Xây dựng kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và kế hoạch 

huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021. 

- Thực hiện công tác phối hợp và báo cáo thƣờng xuyên với các cơ quan đơn vị 

các cấp trên địa bàn về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kết quả trong 

năm không để xảy ra tình trạng mất trật tự trên địa bàn của Công ty. 

3.3- Công tác tổ chức cán bộ, Lao động –Tiền lƣơng – Chế độ chính sách: 

 - Về tổ chức cán bộ: Chú trọng đào tạo, bồi dƣỡng nâng tầm quản trị, kinh doanh 

và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ Cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới cán 

bộ, quan tâm cán bộ trẻ có trình độ và có tố chất từ cấp phân xƣởng trở lên, nhằm đáp 

ứng yêu cầu quản trị điều hành và khai thác thị trƣờng kinh doanh trong giai đoạn hiện 

nay. 
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- Cử 04 cán bộ học lớp trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ lý luận 

chính trị cho cán bộ trong Công ty. 

- Trong năm 2021 thực hiện bổ nhiệm 4 cán bộ, điều động bổ nhiệm 1 cán bộ. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp 

và bảo hiểm thân thể cho CBCNVLĐ; chăm lo đời sống Ngƣời lao động, phân phối tiền 

lƣơng, tiền thƣởng hợp lý và các chế độ chính sách cho Ngƣời lao động theo quy 

định,... 

- Lập hồ sơ gởi về bảo hiểm thất nghiệp để nhận hỗ trợ cho 257 NLĐ gặp khó 

khăn do ảnh hƣởng dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 730,95 triệu đồng.  

- Tiếp tục cập nhật hệ thống văn bản về chính sách của nhà nƣớc về lao động, tiền 

lƣơng, bảo hiểm,... để điều chỉnh, bổ sung các chính sách và văn bản của Công ty cho 

phù hợp với pháp luật. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trang cấp Bảo hộ lao động trong toàn 

Công ty; Tổ chức tập huấn ATVSLĐ, ATVSTP, đo môi trƣờng lao động, bồi dƣỡng độc 

hại bằng hiện vật,… 

3.4- Về công tác Thanh tra - kiểm tra: 

* Công tác kiểm tra: 

- Trong năm 2021 Công ty tiếp 02 đoàn kiểm tra PCCC định kỳ và đột xuất do 

Phòng cảnh sát PCCC & CNCH  tổ chức, kết quả Công ty thực hiện tốt về công tác 

PCCC. 

- Tiếp đoàn kiểm liên ngành về việc kiểm tra thực hiện phƣớng án 3 tại chỗ tại 

các xí nghiệp trực thuộc, kết quả Công ty thực hiện đúng quy định và đƣợc đoàn kiểm 

tra chấp thuận cho các ngành hàng của công ty tiếp tục hoạt động. 

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy ATVSLĐ, 

quy chế làm việc, chấp hành quy chế quản lý tài chính, quản lý hàng hóa và chấp hành 

các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh quốc phòng, an toàn lao động và bảo vệ 

môi trƣờng. 
- Kết quả kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, 

chƣa phát hiện trƣờng hợp nào vi phạm. 

* Công tác phòng chống tham nhũng: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về công tác phòng chống tham nhũng 

năm 2021 và thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm 2021 gởi về Tổng công ty 

Lƣơng thực Miền Nam – Công ty Cổ phần. 

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch thông qua hoạt động sơ 

kết, tổng kết, Hội nghị ngƣời lao động, thực hiện kê khai tài sản và thu nhập đúng theo 

quy định. Trong năm không có trƣờng hợp vi phạm, cũng nhƣ biểu hiện vi phạm. 

3.5- Công tác tài chính kế toán: 

 - Thƣờng xuyên kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành các quy định 

về quản lý tài chính và hạch toán kế toán. 

 - Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, hàng hóa tại các đơn vị trực thuộc.  

- Thu xếp kịp thời các nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Tăng cƣờng thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm 

giảm tối đa các chi phí để hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty. 

 - Kiểm soát, theo dõi công nợ, tích cực đòi nợ không để tình trạng tồn động, nợ 

khó đòi.  

3.6- Công tác đầu tƣ – xây dựng cơ bản: 
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Trong năm 2021 công ty thực hiện đầu tƣ  với tổng giá trị 4.596.770.988  đồng 

cụ thể nhƣ sau: 

- 02 xe bồn trộn bê tông 10 m
3
 hiệu SANY giá trị đầu tƣ : 2.332.018.182 đồng. 

- 01 xe tải hiệu THACO TOWNER 800  :158.874.545 đồng. 

- 01 máy tách màu gạo hiệu DTC năng suất 10-14 tấn/giờ giá trị đầu tƣ 

2.068.878.261 đồng.  

-  Hệ thống thiết bị phục vụ họp trực tuyến, trị giá: 37.000.000  đồng 

Các hạn mục đầu tƣ đã đƣợc quyết toán, đƣa vào sử dụng và phát huy đƣợc hiệu 

quả trong năm 2021. 

3.7- Công tác đầu tƣ cánh đồng lớn: 

Công ty đã liên kết với Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Tân Đồng Tiến tại xã 

Tân Hòa huyện Tân Thạnh tỉnh Long An để bao tiêu sản phẩm cho nông dân theo 

Phƣơng thức 3 với diện tích 62,2 ha, tổng số lƣợng lúa thu mua là 430,958 tấn, Công ty 

đã liên kết với Công ty TNHH vận tải  Nhơn Thịnh Phú để vận chuyển lúa từ đồng 

ruộng về lò sấy xong vận chuyển về kho Công ty.  

IV- CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ: 

 Ngoài công tác tập trung sản xuất kinh doanh trong năm 2021 Công ty luôn quan 

tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động. Các đoàn thể đã thực 

hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ chính trị của Công ty nhƣ: tổ chức 

thực hiện các phong trào thi đua sản xuất, tích cực tham gia xây dựng và giám sát thực 

hiện qui chế dân chủ cơ sở; 

Trƣớc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, ảnh hƣởng đến đời sống, sức khỏe 

của CNVC-LĐ, Công đoàn đã cùng chính quyền thƣờng xuyên nhắc nhở CBNV-NLĐ 

tại văn phòng Công ty và các xí nghiệp trực thuộc nâng cao ý thức phòng chống dịch, 

có ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. 

Thực hiện Công văn số 82/CV-CĐTCT ngày 26/07/2021 của BTV Công đoàn 

Tổng Công ty Lƣơng thực miền Nam “V/v Chi hỗ trợ cho Đoàn viên và Người lao động 

bị ảnh hưởng dịch Covid-19 lần 4 từ ngày 27/4/2021”  và Công văn số 88/CV-CĐTCT 

ngày 31/08/2021 của BTV Công đoàn Tổng Công ty Lƣơng thực miền Nam “V/v Chi 

hỗ trợ bữa ăn cho Đoàn viên và Người lao động thực hiện 3 tại chỗ từ ngày 24/8/2021. 

Kết quả Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ trực tiếp cho 84 đoàn viên, ngƣời lao động 

đợt 1 là  94,9 triệu đồng, đợt 2 hỗ trợ cho 26 lao động với số tiền 68 triệu đồng. Bên 

cạnh đó, Công đoàn cơ sở đã tiếp tục vận động Chính quyền hỗ trợ bữa ăn khoảng 80 

triệu đồng cho Đoàn viên và ngƣời lao động trong thời gian giản cách xã hội khi thực 

hiện phƣơng án 3 tại chỗ. 

Đồng thời đảm bảo việc làm cho CNVC-LĐ toàn Công ty, thu nhập ổn định  
Phối hợp chăm lo đời sống Ngƣời lao động, phân phối tiền lƣơng, tiền thƣởng và 

tặng quà CNVC-LĐ nhân dịp tết cổ truyền. 

Công đoàn phối hợp với chính quyền đã tích cực hƣởng ứng phong trào tƣơng 

thân tƣơng ái, kịp thời hỗ trợ ngƣời lao động gặp khó khăn, xét cho vay không lãi suất 

03 trƣờng hợp để làm kinh tế phụ gia đình với tổng kinh phí 35 triệu đồng; tổ chức 

thăm hỏi đoàn viên, CNVC-LĐ khi ốm đau, gia đình có hữu sự. Hƣởng ứng lời kêu gọi 

của Công đoàn Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam-CTCP “V/v phát động ủng hộ 

Quỹ phòng chống dịch Covid-19” với số tiền 10 triệu đồng và hiện vật là 02 tấn gạo 

chuyển về Công đoàn Tổng Công ty. Bên cạnh đó tại địa phƣơng tỉnh Long An, Công ty 

đã ủng hộ với số tiền 10 triệu đồng và hiện vật là 15,5 tấn gạo tặng cho TP.Tân An và 
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các huyện trong tỉnh Long An để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hƣởng của 

dịch bệnh Covid-19. 

V- ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

Trong  năm 2021, tình hình hoạt động của Công ty mặc dù có nhiều khó khăn do 

ảnh hƣởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhƣng Ban điều hành Công ty đã có 

nhiều cố gắng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng và các đoàn thể để tìm mọi biện pháp 

lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Công ty đạt đƣợc một số kết quả nhất định, dù 

một số ngành hàng chƣa đạt hiệu quả nhiều nhƣ kỳ vọng nhƣng tổng thể lợi nhuận của 

công ty đạt 100% so với kế hoạch đó là sự thành công. Điều thành công hơn nữa là đến 

thời điểm này đã bảo vệ NLĐ đƣợc an toàn, tổ chức tiêm chủng toàn bộ CBCNV đây là 

tiền đề để duy trì phục hồi sản xuất. 
 

PHẦN B 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 
I-NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH. 

Nền kinh tế trong nƣớc vừa trải qua một năm đầy khó khăn do sự tàn phá của 

dịch bệnh Covid-19, bƣớc sang năm 2022 với những dự báo đầy lạc quan nhờ việc tiêm 

vaccin và đang trong giai đoạn chuyển sang sống chung an toàn với dịch bệnh covid-19, 

nhiều gói kích thích tăng trƣởng kinh tế đã đƣợc Chính phủ ban hành, các chuỗi cung 

ứng cũng dần đƣợc phục hồi, tiêu dùng dần đƣợc mở, từ đó giúp cho việc phục hồi và 

tăng trƣởng kinh tế trên diện rộng. Tuy nhiên bên cạnh nhƣng tín hiệu lạc quan trên thì 

nền kinh tế trong nƣớc cũng đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức nhƣ chiến 

sự Đông Âu nổ ra đầu năm 2022 cho đến nay với những diễn biến phức tạp, khó lƣờng 

chƣa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến giá cả hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu tăng mạnh, đặc 

biệt là giá xăng dầu tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. 

 Từ nhận định trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu 

chính nhƣ sau: 

II-KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2022: 

1- Kế hoạch một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2022: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT KH 2022 GHI CHÚ 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 570  

2 Lợi nhuận Tỷ đồng 13,7  

3 Nộp Ngân sách Tỷ đồng Theo QĐ  

4 Tiền lƣơng bình quân ngƣời LĐ 

 

Tr đồng 

 
8,01  

 

 

 

 

2-Kế hoạch sản lƣợng kinh doanh từng ngành năm 2022:   

Stt Diễn giải ĐVT KH 2022 GHI CHÚ 

1 

- Lương thực mua vào quy gạo: 

 Trong đó :    + Gạo các loại : 

                      + Lúa các loại : 

Tấn 

Tấn 

Tấn 

34.000 
33.500 

1.000 
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- Lƣơng thực bán ra quy gạo 
Trong đó:  + Xuất khẩu 

            + Gạo Nội địa 

Tấn 
Tấn 

Tấn 

34.000 
4.000 

30.000 

 

2 Bao bì (quy chuẩn 120 gr) Triệu cái 10.000  

3 Mỹ nghệ    Con't 24  

4 Doanh số cơ khí Tỷ đồng 20  

5 Bê tông M3 65.000  

 

3- Các giải pháp đối với các ngành hàng: 

3.1- Mặt hàng lương thực: 

- Để đạt đƣợc kế hoạch trong năm 2022, Công ty phải tăng cƣờng công tác tiếp 

thị, khai thác thị trƣờng, đặc biệt là củng cố và phát triển thị trƣờng gạo nội địa; đẩy 

mạnh tìm kiếm khách hàng xuất khẩu trực tiếp; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, 

dự báo thị trƣờng.  

- Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty xác định thị trƣờng 

nội địa là nền tảng kinh doanh bền vững và tiềm năng để tăng sản lƣợng, tăng hiệu quả 

kinh doanh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, do đó cần chú trọng đẩy mạnh 

công tác xây dựng, tiếp cận hệ thống phân phối, cải tiến chất lƣợng sản phẩm nhất là 

khâu kiểm soát chất lƣợng gạo, công tác ATVSTP, cải tiến bao bì cho phù hợp với từng 

phân khúc khách hàng. 

- Thị trƣờng xuất khẩu phải giữ đƣợc những thị trƣờng, khách hàng hiện có, tìm 

kiếm thêm khách hàng mới và mở rộng thị trƣờng nhiều hơn nữa để tăng sản lƣợng xuất 

khẩu. 

-Tìm kiếm khách hàng có đầu ra gạo xuất khẩu mạnh để quan hệ  ký hợp đồng 

cung ứng xuất khẩu. 

- Quản lý tốt chất lƣợng tại vùng nguyên liệu, công tác thu mua và chất lƣợng 

đầu vào, phân loại, cơ cấu hàng tồn kho phù hợp với nhu cầu thị trƣờng nội địa và xuất 

khẩu. 

- Chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động trong kinh doanh 

của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên từ Công ty đến Xí nghiệp. 

- Tập trung đầu tƣ cải tạo, nâng cấp đổi mới công nghệ chế biến từ máy móc thiết 

bị, kho tàng, nhà xƣởng nhằm ổn định chất lƣợng và giảm chi phí sản xuất. 

3.2- Mặt hàng Bao bì – Mỹ nghệ: 

Mặt hàng Mỹ nghệ: Chú trọng đào tạo tay nghề, thu tuyển công nhân mỹ nghệ để 

đảm bảo đủ năng lực sản xuất giao hàng kịp thời; quan tâm quản lý chất lƣợng sản 

phẩm trong quá trình sản xuất và bảo quản, tìm thêm nhà cung ứng lúa non để đảm bảo 

cung cấp nguyên liệu đủ cho sản xuất.  

 Tìm mọi biện pháp để giảm giá thành, cụ thể: Giám sát chặt chẽ chất lƣợng 

nguyên liệu đầu vào nhƣ lúa non rơm vàng..., tăng tỷ lệ thu hồi sấy, tận dụng tối đa 

nguyên vật liệu sau gia công, sơ chế để đƣa vào sản xuất phù họp với tính chất của từng 

sản phẩm nhƣ: Giảm lúa phế, rơm phế và tận dụng lúa phế, rơm phế làm shin, tiết kiệm 

tối đa nguyên liệu đầu vào cũng nhƣ tiết kiệm điện năng trong quá trình sấy lúa, sấy sản 

phẩm. Xem đây làm nhiệm vụ hàng đầu năm 2022 để tiết giảm chi phí trong điều kiện 

khó tăng về sản lƣợng tiêu thụ trong khi chi phí mua lúa, rơm ngày càng tăng.  
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 Mặt hàng Bao bì: Tập trung quản lý chất lƣợng sản phẩm bao bì, hạn chế tối đa 

sản phẩm hỏng và phế phẩm, tăng thu hồi; tích cực tiếp thị, chăm sóc khách hàng để 

tăng sản lƣợng tiêu thụ sản phẩm.  

- Mạnh dạn đầu tƣ thay thế thiết bị máy dệt cũ bằng máy mới hiện đại để sản xuất 

sản phẩm đảm bảo đúng chất lƣơng, trọng lƣợng, giảm giá thành sản phẩm tăng tính 

cạnh tranh trên thƣơng trƣờng. 

- Thƣờng xuyên nghiên cứu thị trƣờng chọn thời điểm mua nguyên vật liệu với 

giá thấp nhất để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trƣờng. Bộ phận 

bán hàng cần tăng cƣờng công tác tiếp thị, quảng cáo để tăng sản lƣợng bán ra.   

3.3- Mặt hàng Cơ khí – Bê tông & VLXD: 

Mặt hàng Cơ khí: Tiếp tục duy trì sản xuất đảm bảo thu nhập ổn định cho nhân 

công sản xuất trực tiếp nhất là đội ngũ công nhân lành nghề. Tiếp tục cải tiến mẫu mã, 

nâng cao tính năng và năng suất thiết bị các sản phẩm cơ khí, đáp ứng tốt yêu cầu của 

khách hàng. Chú trọng đào tạo và đào tạo lại lao động kỹ thuật có trình độ tay nghề và 

sắp xếp hợp lý lao động phổ thông trong các tổ đội sản xuất. Có chính sách tiền lƣơng 

hợp lý để giữ và thu tuyển công nhân có tay nghề cao vào làm việc nhằm đảm bảo sản 

xuất đƣợc ổn định và đảm bảo tiến độ công trình. Tăng cƣờng công tác tiếp thị chăm 

sóc khách hàng trƣớc, trong và sau bán hàng, đặc biệt là khách hàng truyền thống để tƣ 

vấn trong việc nâng cấp dây chuyền, thiết bị để nâng chất lƣợng gạo sản xuất ra ngày 

càng cao theo nhu cầu của thị trƣờng.    

Mặt hàng Bê tông – Vật liệu xây dựng: Tăng cƣờng công tác giám sát quản lý 

chất lƣợng, tích cực khai thác khách hàng tiêu thụ bê tông tƣơi và vật liệu xây dựng để 

tăng sản lƣợng và thị phần tiêu thụ. Do thị phần bị cạnh tranh gay gắt và chia nhỏ nên 

bộ phận bán hàng cần đẩy mạnh tiếp thị, khai thác mở rộng thêm các khu vực trong và 

ngoài tỉnh nhằm phát huy hiệu quả năng lực đầu tƣ và hoàn thành kế hoạch sản lƣợng 

tiêu thụ đã đề ra. 

 Quảng cáo chào bán gạch không nung nhằm mở rộng thị phần tiêu thụ, tăng 

doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Chú trọng đối với các công trình dân dụng và công 

nghiệp, đặc biệt là các công trình của nhà nƣớc để tiếp thị bán gạch không nung. 

III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ: 

1- Công tác quản lý, điều hành: 

+ Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh trong điều kiện 

bình thƣờng mới đảm bảo vừa làm tốt công tác phòng chống dịch vừa ổn định phát triển 

sản xuất. 

+ Tiếp tục rà soát, sắp xếp và định biên lại bộ máy trong toàn Công ty để tinh gọn 

và nâng cao hiệu quả trong công việc. Cụ thể: sắp xếp, củng cố bộ máy quản lý của 

Công ty và các xí nghiệp trực thuộc, kiện toàn tổ chức trong một số lĩnh vực quản lý và 

ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty trong tình hình khó 

khăn hiện nay. 

+ Tăng cƣờng công tác Quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro. 

+ Rà soát, đánh giá công tác lao động - tiền lƣơng, có chế độ trả lƣơng phù hợp 

tạo động lực để thúc đẩy sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế. 

+ Việc tiết giảm chi phí quản lý cần thực hiện triệt để, quyết liệt, cụ thể hơn. 

+ Bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định trong công tác quản lý; tích cực thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cƣờng công tác kiểm tra việc chấp hành quy chế về 

quản lý tài chính trong thu, chi, nhập, xuất tại các đơn vị trực thuộc, quy chế quản lý nợ 

phải thu.  
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+ Tăng cƣờng công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh thực 

phẩm. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho CB CNV toàn Công ty; khám sức khỏe định 

kỳ cho đối tƣợng làm việc trong môi trƣờng nặng nhọc độc hại và đối tƣợng theo tiêu 

chí an toàn vệ sinh thực phẩm ...  

+ Tổ chức tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; Quyết toán tài chính năm 2021, hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu 

phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2022; chi cổ tức năm 2021 cho cổ đông. 

+ Tổ chức thu mua lúa gạo để chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; tiếp thị chào 

bán các loại sản phẩm hàng hóa của đơn vị; thực hiện các chƣơng trình khuyến mại bán 

hàng dịp lễ, tết. 

2- Công tác an ninh quốc phòng và trật tự an toàn cơ quan: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quốc phòng năm 2022. Thực hiện các 

báo cáo định kỳ theo quy định.  

- Tổ chức huấn luyện chiến sĩ của lực lƣợng tự vệ cơ quan theo định kỳ hàng năm 

của Công ty. 

- Tiếp tục triển khai công tác phối hợp để đảm bảo ANCT, TTATXH với các cơ 

quan, đơn vị nơi có cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng và trật tự an toàn trong cơ quan; đảm 

bảo an toàn tuyệt đối về tài sản hàng hóa của đơn vị; tăng cƣờng lực lƣợng tự vệ cơ 

quan trực trong các ngày nghỉ lễ, tết,... 

3- Công tác tổ chức cán bộ, Lao động –Tiền lƣơng – Chế độ chính sách: 

 - Về tổ chức cán bộ: Chú trọng đào tạo, bồi dƣỡng nâng tầm quản trị, kinh doanh 

và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới cán 

bộ, quan tâm cán bộ trẻ có trình độ và có tố chất từ cấp phân xƣởng trở lên, nhằm đáp 

ứng yêu cầu quản trị điều hành và khai thác thị trƣờng kinh doanh trong giai đoạn hiện 

nay. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp 

và bảo hiểm thân thể cho CBCNVLĐ; chăm lo đời sống Ngƣời lao động, phân phối tiền 

lƣơng, tiền thƣởng và các chế độ theo quy định, ... 

- Rà soát NLĐ trong toàn công ty đủ điều kiện xét nâng lƣơng trƣớc thời hạn đối 

với NLĐ có nhiều đóng góp mang lại hiệu quả cho Công ty.  

- Tiếp tục điều chỉnh đơn giá sản phẩm, ngày công sản phẩm, lƣơng khoán cho 

các sản phẩm, bộ phận của các ngành hàng Công ty. 

- Tiếp tục cập nhật hệ thống văn bản về chính sách của nhà nƣớc về lao động, tiền 

lƣơng, bảo hiểm,... để thay đổi các chính sách và văn bản của Công ty cho phù hợp với 

pháp luật. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua khen thƣởng năm 2021 trình các đơn vị cấp trên phê 

duyệt. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trang cấp Bảo hộ lao động năm 2022 

trong toàn Công ty; Tổ chức tập huấn ATVSLĐ, ATVSTP, PCCC, khám sức khỏe định 

kỳ, đo môi trƣờng lao động, bồi dƣỡng độc hại bằng hiện vật, … 

- Thƣờng xuyên cập nhật các văn bản của Nhà nƣớc để hỗ trợ cho ngƣời lao động 

bị cách ly do bị bệnh covid -19. 

4- Về công tác Thanh tra - kiểm tra: 

* Công tác kiểm tra: 
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- Tổ chức giám sát kiểm tra việc thực hiện công tác chấp hành nội quy lao động, 

quy chế làm việc, chấp hành quy chế quản lý tài chính, quản lý hàng hóa, quản lý nợ và 

chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh quốc phòng, an toàn lao 

động, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trƣờng, công tác phòng chống dịch bệnh covid 

-19. 

* Công tác phòng chống tham nhũng: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ về công tác phòng 

chống tham nhũng năm 2022. Thành lập ban phòng chống tham nhũng năm 2022 theo 

quy định.  

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch thông qua hoạt động sơ 

kết, tổng kết, Hội nghị ngƣời lao động, thực hiện kê khai tài sản và thu nhập đúng theo 

quy định. 

* Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí: 

 Xây dựng Chƣơng trình và có giải pháp cụ thể triển khai công tác thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí năm 2022; tích cực hƣởng ứng phong trào thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh, đầu tƣ xây dựng, sử 

dụng thời gian lao động, vật tƣ, nguyên vật liệu, năng lƣợng một cách hợp lý, tiết 

kiệm,... thƣờng xuyên rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật để có điều chỉnh hợp lý, 

ngăn ngừa thất thoát lãng phí. 

5- Công tác tài chính kế toán: 

- Xây dựng kế hoạch huy động vốn trung, dài hạn, huy động kịp thời đƣa vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo lập kế hoạch và sử dụng các nguồn tài chính 

có hiệu quả. Quan hệ với các ngân hàng để có lãi suất thấp nhất để vay vốn. 

- Quản lý tốt công tác tài chính, kiểm soát dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả 

năng quay vòng vốn, cụ thể: kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, hàng hóa tại các đơn 

vị trực thuộc, đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, không để tình trạng nợ dây dƣa nhằm 

mang lại hiệu quả kinh tế tối ƣu.  

- Ƣu tiên nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.  

- Tăng cƣờng kiểm soát nội bộ. 

- Thực hiện và báo cáo đúng tiến độ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm 

toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định gửi về Tổng Công ty, UBCK 

Nhà Nƣớc, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng thời gian quy định. 

 6- Công tác đầu tƣ-xây dựng cơ bản: 

- Kế hoạch đầu tƣ nội bộ 3 Xí nghiệp năm 2022 dự kiến : 6,04 tỷ. Gồm  

+ Xí nghiệp Lƣơng thực Thực phẩm 4,53 tỷ đồng 

+ Xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí : 1,01 tỷ đồng 

+ Xí Nghiệp Bao bì & TCMN: 0,5 tỷ đồng 

- Rà soát lại các doanh mục đầu tƣ mua sắm TSCĐ và xây dựng cơ bản đã trình 

HĐQT, Đại hội cổ đông 2022 phê duyệt nhanh chóng đầu tƣ đƣa vào vận hành sử dụng 

nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả đầu tƣ.  

- Ban điều hành Công ty thƣờng xuyên báo cáo tiến độ thực hiện công trình đã 

đƣợc phê duyệt. Nếu có phát sinh phải cập nhật báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem 

xét điều chỉnh. 

7- Công tác đầu tƣ cánh đồng lớn: 
Công ty tiếp tục hợp đồng bao tiêu với Hợp tác xã SX TM DV Nông nghiệp Tân 
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Đồng Tiến để thực hiện sản xuất cánh đồng lớn năm 2022 với diện tích là 64,4 ha lúa 

IR50404 tại xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An với phƣơng thức Công ty 

thực hiện thu mua lúa tƣơi của nông dân sau đó vận chuyển về gia công sấy và nhập 

kho bảo quản.  

8- Công tác khác: 

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể thƣờng xuyên phát động phong trào thi đua 

trong sản xuất và phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, 

xây dựng các giải pháp thiết thực, hiệu quả thực hiện để hoàn thành kế hoạch SXKD 

- Quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, phòng chống 

bão lụt; chú trọng công tác an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh công nghiệp 

bảo vệ môi trƣờng. 

  Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2021 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của công ty. 

      
             

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

            CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                  NGUYỄN VĂN KIỆT 

 
Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS 

- Lƣu TCHC 
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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY 

CP XÂY LẮP – CƠ KHÍ & LTTP 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

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

 Số :     /BC-MCF-HĐQT                   Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

BÁO CÁO 

  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021 

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 2022 

 

 Hội đồng quản trị xin  báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 

2021 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau: 

PHẦN I 

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

1. Nhân sự trong Hội đồng Quản trị (HĐQT):  

Hội đồng Quản trị gồm có 05 thành viên:  

1. Ông Nguyễn Văn Kiệt - Chủ tịch HĐQT  

2. Ông Lê Trường Sơn - Thành viên HĐQT  

3. Ông Nguyễn Bình Hiển - Thành viên HĐQT  

4. Bà Nguyễn Thị Hoài - Thành viên HĐQT 

5. Ông Võ Hùng Dũng - Thành viên HĐQT  

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021: 

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021: 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ 

 hoàn thành 

1. Doanh thu Tỷ đồng 560 448,063 80,01% 

2. Lợi nhuận Tỷ đồng 13,5 13,508 100,069% 

3.Nộp ngân sách Tỷ đồng 5,2 4,6 88,46% 

4.Cổ tức (Trình ĐHĐCĐ 

thông qua) 
%VĐL 7,2 7,2 100% 

 

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2020: 

 HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 

theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

STT NỘI DUNG 
NGHỊ QUYẾT 

 ĐHĐCĐ 2020 

THỰC HIỆN 

2020 

(%) so với 

NQ ĐHĐCĐ 

1 Tổng doanh thu 520.000.000.000 549.577.951.585 105,69% 

2 Lợi nhuận trƣớc thuế 13.200.000.000 13.274.878.804 100,57% 

3 Lợi nhuận sau thuế phân phối 10.560.000.000 10.470.072.396 99,15% 

DỰ THẢO 
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4 
Nguồn để chi thù lao, trích lập các 

quỹ và chia cổ tức 
10.560.000.000 10.470.072.396 99,15% 

a 
Chi thù lao HĐQT không chuyên 

trách 
110.400.000 110.400.000 100% 

b 
Trích quỹ khen thưởng ban điều 

hành (Theo NĐ 53) 
292.500.000 292.500.000 100% 

c Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%) 1.015.710.000 1.006.717.000 99,11% 

d 
Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 

(15%) 
1.523.565.000 1.510.076.000 99,11% 

 

2.3 Thực hiện chi trả cổ tức:  

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản 

trị đã thực hiện chốt quyền ngày 09/07/2021 và thực hiện trả cổ tức năm 2020 với tỷ 

lệ là 7% với tổng số tiền 7.544.486.600 đồng. 

2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: 

 Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trên cơ sở đề xuất 

của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và 

năng lực trong danh sách được Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận và ủy 

quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là 

Công ty TNHH PKMG. 
3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 09 phiên họp, trong đó có 01 

cuộc họp tập trung và 08 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc 

họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều 

lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho 

Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, 

kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD 

cụ thể như sau: 

STT Số nghị quyết/ Số 

quyết định 

Ngày  

phát hành 

Ghi chú 

1 02/NQ-HĐQT.MCF 23/02/2021  

2 04/NQ-HĐQT.MCF  25/02/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản 

3 07/NQ-HĐQT.MCF 09/03/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản 

4 10/NQ-HĐQT.MCF  24/03/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản 

5 12/NQ-HĐQT.MCF 27/04/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản 

6 30/NQ-HĐQT.MCF 24/6/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản 

7 39/NQ-HĐQT.MCF 28/10/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản 

8 40/NQ-HĐQT.MCF 28/10/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản 

9 44/QĐ-HĐQT.MCF 31/12/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản 

 

 Tất cả các Nghị quyết trên đều được công bố trên website Công ty 

Cuộc họp được tiến hành tại tại Văn phòng Tổng Công ty Lương Thực Miền 
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Nam,  số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu kho, Quận 1, TP HCM, Hội đồng quản trị 

quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản 

trị đã quyết nghị như sau: 

 - Triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2021, ban hành các Nghị quyết 

chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có kết quả. Trong tình 

hình khó khăn chung nhưng Ban điều hành và các đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty 

đã chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm, khai thác và phát huy tốt tài sản sẵn có của 

Công ty. 

 - HĐQT Ban hành nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ 

đông hằng năm, nghị quyết của Hội đồng quản trị định kỳ như: Tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm; tình hình sử dụng vốn, tình hình thị 

trường, tình hình công nợ, tình hình hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, công tác 

nhân sự; phê duyệt các quy chế quản lý; quy chế tiền lương, tiền thưởng của người 

lao động trong Công ty; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên; Công bố thông tin theo 

quy định kịp thời. 

 - HĐQT cũng đã thường xuyên, sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động quản lý 

điều hành, tình hình kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý để có ý kiến trực tiếp 

hoặc ra nghị quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 

giúp Ban điều hành Công ty chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt 

động SXKD. 

4. Công tác cổ đông :  

 Tình hình cổ đông tại thời điểm chốt danh sách 20/05/2022 tóm tắt như sau: 

 Cổ đông 
Số cổ 

 đông 

Cổ phần 

 sở hữu 

Mệnh giá 

 (đồng) 

Tỷ lệ 

 % /VĐL 

1. Cổ đông là tổ chức     

2. Cổ đông là cá nhân     

Tổng cộng  10.777.838  100 

 

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021 và 

Nghị quyết của HĐQT. 

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra, đồng thời Chủ tịch HĐQT tham 

gia các cuộc họp hàng tháng với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị để 

nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ và có ý kiến chỉ đạo 

trực tiếp tại cuộc họp. 

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với thực 

tế của Công ty.  

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất 

thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm 

quyền của HĐQT. 

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc còn được thực 

hiện thông qua các báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong tháng và kế hoạch, 

phương hướng tháng tới do Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT.  

- Ngoài ra, khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của 

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đều xin ý kiến của HĐQT bằng cách tiến hành 

cuộc họp hoặc bằng văn bản và có sự thống nhất của tất cả các thành viên trong 

HĐQT. 

6. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc: 

Trong năm 2021 Ban Tổng giám đốc được kiện toàn bổ sung thêm một thành 

viên là PhóTổng giám đốc phụ trách công tác điều hành hoạt động ngành hàng 

Lương thực đảm bảo năng lực thực hiện thành công mục tiêu trong năm 2021 và 

những năm tiếp theo.  

Trong năm 2021 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó 

khăn, dịch covid-19 bùng phát dữ dội trên cả nước đặc biệt các tỉnh phía Nam, việc 

áp dụng chỉ thị 16/CP-TTG của Thủ tướng Chính phủ làm cho việc giao thương, đi 

lại khó khăn, hoạt động thu mua, tổ chức sản xuất, vận chuyển, kinh doanh bị hạn 

chế, doanh nghiệp muốn hoạt động  SXKD phải áp dụng phương châm 3 tại chỗ, vì 

thế các đơn vị khách hàng chuyển sang hoạt động cầm chừng, đa phần phải đóng cửa 

do không đáp ứng được điều kiện 3 tại chỗ đã ảnh hưởng đến việc SXKD của tất cả 

các ngành hàng của Công ty.  

Trước tình hình khó khăn trên, Ban điều hành Công ty luôn đoàn kết thống 

nhất bám sát chủ trương của HĐQT, các Quy định của chính quyền địa phương nổ 

lực tìm mọi biện pháp để vượt qua khó khăn thách thức, để thực hiện mục tiêu kép 

vừa phòng, chống dịch vừa duy trì phát triển SXKD. Với kết quả SXKD trong năm 

2021 mặc dù một số ngành hàng không đạt kế hoạch đề ra nhưng nhìn tổng thể Công 

ty hoàn thành 100,05% kế hoạch về lợi nhuận. Có được thành quả SXKD trên là sự 

cố gắng vượt bậc của Ban Tổng giám đốc, sự phát huy tất cả năng lực, cùng với sự 

quyết liệt, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT. Các chủ trương của HĐQT 

được Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt nhưng luôn cẩn trong, chắc chắn và 

luôn hướng tới hiệu quả tối ưu. 

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực 

hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đã đề ra, đặc biệt vai trò lãnh đạo điều hành của 

Tổng giám đốc. HĐQT luôn tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với các 

giải pháp chắt chăn, sự năng động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành của 

Ban Tổng giám đốc, sự đồng lòng của toàn thể CBNV-NLĐ, Công ty sẽ hoàn thành 

tốt các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông giao trong năm 2022. 
 

PHẦN II  

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  

 

Năm 2022 được dự báo là một năm có nhiều khó khăn thách thức. Những dấu 

hiệu ngay từ đầu năm 2022 cho thấy tình hình kinh tế trong nước và thế giới phải đối 

mặt với nhiều khó khăn như cuộc khủng hoảng chính trị tại Đông Âu đã làm cho giá 

nguyên liệu xăng dầu tăng cao, lạm phát đang hiện hữu. Do đó Hội đồng quản trị và 
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Ban điều hành Công ty cần phải phấn đấu nhiều hơn và nắm bắt thời cơ, tạo thành cơ 

hội để Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế  mà Đại hội giao. 

 1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Chỉ tiêu Đ.vị tính Kế hoạch Ghi chú 

1-Doanh thu Tỷ Đồng 570  

2-Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đồng 13,7  

3-Cổ tức  %/VĐL 7,3%  

 

 2-Phƣơng hƣớng hoạt động của HĐQT năm 2022 

Năm 2022, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty 

như sau: 

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo 

thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;  

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 

2022 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; 

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm 

bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả; 

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty; 

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro 

về công nợ, hàng tồn kho; 

- Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đổi mới chính sách tiền lương, thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp 

phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;  

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động 

kinh doanh của Công ty;  

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;  

- Quan tâm, chia sẻ hài hòa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, của  

cổ đông và của người lao động trong Công ty;  

  

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021 và kế hoạch, 

phương hướng hoạt động trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên 

cứu, xem xét và thông qua. 
  

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

   CHỦ TỊCH 

 

  

 

  

 

          NGUYỄN VĂN KIỆT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP-CƠ KHÍ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      & LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 04.2021/BKS/MECOFOOD                                                      
 

 THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH  

 NĂM 2021 

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 
         Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lƣơng 

thực Thực phẩm, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 

2021 nhƣ sau: 

 
I/- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021. 
 

-Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021của 

Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các 

hoạt động kinh doanh trong năm theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thƣờng niên. 

-Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình 

tài chính;  Kiểm t ra  g iám sá t  việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT 

và Ban Điều hành Công ty. 

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2021. 

-Ban Kiểm Soát đã tổ chức đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt 

động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty năm 2021. 

II/- Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát 

1.Về thẩm định báo cáo tài chính, kế toán của Công ty . 

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã đƣợc 

kiểm toán. 

Ban kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng 

và đáng tin cậy, các số liệu kế toán đƣợc phản ánh trung thực tình hình tài chính, Ban kiểm 

soát chƣa thấy vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các phƣơng diện trọng yếu có thể ảnh 

hƣởng đến tính trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính. 

Các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 đƣợc lập đầy đủ 

mẫu biểu theo qui định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và 

các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, đƣợc Công 

ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ, không có ý kiến ngoại trừ hay khuyến cáo. 

a/Kết quả hoạt động kinh doanh.        

                     Đơn vị tính : VNĐ 

STT Nội dung Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ (%) 

1 Tổng doanh thu 560.000.000.000 448.062.988.094 80,01 

2 Tổng chi phí 546.500.000.000 434.554.772.772 79,52 

3 Lợi nhuận trƣớc thuế 13.500.000.000 13.508.215.322 100,06 

4 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2.700.000.000 2.602.390.262 96,38 

5 Lợi nhuận sau thuế 10.800.000.000 10.905.825.060 100,98 

 

DỰ THẢO 
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b/Các chỉ tiêu tài chính. 

                                                                                                                             Đơn vị tính : VNĐ 

Nội dung 31/12/2020 31/12/2021 So với cùng kỳ (%) 

I-Tổng tài sản  158.149.843.425 228.781.412.010 144,66 

1. Tài sản ngắn hạn 108.538.503.715 182.286.245.160 167,95 

- Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 7.876.565.088  5.216.580.817  

- Các khoản phải thu ngắn hạn 34.705.465.265  42.119.637.864  

- Hàng tồn kho 65.956.473.362  134.950.026.479  

- Tài sản ngắn hạn khác     

2. Tài sản dài hạn 49.611.339.710  46.495.166.850 93,72 

II-Tổng nguồn vốn  158.149.843.425 228.781.412.010 144,66 

1. Nợ phải trả 38.042.673.823 107.225.879.948  

   - Nợ ngắn hạn 37.772.673.823 106.955.879.948  

   - Nợ dài hạn 270.000.000 270.000.000  

2. Vốn chủ sở hữu 120.107.169.602 121.555.532.062 101,21 

 

c/Tồn kho hàng hóa, vật tư:  

Số TT Tên hàng hóa, vật tư ĐVT Số lượng Thành tiền ( đồng) 

1 Lương thực   117.042.160.498  

 Lúa TD tấn 181 1.489.582.744 

 Gạo TD tấn 9.347 93.502.615.967 

 Gạo thơm tấn 492 6.609.441.281 

 Tấm  tấn 1.857 15.428.530.405 

 Phụ phẩm   11.990.101 

2 Nguyên liệu, vật liệu   5.551.037.156 

 Kho NL cơ khí, bê tông    4.129.419.043 

 Kho NL mỹ nghệ, bao bì   1.064.003.742 

 Kho NVL phụ    186.027.112 

 Chi phí thu mua nguyên 

vật liệu 
  171.587.259 

3 Thành phẩm    2.329.434.782 

 Cơ khí   571.659.555 

 Cọc bê tông    8.282.480 

 Gạch không nung    231.939.899 

 Mỹ nghệ    519.598.635 
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 Bao bì    997.954.213 

4 Bán thành phẩm   6.091.383.596 

 Cơ khi   1.450.439.047 

 Mỹ nghệ- bao bì   4.640.944.549 

5 Công cụ dụng cụ   656.429.373 

6 Sản phẩm dở dang   3.267.590.973 

 Tổng cộng qui gạo  11.787 134.950.026.479 

 

- Tổng lƣợng tồn kho qui gạo là: 11.787 tấn, tổng giá trị: 117.042.160.498đồng. 

Trong đó: Gạo các loại: 11.696 tấn; Lúa = 181 tấn.  

  + Đã có hợp đồng đầu ra  :   9.556 tấn 

 + Lƣợng gạo chƣa có hợp đồng :   2.231 tấn 
Hàng tồn kho có giá vốn thấp hơn giá thị trƣờng tại thời điểm nên Công ty 

không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.    
 

 d/ Các khoản phải thu ngắn hạn: 
 -Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng: 42.875.185.397đ gồm: 

 

                            ĐVT: đồng 

T

T 
 

Mặt hàng 

 

Dư nợ 

 

Trong hạn 

Quá hạn  

Từ 1 đến 30 

ngày 

Từ 30 đến 

60 ngày 

Trên 60 ngày 

1 Cơ khí  1.051.383.250  554.275.000    497.108.250  

2 Bê tông 10.855.127.549  6.104.899.767  1.914.562.342   2.835.665.440  

3 Bao bì 3.176.711.345  2.744.906.205  192.476.350  205.854.250  33.474.540  

4 Gạo nội địa 22.675.887.500  22.453.269.500  176.400.000   46.218.000  

5 Gạo XK 5.116.075.753  5.116.075.753     

Tổng 42.875.185.397  36.973.426.225  2.283.438.692  205.854.250  3.412.466.230  

          Trong đó: đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi:  1.895.340.450đ 

-Trả trƣớc cho ngƣời bán:   264.925.000đ 

-Phải thu ngắn hạn khác:     874.867.917đ 

 Trong năm, Công ty đã thu xong công nợ khó đòi với tổng số tiền: 845.520.000đ của 

của CN 3 Công ty TNHH An Hƣng Nông – Nhà máy Liên Kết Sản xuất sản phẩm Nông 

sản Sạch: 769.910.000đ, Cty CP Xây Dựng B.S.B: 75.610.000đ và hoàn nhập dự phòng 

phải thu khó đòi là: 422.638.000đ  

 e/ Về công tác đầu tư – mua sắm TSCĐ: 

 -Tổng giá trị tài sản cố định đã đƣa vào sử dụng trong năm 2021: 4.596.770.988 

đồng gồm những hạng mục có giá trị nhƣ sau:  

1. Xe ô tô tải 990 kg: 158.874.545đ 

2. Xe trộn bê tông mới 100% (02 chiếc): 2.332.018.182đ 

3. Máy tách màu năng suất 10 → 14 tấn/h: 2.068.878.261đ 



 4 

4. Hệ thống họp trực tuyến: 37.000.000đ 

-Trong năm Công ty không có thanh lý tài sản cố định. 

 

2. Với số liệu như trên, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau: 

 

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 228 tỷ 

đồng, tăng 44% (tƣơng đƣơng 70 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020, là do hàng tồn kho 

và nợ phải trả tăng. 

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 121 tỷ đồng, tăng 1,2% 

so với cùng kỳ năm 2020. 

- Tình hình quản lý tài sản, quản lý công nợ tại Công ty, khả năng thanh toán nợ và 

hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ. 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tại ngày 31/12/2021 

là 1,7 lần  >1, công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt. 

+ Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế trên doanh thu :   3%. 

+ Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế trên vốn điều lệ : 12,53%. 

Tổng số nợ phải thu đến ngày 31/12/2021 là 42 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 18,41% trên 

tổng tài sản, công ty mở sổ theo dõi, hạch toán chi tiết theo từng đối tƣợng, có đối chiếu 

công nợ với khách hàng tƣơng đối đầy đủ. 

 

3.Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 

 

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thƣờng nào 

trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ 

đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác 

của pháp luật. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã đƣợc kiểm tra chặt chẽ, sổ 

sách, hóa đơn, chứng từ rõ ràng, minh bạch. 

 -Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ về công bố thông tin trên thị trƣờng chứng 

khoán. 

4. Về công tác quản trị và điều hành. 

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình một cách cẩn trọng, 

trung thực đúng pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông . 

- Các nghị quyết của HĐQT đều bám sát vào tình hình thực tế của Công ty, đúng 

thẩm quyền của HĐQT, nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy 

định khác của pháp luật. 

 -Ban điều hành công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đƣợc phân công, 

đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng qui định của pháp luật, điều lệ 

của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT, kinh 

doanh có hiệu quả, tạo đƣợc việc làm, thu nhập ổn định cho CBCNV. 

-Ban điều hành đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid vừa đảm 

bảo sản xuất an toàn. 

          -Ban điều hành đã tổ chức tiêm ngừa vắc xin phòng Covid 19 cho ngƣời lao động 

trong Công ty an toàn, hiệu quả . 

 

III/-Kết luận và kiến nghị 

 Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành nhƣ sau: 

           -Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành hàng kinh doanh hiện 
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có. 

- Tăng cƣờng công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các họat động kinh doanh.  

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra đối chiếu thu hồi nợ đối với các khoản nợ tồn 

đọng, quản lý công nợ mới phát sinh.  

- Bộ phận kinh doanh tăng cƣờng công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng tiêu thụ 

các sản phẩm của Công ty.  

- Thƣờng xuyên kiểm tra chất lƣợng hàng tồn kho.  

- Chấp hành nghiêm công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chấp hành tốt nội 

qui qui chế cơ quan. 

- Quán triệt ngƣời lao động chấp hành tốt các quy định 5K, động viên ngƣời 

lao động an tâm sản xuất. 

 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính  

năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty. 

                                                                                    
                                                                                    Ngày 15 tháng 06 năm 2022 

                                                                                                        BAN KIỂM SOÁT  

Nơi nhận:                                                                                           
  - HĐQT và BĐH Công ty   

  - Thành viên BKS 

  - Lƣu P.TCHC                                                                           

                                                                                        

                      Hoàng Thị Liên  

 



        ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP XÂY LẮP - CƠ KHÍ & LTTP       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
                        -------------------------------                        ------------------------------------------------------ 
        Số      /TT-MCF-HĐQT                Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022  

 

 

 TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 
 

Kính gửi: Đại Hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2022 
  

Căn cứ khoản 1 Điều 14 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây 

Lắp - Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

ngày 18/06/2021, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc 

thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo 

cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH PKMG 

Báo cáo tài chính được lập bao gồm báo cáo tài chính riêng đã được công bố 

thông tin và đăng tải trên Website www.mecofood.com.vn 

1. Báo cáo của kiểm toán độc lập 

2. Bảng cân đối kế toán 

3. Báo cáo kết quả kinh doanh 

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

5. Thuyết minh báo cáo tài chính 

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán đã được công bố thông 

tin, trong đó ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung như sau: 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp 

lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây lắp - 

Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết 

thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 

chính. 

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

 Trân trọng./. 

       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

               CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu HĐQT, VT. 

- Lưu TCHC 

- Lưu MC/D/ĐHCĐ  
 

 

                NGUYỄN VĂN KIỆT 

DỰ THẢO 
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           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP XÂY LẮP - CƠ KHÍ & LTTP          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
                        -------------------------------             ---------------------------------------------------------- 
           Số:     /TT-MCF-HĐQT                            Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

 

  TỜ TRÌNH 
Báo cáo kết quả thực hiện quỹ lƣơng và thù lao năm 2021 

và kế hoạch quỹ lƣơng, thù lao năm 2022 

 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2022 

 

Căn cứ Nghị định Số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy 

định lao động, tiền lƣơng và tiền thƣởng đối với ngƣời lao động làm việc trong 

Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nƣớc. 

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình 

hình thực hiện quỹ lƣơng năm 2021 và kế hoạch quỹ lƣơng năm 2022, cụ thể nhƣ 

sau : 

1/ Báo cáo kết quả thực hiện Quỹ tiền lương năm 2021: 

Thực tế Công ty đã hạch toán quỹ tiền lƣơng đƣa vào phí SXKD năm 2021 là 

28.976.524.000 đồng chiếm tỷ lệ 68,20% Tổng lợi nhuận chƣa trừ lƣơng và vì năm 

2021 sản lƣợng các ngành đều đạt thấp hơn mức kế hoạch nên tiền lƣơng thực hiện 

chỉ đạt 78,70% kế hoạch tiền lƣơng năm 2021, cụ thể nhƣ sau : 

Đơn vị tính : Đồng 

Diển giải 

Quỹ lương 

được trích 

năm 2021 

Số thực trích 

quyết toán 

Năm 2021 

Chênh lệch 
So sánh 

(%) 

A B C D= (B-C) E= (C/Bx100%) 
Quỹ lƣơng trích đƣa vào phí 

SXKD 
36.820.000.000 28.976.524.000 -7.843.476.000 78,70% 

Trong đó:- Quỹlƣơng LĐQL 2.340.000.000  2.340.000.000   

              - Quỹ lƣơng NLĐ 34.480.000.000 26.636.524.000   

   

 Kết quả của việc thực hiện quỹ lƣơng năm 2021 giảm 7.843.476.000 đồng so 

với kế hoạch là do: 

Kế hoạch quỹ lƣơng ngƣời lao động năm 2021 là 34.480.000.000 đồng, tổng 

số lao động là 369 ngƣời, tiền lƣơng bình quân kế hoạch năm 2021 là: 7,792 triệu 

đồng/ngƣời/tháng. Tuy nhiên năm 2021 do tình hình dịch bệnh số lao động giảm đi 

72 ngƣời (297/369 ngƣời) ngoài ra công nhân làm việc ăn sản phẩm do dịch bệnh 

nên các ngành hàng thƣờng xuyên ngừng việc do không có việc làm. Đây là nguyên 

nhân chính làm cho quỹ lƣơng thực hiện của ngƣời lao động năm 2021 là: 

26.636.524.000 đồng giảm đi 7.843.476.000 đồng so với kế hoạch.  

2/ Kế hoạch Quỹ lương trích đưa vào phí SXKD năm 2022: 

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, lợi nhuận trƣớc thuế là 13.700.000.000 

đồng, tăng 1,42% so với thực hiện năm 2021. 

Nhằm đảm bảo thu nhập cho ngƣời lao động không bị giảm trƣớc tình hình 

mức sinh hoạt hiện nay, Công ty kính đề nghị Tổng Công ty xem xét và phê duyệt 
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quỹ tiền lƣơng đƣa vào phí SXKD năm 2022 với tỷ lệ là 71,46% lợi nhuận chƣa 

trừ lƣơng, cụ thể nhƣ sau: 
ĐVT : Đồng  

TT Diển giải Năm 2021 
Kế hoạch 

Năm 2022 
So sánh (%) 

  Số Kế hoạch Số thực tế    

1 2 3 4 5 
(6) = (5 )/ 

(3) 

(7) = (5)/ 

(4) 

1 Lợi nhuận ròng trƣớc thuế 13.500.000.000 13.508.215.322 13.700.000.000 101,48% 101,42% 

2 

Đơn giá tiền lƣơng 

(Tỷ lệ% trên lợi nhuận chƣa 

trừ lƣơng  v/(v+m)  

73,17% 68,20% 71,46% 97,66% 
104,78

% 

3 Quỹ lƣơng trích đƣa vào phí 36.820.000.000 28.976.524.000 34.300.000.000 93,16% 
118,37

% 

 
Trong đó:- Quỹ lƣơng 

LĐQL 
2.340.000.000  2.340.000.000 2.340.000.000   

 - Quỹ lƣơng NLĐ 34.480.000.000 26.636.524.000 31.960.000.000   

 
 

Và tùy theo tình hình thực tế kết quả lợi nhuận thực hiện, Công ty sẽ trích và 

thực chi lƣơng trong năm tài chính 2022 đúng theo tỷ lệ % lợi nhuận chƣa trừ lƣơng 

(v/v+m)=71,46% đồng thời sẽ báo cáo lại cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thƣờng niên 

năm 2023.  

3/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022: 

 

- Thành viên HĐQT:  7 000 000 đồng/ngƣời/tháng 

- Kiểm soát viên:  5 500 000 đồng/ngƣời/tháng 

- Thƣ ký HĐQT:  4 500 000 đồng/ngƣời/tháng  
 

- Tiền lƣơng của Trƣởng ban kiểm soát chuyên trách: 22.000.000 đồng/tháng 
 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để 

Công ty làm cơ sở thực hiện. 

 

Trân trọng! 

                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                                                                                           CHỦ TỊCH 
      

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên 

- Lƣu HĐQT, VT. 

- Lƣu TCHC 
- Lưu MC/D/ĐHCĐ  
 

 

             NGUYỄN VĂN KIỆT 



1 

  

        ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP XÂY LẮP - CƠ KHÍ & LTTP                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
                        -------------------------------                         ---------------------------------------------------------- 
   Số      /TT-MCF-HĐQT                                 Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

 

  TỜ TRÌNH 

“V/v: Xin phê duyệt Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021 và 

 Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022” 

 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2022 

 

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận 

năm 2021, đồng thời xây dựng kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022 nhƣ sau: 

 1. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 
    ĐVT: Tấn, Cái, Đồng 

STT NỘI DUNG 
NGHỊ QUYẾT 

 ĐHĐCĐ 2021 

THỰC HIỆN 

2021 

(%) so với NQ 

ĐHĐCĐ 

I Sản lượng   
 

1 Mua vào : Lƣơng thực quy gạo 37.400 33.433 89,39% 

2 Bán ra:    

 - Lúa gạo quy gạo 37.400 25.709 68,74% 

 - Bao bì 10.000.000 7.096.000 70,96% 

II Chỉ tiêu tài chính    

1 Tổng doanh thu 560.000.000.000 448.062.988.094 80,01% 

2 Lợi nhuận trước thuế 13.500.000.000 13.508.215.322 100,06% 

3 Lợi nhuận sau thuế phân phối 10.800.000.000 10.905.825.060 100,98% 

4 
Nguồn để chi thù lao, trích lập các 

quỹ và chia cổ tức 
10.800.000.000 10.905.825.060 100,98% 

a 
Chi thù lao HĐQT không chuyên 

trách 
110.400.000 110.400.000 100% 

b 
Trích quỹ khen thƣởng ban điều hành 

(Theo NĐ 53) 
292.500.000 292.500.000 100% 

c Trích quỹ Đầu tƣ phát triển (10%) 1.039.710.000 1.050.293.000 101,02% 

d 
Trích quỹ Khen thƣởng, Phúc lợi 

(15%) 
1.559.565.000 1.575.439.000 101,02% 

e Chia cổ tức  7.760.043.360 7.760.043.360 100% 

5 
Tỷ lệ chia cổ tức/ VĐL  

107 778 380 000 đồng 
7,20% 7,20% 100% 

6 Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 73.781.640 117.149.700  

 

2.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

sau thuế năm 2022 

DỰ THẢO 
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          ĐVT : Tấn, Cái, Đồng 

STT NỘI DUNG 

 

THỰC HIỆN 

2021 
KH SXKD  

2022 

 

(%) so với 

2021 
 

I Sản lượng 
 

  

1 Mua vào : Lƣơng thực quy gạo 33.433 34.000 101,70% 

2 Bán ra:    

 - Lúa gạo quy gạo 25.709 34.000 132,25% 

 - Bao bì 7.096.000 10.000.000 140,92% 

II Chỉ tiêu tài chính    

1 Tổng doanh thu 448.062.988.094 570.356.000.000 127,29% 

2 Lợi nhuận trước thuế 13.508.215.322 13.700.000.000 101,42% 

3 Lợi nhuận sau thuế phân phối 10.905.825.060 10.960.000.000 100,49% 

4 
Nguồn để chi thù lao, trích lập các 

quỹ và chia cổ tức 
10.905.825.060 10.960.000.000 100,49% 

a Chi thù lao HĐQT không chuyên trách 110.400.000 168.000.000 152,17% 

b 
Trích quỹ khen thƣởng ban điều hành 

(Theo NĐ 53) 
292.500.000 292.500.000 100,00% 

c Trích quỹ Đầu tƣ phát triển (10%) 1.050.293.000 1.049.950.000 99,97% 

d Trích quỹ Khen thƣởng, Phúc lợi (15%) 1.575.439.000 1.574.925.000 99,97% 

e Chia cổ tức  7.760.043.360 7.867.821.740 101,39% 

5 
Tỷ lệ chia cổ tức/ VĐL 107 778 380 000 

đồng 
7,20% 7,30% 101,39% 

6 Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 117.149.700 6.803.260  

  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 
 

           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                CHỦ TỊCH 
    
 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên 

- Lƣu HĐQT, VT. 
- Lƣu TCHC 

- Lưu MC/D/ĐHCĐ  
 

      NGUYỄN VĂN KIỆT 



        ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP XÂY LẮP - CƠ KHÍ & LTTP                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
                        -------------------------------                         ---------------------------------------------------------- 

 Số      /TT-MCF-HĐQT                                 Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

 

  TỜ TRÌNH 
 “V/v: Đầu tƣ - Mua sắm TSCĐ năm 2022” 

  

 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2022 

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch dự kiến 

các khoản mục đầu tƣ - mua sắm trong năm 2022 nhƣ sau: 

 

TT Tên hạng mục đầu tư 
Tổng mức đầu 

tư (Đồng) 

Nguồn vốn thực hiên Ghi chú 
  Vốn Công ty  Vốn vay 

I Xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí 1.010.000.000 1.010.000.000   

1 
Máy cuốn thép hình U, V (VN, 

mới 100%): 1 máy 
300.000.000 300.000.000  

Năm 2021 

chuyển sang 

2 
Máy cắt kim loại CNC (Việt 

Nam, mới 100%): 1 máy 
500.000.000 500.000.000  

Năm 2021 

chuyển sang 

3 
Xe trung chuyển bê tông (1-

2m
3
): 1 chiếc 

210.000.000 210.000.000    

II 
Xí nghiệp Lương Thực Thực 

Phẩm 
4. 530.000.000 4. 530.000.000    

1 
Hệ thống bồn chứa thành phẩm 

(Dc máy 3 – PX1) 
1.650.000.000 1.650.000.000  

Đơn vị tự thực 

hiện 

2 
Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý 

bụi các dây chuyền máy tại PX1 
780.000.000 780.000.000  

Đơn vị tự thực 

hiện 

3 Nâng nền kho PX1  1.100.000.000 1.100.000.000   

4 
Xây hồ chứa nƣớc PCCC + Cải 

tạo hệ thống thoát nƣớc PX1 
500.000.000 500.000.000   

5 
Tháo dỡ, di dời, sửa chữa, lắp đặt 

hệ thống băng tải PX1 
500.000.000 500.000.000  

Đơn vị tự thực 

hiện 

III Xí nghiệp Bao Bì & TCMN 500.000.000 500.000.000    

1 
Máy dệt bao PP 6 thoi (đã qua sử 

dụng) 
500.000.000 500.000.000    

  Tổng cộng 6.040.000.000 6.040.000.000    

 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 

 

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                     CHỦ TỊCH 
   Nơi nhận: 
- Nhƣ trên 

- Lưu MC/D/ĐHCĐ   
 

 
 

      NGUYỄN VĂN KIỆT 

DỰ THẢO 



        ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP XÂY LẮP - CƠ KHÍ & LTTP       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
                     -------------------------------                        ------------------------------------------------------ 

        Số      /TT-MCF-HĐQT               Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

 

 

  TỜ TRÌNH 

V/v thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan 
 

Kính gửi: Đại Hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2022 
  

 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và 

Lương thực Thực phẩm(Mecofood) 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực 

phẩm  Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua 

các nội dung sau: 

Trong niên độ tài chính năm 2022 chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty 

thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 luật doanh 

nghiệp năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.  

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây 

lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm quyết định thực hiện theo trình tự, thủ tục 

quy định đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo 

quy định của pháp luật; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị 

Công ty. 

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

 Trân trọng./. 

       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

               CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu MC/D/ĐHCĐ  
 

 

       NGUYỄN VĂN KIỆT 

DỰ THẢO 



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CTY CP XÂY LẮP – CƠ KHÍ & LTTP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số :        /TT-BKS.MCF      Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Về việc đề nghị phê chuẩn chọn đơn vị kiểm toán 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật kế toán; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm. 

 

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính của 

Công ty được chính xác và minh bạch, Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau: 

 

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: 

 

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy 

ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, 

niêm yết và kinh doanh chứng khoán. 

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần 

Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm (việc kiểm toán báo cáo tài chính phải độc 

lập với việc tư vấn lập báo cáo tài chính). 

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi 

kiểm toán do Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm yêu cầu. 

 

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập: 

 

Với các tiêu thức lựa chọn như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 04 (bốn) đơn vị 

kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong 

năm tài chính 2022 của Công ty, như sau: 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

- Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

 

3. Ý kiến của Ban kiểm soát: 

 

DỰ THẢO 



Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông: 

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập 

nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 của 

Công ty. 

- Thông qua viêc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 

số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký 

hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ 

khí và Lương thực Thực Phẩm. 

 

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

 

Trân trọng cảm ơn! 

                                                                   

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

                 TRƯỞNG BAN 
                     

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu HĐQT, VT. 

- Lưu TCHC 

- Lưu MP/D/ĐHCĐ  
 

 

                                                                                                           HOÀNG THỊ LIÊN 
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      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP XÂY LẮP – CƠ KHÍ & LTTP              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

            ----------------           --------------------------------- 
 Số:         /TT- MCF-HĐQT         Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

  

TỜ TRÌNH 
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) 

 

Kính gủi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

 - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí 

và Lương thực Thực phẩm; 

 - Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm; 

 - Căn cứ vào Nghị quyết đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của 

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Công ty cổ phần số 52/QĐ-LTMN-HĐQT 

ngày 08/04/2022; 

 - Căn cứ vào Nghị quyết đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của 

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Công ty cổ phần số 54/QĐ-LTMN-HĐQT 

ngày 08/04/2022; 

 - Căn cứ vào Nghị quyết đề cử ứng viên Thành viên Ban kiểm soát của 

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Công ty cổ phần số 55/QĐ-LTMN-HĐQT 

ngày 08/04/2022. 
  

 

 Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022 các nội 

dụng sau: 

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị 

và thành viên Ban kiểm soát 

a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị: 

- Số lượng nhân sự thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 02 thành 

viên. 

- Nhân sự trình để miễn nhiệm:  

  + Bà Nguyễn Thị Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; 

 + Ông Võ Hùng Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. 

b. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát: 

- Số lượng nhân sự thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm: 01 thành viên. 

- Nhân sự trình để miễn nhiệm: 

+ Ông Trần Vĩnh Thanh, thành viên Ban kiểm soát công ty Công ty. 

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết thông qua. 

DỰ THẢO 
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2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 

thành viên Ban kiểm soát 

a. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 

- Số lượng thành viện Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên. 

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội 

đồng quản trị như sau: 

+ Ông/Bà …………………... 

+ Ông/Bà …………………... 

 (đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên). 

b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 

- Số lượng thành viện Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên. 

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Ban 

kiểm soát như sau: 

+ Ông/Bà …………………... 

+ Ông/Bà …………………... 

 (đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên). 

 (*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát được quy định tại quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và trình Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2022 thông qua. 

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

   
       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

            CHỦ TỊCH                      
 

 

 

 

 

 

     NGUYỄN VĂN KIỆT 
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QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lăp-Cơ khí và 

Lương thực Thực phẩm; 

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây lăp-Cơ khí và 

Lương thực Thực phẩm.   

Ban kiểm phiếu công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội 

đồng quản trị, Thành Viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm như sau: 

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt 

Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm 

HĐQT: Hội đồng quản trị 

BKS: Ban kiểm soát 

BTC: Ban tổ chức 

ĐHĐCĐ:  Đại hội đồng cổ đông 

Đại biểu: Đại diện theo ủy quyền của cổ đông 

TV HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị 

II. Chủ tọa tại Đại hội 

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: 

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS 

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có) 

III. Số lƣợng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT 

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 02 người 

2. Nhiệm kỳ : 2019 - 2023 

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 

Địa chỉ: 29 Nguyên Thị Bảy, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

Điện thoại: 02723.820509  Fax: 02723.521252 Website: www.mecofood.com.vn 
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4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Điều 155 của Luật doanh nghiệp 

59/2020/QH14) 

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây 

(theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP): 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần 

của Công ty; 

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ 

nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu,anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị 

ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc 

và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm 

người quản lý Công ty mẹ. 

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT 

của tối đa 05 Công ty khác.  

IV. Số lƣợng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên bổ sung: 01 người 

2. Nhiệm kỳ : 2019 - 2023 

3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế 

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh 

nghiệp 59/2020/QH14) 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp ; 

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 

luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp; 

-  Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

-  Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 

lao động của công ty; 

 Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều 

lệ Công ty. 

   Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện trên, Kiểm soát viên công ty không được là người 

có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người 

đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ 

và tại Công ty. 

V. Nguyên tắc bầu cử 

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban 
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kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát. 

VI. Qui định đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT 

 Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu 

quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 

10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề 

cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 

50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề 

cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; 

từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 90% trở lên được đề cử đủ 

ứng cử viên; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh 

doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty. 

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 

viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản 

trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi 

tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. 

VII. Qui định đề cử Thành viên Ban kiểm soát  

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 

30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề 

cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 

từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được 

đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng 

viên; từ 90% trở lên được đề cử đủ ứng cử viên. 

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế 

nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Kiểm soát 

viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi 

tiến hành đề cử. 

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát 

1. Hồ sơ đề cử , ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ: 

www.mecofood.com.vn) 

http://www.mecofood.com.vn)/
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- Đơn xin đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu) 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu) 

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) 

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có) 

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử 

theo Quy chế này quy định (theo mẫu) 

Người đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ 

sơ của mình. 

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử 

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về 

trước 17h ngày 10/06/2022. 

Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm 

Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, thành phố Tấn An, Long An 

Điện thoại: (0272) 3821780 Fax: (0272) 3521252 

Liên hệ: Ông Phạm Hoàng Chương – Phòng Tổ chức Hành chánh 

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại 

hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. 

IX. Danh sách ứng cử viên 

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm 

theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều 

kiện qui định để bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát. 

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo 

tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 

X. Phƣơng thức bầu cử: 

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp) 

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, 

đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS. 

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một 

số ứng cử viên. 

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong thời gian diễn ra đại hội (phù hợp với 

quy định), Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu bầu cử đã cấp và phát lại phiếu mới cho Đại 

biểu trước khi tiến hành bầu cử. 

XI. Phiếu bầu cử 
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1. Nội dung của Phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc 

đại diện, có đóng dấu treo của công ty. 

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu: Phiếu bầu Hội đồng quản trị và 

Phiếu bầu Ban Kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin 

ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. 

2. Cách ghi Phiếu bầu cử 

Mỗi đại biểu được phát hai (02) loại phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn 

cụ thể như sau: 

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử 

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào 

ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng 

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu 

vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

Lưu ý: 

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô 

số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”. 

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy 

xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có 

chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự. 

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: 

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu 

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì 

+ Gạch tên các ứng cử viên 

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo 

của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu 

bầu 

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử 

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn 

tổng số phiếu được phép bầu 

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu 

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự. 



6 

 

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu 

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp 

lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). 

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu 

giám sát. 

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám 

sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông. 

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng 

với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định. 

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp) 

- Người trúng cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 

được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 

đến khi đủ số thành viên cần bầu. 

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như 

nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu 

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

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số Thành viên HĐQT, Thành viên Ban 

Kiểm soát thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

XII. Hiệu lực thi hành 

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 

công ty kết thúc. 

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, 

Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 

Xây lăp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 

thông qua. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

NGUYỄN VĂN KIỆT 
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CTY CỔ PHẦN XÂY LẮP-CƠ KHÍ 

VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

  BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2022 

  

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí và Lương Thực Thực 

Phẩm 

 Địa chỉ: Số 29 Đường Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, thành phố Tân An, Long An  

 Giấy CNĐKKD số: 1100664038 do Sơ kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Long An cấp 

lần đầu ngày 18 tháng 02 năm 2005 thay đổi lần thứ 15 ngày 21 tháng 02 năm 2019 

 Thời gian tổ chức: 7h30, Thứ tư, ngày 15/06/2022 

Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ - Công ty cổ 

phần Xây Lắp - Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm 

Số: 04 Đường Cử Luyện, Phường 5, thành phố Tân An, Long An 

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP: 

Ông Nguyễn Bình Hiển– Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 đã thông qua phần nghi thức, cụ thể như sau: 

- Tuyên bố lý do.  

- Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.  

I. Báo cáo kiểm tra tƣ cách cổ đông 

- Ông Nguyễn Bình Hiển– Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội. 

Tổng vốn điều lệ của Công ty là: 107.778.380.000 đồng, tương ứng: 10.777.838 

cổ phần, mỗi cổ phần giá trị 10.000 đồng. Trong đó: 

 Tổng vốn Nhà nước là 64.668.000.000 đồng, tương ứng: 6.466.800 cổ phần, 

chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ.  

Về cổ đông cá nhân và tổ chức có …… cổ đông với tổng vốn là: 

43.110.380.000 đồng, tương ứng 4.311.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ. 

Số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội là số cổ đông có cổ phần và đăng ký dự 

đại hội với ban tổ chức. 

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ là …… cổ đông đại diện cho 

……… cổ phần, chiếm tỷ lệ …….% vốn điều lệ. 

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí 

và Lương Thực Thực Phẩm đủ điều kiện tiến hành Đại hội.  

II. Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn và Thƣ ký, Ban kiểm phiếu: 

1. Chủ tịch đoàn: 
1/- Ông Nguyễn Văn Kiệt    Chủ tịch  HĐQT – chủ tọa Đại hội 

2/- Ông Lê Trường Sơn      Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty  

DỰ THẢO 
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3/- Ông Nguyễn Bình Hiển Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Cty 

Đại hội đã biểu quyết tán thành danh sách chủ tịch Đoàn, với tỷ lệ 100%. 

2. Thư ký đại hội: 
- Bà Phan Thị Phúc Ngân       - Trưởng ban. 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - Thành viên 

Đại hội đã biểu quyết tán thành Ban thư ký đại hội, với tỷ lệ 100%. 

3. Ban kiểm phiếu Đại hội:  
- Bà Nguyễ Thị Thanh Phụng  -Trưởng ban 

- Bà  Lê Thị Thu Hương   - Thành viên 

- Bà Bùi Thị Kim Phượng   - Thành viên 

- Bà Nguyễn Vân Khanh   - Thành viên 

Đại hội đã biểu quyết tán thành Ban kiểm phiếu đại hội, với tỷ lệ  100%.  

4. Thông qua quy chế làm việc tại Đại Hội: 

 Ông Nguyễn Bình Hiển thay mặt cho Ban tổ chức trình bày dự thao Quy chế 

làm việc tại Đại hội 

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100%. 
 

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƢỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI  
1. Ông Lê Trường Sơn,thay mặt chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội 

2. Ông Nguyễn Bình Hiển, thay mặt chủ tịch đoàn trình bày báo cáo kết quả 

SXKD năm 2021, Phương hướng SXKD năm 2022.(Có báo cáo và phương hướng 

kèm theo) 

3.  Ông Nguyễn Văn Kiệt, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua báo cáo hoạt động 

của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022(có báo cáo 

kèm theo) 

4. Bà Hoàng Thị Liên, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty, 

Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2021(có báo cáo kèm theo). 

5. Ông Nguyễn Bình Hiển thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày tờ trình thông qua 

báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và tờ trình kết quả thực hiện quỹ lương  

năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022 (có tờ trình kèm theo). 

6. Ông Lê Trường Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Tờ trình kết quả 

SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch SXKD, phân phối lợi 

nhuận năm 2022(có báo cáo kèm theo). 

7. Ông Nguyễn Bình Hiển thay mặt chủ tịch đoàn thông qua tờ trình Đầu tư - 

Mua sắm TSCĐ năm 2022 (Có tờ trình kèm theo). 

8. Ông Nguyễn Văn Kiệt, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày tờ trình về việc thực 

hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan (Có tờ trình kèm theo). 

9. Bà Hoàng Thị Liên, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua tờ trình chọn Công ty 

kiểm toán năm 2022(có tờ trình kèm theo). 

10. Ông Lê Trường Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua tờ trình về việc miễn 

nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ IV (2019-2023) (Có tờ trình kèm theo). 

11. Ông Nguyễn Văn Kiệt, thay mặt chủ tịch đoàn, mời Đại hội thảo luận, cho ý 

kiến về các văn bản mà Chủ tịch đoàn vừa trình bày. 
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PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT 

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo sau đây:  

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng SXKD năm 

2022; 

a)  Kết quả hoạt động SXKD 2021: 

- Sản lượng mua vào quy gạo: 33.433 tấn. 

- Bán ra: Lương thực quy gạo: 25.709 tấn. 

- Bao bì:  7.096 triệu cái. 

 - Cơ khí: 6,713 tỷ đồng. 

 - Bê tông: 53.010 m
3
. 

 
- Mỹ nghệ: 17 cont. 

- Tổng doanh thu: 448,063 tỷ đồng. 

 - Lợi nhuận trước thuế: 13,508 tỷ đồng. 

b) Kế hoạch SXKD năm 2022: 

 - Sản lượng mua vào quy gạo: 34.000 tấn. 

 - Bán ra: Lương thực quy gạo: 34.000 tấn. 

- Bao bì: 10 triệu cái. 

- Cơ khí: 20 tỷ đồng. 

- Bê tông: 65.000 m
3
. 

- Mỹ nghệ: 24 cont. 

 - Tổng doanh thu: 570 tỷ đồng. 

 - Lợi nhuận trước thuế: 13,7 tỷ đồng. 

 Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 

của HĐQT năm 2022; 

 Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát; 

Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH 
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PKMG thực hiện kiểm toán; 

Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 2: Thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao năm 2021 và kế 

hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022 

1/ Báo cáo kết quả thực hiện Quỹ tiền lương năm 2021: 

Thực tế Công ty đã hạch toán quỹ tiền lương đưa vào phí SXKD năm 2021 là 

28.976.524.000 đồng chiếm tỷ lệ 68,20% Tổng lợi nhuận chưa trừ lương và vì năm 

2021 sản lượng các ngành đều đạt thấp hơn mức kế hoạch nên tiền lương thực hiện chỉ 

đạt 78,70% kế hoạch tiền lương năm 2021, cụ thể như sau : 

Đơn vị tính : Đồng 

Diển giải 

Quỹ lƣơng 

đƣợc trích 

năm 2021 

Số thực trích 

quyết toán 

Năm 2021 

Chênh lệch 
So sánh 

(%) 

A B C D= (B-C) E= (C/Bx100%) 
Quỹ lương trích đưa vào phí 

SXKD 
36.820.000.000 28.976.524.000 -7.843.476.000 78,70% 

Trong đó:- Quỹlương LĐQL 2.340.000.000  2.340.000.000   

              - Quỹ lương NLĐ 34.480.000.000 26.636.524.000   

   

 Kết quả của việc thực hiện quỹ lương năm 2021 giảm 7.843.476.000 đồng so 

với kế hoạch là do: 

Kế hoạch quỹ lương người lao động năm 2021 là 34.480.000.000 đồng, tổng số 

lao động là 369 người, tiền lương bình quân kế hoạch năm 2021 là: 7,792 triệu 

đồng/người/tháng. Tuy nhiên năm 2021 do tình hình dịch bệnh số lao động giảm đi 72 

người (297/369 người) ngoài ra công nhân làm việc ăn sản phẩm do dịch bệnh nên các 

ngành hàng thường xuyên ngừng việc do không có việc làm. Đây là nguyên nhân 

chính làm cho quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2021 là: 26.636.524.000 

đồng giảm đi 7.843.476.000 đồng so với kế hoạch.  

2/ Kế hoạch Quỹ lương trích đưa vào phí SXKD năm 2022: 

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, lợi nhuận trước thuế là 13.700.000.000 

đồng, tăng 1,42% so với thực hiện năm 2021. 

Nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động không bị giảm trước tình hình 

mức sinh hoạt hiện nay, Công ty kính đề nghị Tổng Công ty xem xét và phê duyệt 

quỹ tiền lương đưa vào phí SXKD năm 2022 với tỷ lệ là 71,46% lợi nhuận chưa trừ 

lương, cụ thể như sau: 
ĐVT : Đồng  
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TT Diển giải Năm 2021 
Kế hoạch 

Năm 2022 
So sánh (%) 

  Số Kế hoạch Số thực tế    

1 2 3 4 5 
(6) = (5 )/ 

(3) 

(7) = (5)/ 

(4) 

1 Lợi nhuận ròng trước thuế 13.500.000.000 13.508.215.322 13.700.000.000 101,48% 101,42% 

2 

Đơn giá tiền lương 

(Tỷ lệ% trên lợi nhuận chưa 

trừ lương  v/(v+m)  

73,17% 68,20% 71,46% 97,66% 104,78% 

3 Quỹ lương trích đưa vào phí 36.820.000.000 28.976.524.000 34.300.000.000 93,16% 118,37% 

 
Trong đó:- Quỹ lương 

LĐQL 
2.340.000.000  2.340.000.000 2.340.000.000   

 - Quỹ lương NLĐ 34.480.000.000 26.636.524.000 31.960.000.000   

 
 

Và tùy theo tình hình thực tế kết quả lợi nhuận thực hiện, Công ty sẽ trích và 

thực chi lương trong năm tài chính 2022 đúng theo tỷ lệ % lợi nhuận chưa trừ lương 

(v/v+m)=71,46% đồng thời sẽ báo cáo lại cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 

2023.  

3/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thƣ ký năm 2022: 

 

- Thành viên HĐQT:  7 000 000 đồng/người/tháng 

- Kiểm soát viên:  5 500 000 đồng/người/tháng 

- Thư ký HĐQT:  4 500 000 đồng/người/tháng  
 

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 22.000.000 đồng/tháng 

Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 3: Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế 

hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022. 

 1. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 
   ĐVT: Tấn, Cái, Đồng 

STT NỘI DUNG 
NGHỊ QUYẾT 

 ĐHĐCĐ 2021 

THỰC HIỆN 

2021 

(%) so với 

NQ 

ĐHĐCĐ 

I Sản lƣợng   
 

1 Mua vào : Lương thực quy gạo 37.400 33.433 89,39% 

2 Bán ra:    

 - Lúa gạo quy gạo 37.400 25.709 68,74% 

 - Bao bì 10.000.000 7.096.000 70,96% 
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II Chỉ tiêu tài chính    

1 Tổng doanh thu 560.000.000.000 448.062.988.094 80,01% 

2 Lợi nhuận trƣớc thuế 13.500.000.000 13.508.215.322 100,06% 

3 Lợi nhuận sau thuế phân phối 10.800.000.000 10.905.825.060 100,98% 

4 
Nguồn để chi thù lao, trích lập các 

quỹ và chia cổ tức 
10.800.000.000 10.905.825.060 100,98% 

a 
Chi thù lao HĐQT không chuyên 

trách 
110.400.000 110.400.000 100% 

b 
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 

(Theo NĐ 53) 
292.500.000 292.500.000 100% 

c Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%) 1.039.710.000 1.050.293.000 101,02% 

d 
Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 

(15%) 
1.559.565.000 1.575.439.000 101,02% 

e Chia cổ tức  7.760.043.360 7.760.043.360 100% 

5 
Tỷ lệ chia cổ tức/ VĐL  

107 778 380 000 đồng 
7,20% 7,20% 100% 

6 Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 73.781.640 117.149.700  

 

2.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

sau thuế năm 2022 

          ĐVT : Tấn, Cái, Đồng 

STT NỘI DUNG 

 

THỰC HIỆN 

2021 
KH SXKD  

2022 

 

(%) so 

với 2021 
 

I Sản lƣợng 
 

  

1 Mua vào : Lương thực quy gạo 33.433 34.000 101,70% 

2 Bán ra:    

 - Lúa gạo quy gạo 25.709 34.000 132,25% 

 - Bao bì 7.096.000 10.000.000 140,92% 

II Chỉ tiêu tài chính    

1 Tổng doanh thu 448.062.988.094 570.356.000.000 127,29% 

2 Lợi nhuận trƣớc thuế 13.508.215.322 13.700.000.000 101,42% 

3 Lợi nhuận sau thuế phân phối 10.905.825.060 10.960.000.000 100,49% 

4 
Nguồn để chi thù lao, trích lập các 

quỹ và chia cổ tức 
10.905.825.060 10.960.000.000 100,49% 

a Chi thù lao HĐQT không chuyên trách 110.400.000 168.000.000 152,17% 

b 
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 

(Theo NĐ 53) 
292.500.000 292.500.000 100,00% 
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c Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%) 1.050.293.000 1.049.950.000 99,97% 

d Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%) 1.575.439.000 1.574.925.000 99,97% 

e Chia cổ tức  7.760.043.360 7.867.821.740 101,39% 

5 
Tỷ lệ chia cổ tức/ VĐL 107 778 380 000 

đồng 
7,20% 7,30% 101,39% 

6 Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 117.149.700 6.803.260  

 

  Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
 

Nội dung 4: Thông qua tờ trình đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2022 

 

TT Tên hạng mục đầu tƣ 
Tổng mức đầu 

tƣ (Đồng) 

Nguồn vốn thực hiên Ghi chú 
  Vốn Công ty  Vốn vay 

I Xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí 1.010.000.000 1.010.000.000   

1 
Máy cuốn thép hình U, V (VN, 

mới 100%): 1 máy 
300.000.000 300.000.000  

Năm 2021 

chuyển 

sang 

2 
Máy cắt kim loại CNC (Việt 

Nam, mới 100%): 1 máy 
500.000.000 500.000.000  

Năm 2021 

chuyển 

sang 

3 
Xe trung chuyển bê tông (1-

2m
3
): 1 chiếc 

210.000.000 210.000.000    

II 
Xí nghiệp Lƣơng Thực Thực 

Phẩm 
4. 530.000.000 4. 530.000.000    

1 
Hệ thống bồn chứa thành phẩm 

(Dc máy 3 – PX1) 
1.650.000.000 1.650.000.000  

Đơn vị tự 

thực hiện 

2 
Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý 

bụi các dây chuyền máy tại PX1 
780.000.000 780.000.000  

Đơn vị tự 

thực hiện 

3 Nâng nền kho PX1  1.100.000.000 1.100.000.000   

4 
Xây hồ chứa nước PCCC + Cải 

tạo hệ thống thoát nước PX1 
500.000.000 500.000.000   

5 
Tháo dỡ, di dời, sửa chữa, lắp đặt 

hệ thống băng tải PX1 
500.000.000 500.000.000  

Đơn vị tự 

thực hiện 

III Xí nghiệp Bao Bì & TCMN 500.000.000 500.000.000    

1 
Máy dệt bao PP 6 thoi (đã qua sử 

dụng) 
500.000.000 500.000.000    

  Tổng cộng 6.040.000.000 6.040.000.000    

 

  Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 
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Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
 

Nội dung 5: Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan 

Trong niên độ tài chính năm 2022 chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty 

thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 luật doanh nghiệp 

năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất.  

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp – 

Cơ khí và Lương thực Thực phẩm quyết định thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định 

đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của 

pháp luật; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị Công ty. 

Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 6: Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 (bốn) đơn vị 

kiểm toán độc lập theo đề xuất trong tờ trình của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa 

chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty gồm: 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

- Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị 

kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng 

cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 

Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội 

đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: 

a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành 

viên sau đây: 

 + Bà Nguyễn Thị Hoài; 

 + Ông Võ Hùng Dũng. 

b. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên sau 

đây: 

+ Ông Trần Vĩnh Thanh. 

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông 
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biểu quyết thông qua. 

Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 8: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản 

trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) nhƣ sau: 

a. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 

- Số lượng thành viện Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên. 

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội 

đồng quản trị như sau: 

+ Ông/Bà ……………………………… 

+ Ông/Bà ……………………………… 

b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 

- Số lượng thành viện Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên. 

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Ban 

kiểm soát như sau: 

+ Ông/Bà ……………………………… 

Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

 

PHẦN IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH 

VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019-2023) 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Phụng trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên 

HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) 

Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:… ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

2. Sau khi Bà Nguyễn Thị Thanh Phụng hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu, 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ IV (2019-2023) 

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phụng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả: 

a. Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT 
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STT Họ và tên Số lƣợng quyền 

biểu quyết hợp lệ 

Tỷ lệ biểu quyết 

1 Ông/Bà …………………..  % 

2 Ông/Bà …………………..  % 

b. Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Số lƣợng quyền 

biểu quyết hợp lệ 

Tỷ lệ biểu quyết 

1 Ông/Bà …………………..  % 

 

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: 

1.  Bà Phan Thị Phúc Ngân - Thư ký đại hội, trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội 

cổ đông thường niên năm 2022.  

2. Ông Nguyễn Văn Kiệt thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Dự thảo Nghị quyết 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau: 

Đại hội biểu quyết: 

Tán thành:………….cổ phần, chiếm……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Không tán thành:…....cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; 

Ý kiến khác: … ...cổ phần, chiếm….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

PHẦN VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI: 

Ông Nguyễn Văn Kiệt, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.  

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Xây Lắp - 

Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí 

và Lương Thực Thực Phẩm kết thúc vào lúc   h 00 ngày 15 tháng 06 năm 2022. 

 

               TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

        CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

                       THƢ KÝ ĐẠI HỘI            CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

Phan Thị Phúc Ngân      Nguyễn Thị Ngọc Thƣơng                 Nguyễn Văn Kiệt 
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CÔNG TY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 -------------------------               ------------------------------------------ 
  Số :      /NQ-ĐHCĐ.MCF                            Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP – CƠ KHÍ & LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 95/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và 

Lương thực Thực phẩm;  

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/06/2026 

của Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;  

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 ngày 18/06/2021 của Công ty Cổ phần Xây Lắp - Cơ Khí và Lương Thực 

Thực Phẩm.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ 

khí và Lương thực Thực phẩm ngày 15 tháng 06 năm 2022 với …… cổ đông và người 

được ủy quyền dự họp, đại diện cho ………….. cổ phần, đạt tỷ lệ ……..% trên tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây:  

 

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây  

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng SXKD năm 

2022; 

a)  Kết quả hoạt động SXKD 2021: 

- Sản lượng mua vào quy gạo: 33.433 tấn. 

- Bán ra: Lương thực quy gạo: 25.709 tấn. 

- Bao bì:  7.096 triệu cái. 

 - Cơ khí: 6,713 tỷ đồng. 

 - Bê tông: 53.010 m
3
. 

 
- Mỹ nghệ: 17 cont. 

- Tổng doanh thu : 448,063 tỷ đồng. 

 - Lợi nhuận trước thuế: 13,508 tỷ đồng. 

b) Kế hoạch SXKD năm 2022 : 

 - Sản lượng mua vào quy gạo : 34.000 tấn. 

 - Bán ra: Lương thực quy gạo : 34.000 tấn. 

- Bao bì: 10 triệu cái. 

- Cơ khí: 20 tỷ đồng. 

- Bê tông: 65.000 m
3
. 

- Mỹ nghệ: 24 cont. 

 - Tổng doanh thu: 570 tỷ đồng. 

DỰ THẢO 
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 - Lợi nhuận trước thuế: 13,7 tỷ đồng. 

 (Có báo cáo chi tiết kèm theo) 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 

của HĐQT năm 2022; 

 Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm 

soát; 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH 

PKMG thực hiện kiểm toán; 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch 

quỹ lương, thù lao năm 2022 

1/ Báo cáo kết quả thực hiện Quỹ tiền lương năm 2021: 

Thực tế Công ty đã hạch toán quỹ tiền lương đưa vào phí SXKD năm 2021 là 

28.976.524.000 đồng chiếm tỷ lệ 68,20% Tổng lợi nhuận chưa trừ lương và vì năm 

2021 sản lượng các ngành đều đạt thấp hơn mức kế hoạch nên tiền lương thực hiện 

chỉ đạt 78,70% kế hoạch tiền lương năm 2021, cụ thể như sau : 

Đơn vị tính : Đồng 

Diển giải 

Quỹ lƣơng 

đƣợc trích 

năm 2021 

Số thực trích 

quyết toán 

Năm 2021 

Chênh lệch 
So sánh 

(%) 

A B C D= (B-C) E= (C/Bx100%) 
Quỹ lương trích đưa vào phí 

SXKD 
36.820.000.000 28.976.524.000 -7.843.476.000 78,70% 

Trong đó:- Quỹlương LĐQL 2.340.000.000  2.340.000.000   

              - Quỹ lương NLĐ 34.480.000.000 26.636.524.000   

   

 Kết quả của việc thực hiện quỹ lương năm 2021 giảm 7.843.476.000 đồng so 

với kế hoạch là do: 

Kế hoạch quỹ lương người lao động năm 2021 là 34.480.000.000 đồng, tổng số 

lao động là 369 người, tiền lương bình quân kế hoạch năm 2021 là: 7,792 triệu 

đồng/người/tháng. Tuy nhiên năm 2021 do tình hình dịch bệnh số lao động giảm đi 72 

người (297/369 người) ngoài ra công nhân làm việc ăn sản phẩm do dịch bệnh nên các 

ngành hàng thường xuyên ngừng việc do không có việc làm. Đây là nguyên nhân 

chính làm cho quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2021 là: 26.636.524.000 

đồng giảm đi 7.843.476.000 đồng so với kế hoạch.  

2/ Kế hoạch Quỹ lương trích đưa vào phí SXKD năm 2022: 

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, lợi nhuận trước thuế là 13.700.000.000 

đồng, tăng 1,42% so với thực hiện năm 2021. 

Nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động không bị giảm trước tình hình 

mức sinh hoạt hiện nay, Công ty kính đề nghị Tổng Công ty xem xét và phê duyệt 
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quỹ tiền lương đưa vào phí SXKD năm 2022 với tỷ lệ là 71,46% lợi nhuận chưa trừ 

lương, cụ thể như sau: 
ĐVT : Đồng  

TT Diển giải Năm 2021 
Kế hoạch 

Năm 2022 
So sánh (%) 

  Số Kế hoạch Số thực tế    

1 2 3 4 5 
(6) = (5 )/ 

(3) 

(7) = (5)/ 

(4) 

1 Lợi nhuận ròng trước thuế 13.500.000.000 13.508.215.322 13.700.000.000 101,48% 101,42% 

2 

Đơn giá tiền lương 

(Tỷ lệ% trên lợi nhuận chưa 

trừ lương  v/(v+m)  

73,17% 68,20% 71,46% 97,66% 104,78% 

3 Quỹ lương trích đưa vào phí 36.820.000.000 28.976.524.000 34.300.000.000 93,16% 118,37% 

 
Trong đó:- Quỹ lương 

LĐQL 
2.340.000.000  2.340.000.000 2.340.000.000   

 - Quỹ lương NLĐ 34.480.000.000 26.636.524.000 31.960.000.000   

 
 

Và tùy theo tình hình thực tế kết quả lợi nhuận thực hiện, Công ty sẽ trích và 

thực chi lương trong năm tài chính 2022 đúng theo tỷ lệ % lợi nhuận chưa trừ lương 

(v/v+m)=71,46% đồng thời sẽ báo cáo lại cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 

2023.  

3/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thƣ ký năm 2022: 

 

- Thành viên HĐQT:  7 000 000 đồng/người/tháng 

- Kiểm soát viên:  5 500 000 đồng/người/tháng 

- Thư ký HĐQT:  4 500 000 đồng/người/tháng  
 

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 22.000.000 đồng/tháng 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 3: Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 

SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022. 

 1. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 
   ĐVT: Tấn, Cái, Đồng 

STT NỘI DUNG 
NGHỊ QUYẾT 

 ĐHĐCĐ 2021 

THỰC HIỆN 

2021 

(%) so với 

NQ 

ĐHĐCĐ 

I Sản lƣợng   
 

1 Mua vào : Lương thực quy gạo 37.400 33.433 89,39% 

2 Bán ra:    

 - Lúa gạo quy gạo 37.400 25.709 68,74% 

 - Bao bì 10.000.000 7.096.000 70,96% 

II Chỉ tiêu tài chính    

1 Tổng doanh thu 560.000.000.000 448.062.988.094 80,01% 

2 Lợi nhuận trƣớc thuế 13.500.000.000 13.508.215.322 100,06% 
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3 Lợi nhuận sau thuế phân phối 10.800.000.000 10.905.825.060 100,98% 

4 
Nguồn để chi thù lao, trích lập các 

quỹ và chia cổ tức 
10.800.000.000 10.905.825.060 100,98% 

a 
Chi thù lao HĐQT không chuyên 

trách 
110.400.000 110.400.000 100% 

b 
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 

(Theo NĐ 53) 
292.500.000 292.500.000 100% 

c Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%) 1.039.710.000 1.050.293.000 101,02% 

d 
Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 

(15%) 
1.559.565.000 1.575.439.000 101,02% 

e Chia cổ tức  7.760.043.360 7.760.043.360 100% 

5 
Tỷ lệ chia cổ tức/ VĐL  

107 778 380 000 đồng 
7,20% 7,20% 100% 

6 Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 73.781.640 117.149.700  

 

2.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

sau thuế năm 2022 

          ĐVT : Tấn, Cái, Đồng 

STT NỘI DUNG 

 

THỰC HIỆN 

2021 
KH SXKD  

2022 

 

(%) so 

với 2021 
 

I Sản lƣợng 
 

  

1 Mua vào : Lương thực quy gạo 33.433 34.000 101,70% 

2 Bán ra:    

 - Lúa gạo quy gạo 25.709 34.000 132,25% 

 - Bao bì 7.096.000 10.000.000 140,92% 

II Chỉ tiêu tài chính    

1 Tổng doanh thu 448.062.988.094 570.356.000.000 127,29% 

2 Lợi nhuận trƣớc thuế 13.508.215.322 13.700.000.000 101,42% 

3 Lợi nhuận sau thuế phân phối 10.905.825.060 10.960.000.000 100,49% 

4 
Nguồn để chi thù lao, trích lập các 

quỹ và chia cổ tức 
10.905.825.060 10.960.000.000 100,49% 

a Chi thù lao HĐQT không chuyên trách 110.400.000 168.000.000 152,17% 

b 
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 

(Theo NĐ 53) 
292.500.000 292.500.000 100,00% 

c Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%) 1.050.293.000 1.049.950.000 99,97% 

d Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%) 1.575.439.000 1.574.925.000 99,97% 

e Chia cổ tức  7.760.043.360 7.867.821.740 101,39% 

5 
Tỷ lệ chia cổ tức/ VĐL 107 778 380 000 

đồng 
7,20% 7,30% 101,39% 

6 Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 117.149.700 6.803.260  
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  Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

 

Điều 4: Thông qua tờ trình đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2022 

 

TT Tên hạng mục đầu tƣ 
Tổng mức đầu 

tƣ (Đồng) 

Nguồn vốn thực hiên Ghi chú 
  Vốn Công ty  Vốn vay 

I Xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí 1.010.000.000 1.010.000.000   

1 
Máy cuốn thép hình U, V (VN, 

mới 100%): 1 máy 
300.000.000 300.000.000  

Năm 2021 

chuyển 

sang 

2 
Máy cắt kim loại CNC (Việt 

Nam, mới 100%): 1 máy 
500.000.000 500.000.000  

Năm 2021 

chuyển 

sang 

3 
Xe trung chuyển bê tông (1-

2m
3
): 1 chiếc 

210.000.000 210.000.000    

II 
Xí nghiệp Lƣơng Thực Thực 

Phẩm 
4. 530.000.000 4. 530.000.000    

1 
Hệ thống bồn chứa thành phẩm 

(Dc máy 3 – PX1) 
1.650.000.000 1.650.000.000  

Đơn vị tự 

thực hiện 

2 
Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý 

bụi các dây chuyền máy tại PX1 
780.000.000 780.000.000  

Đơn vị tự 

thực hiện 

3 Nâng nền kho PX1  1.100.000.000 1.100.000.000   

4 
Xây hồ chứa nước PCCC + Cải 

tạo hệ thống thoát nước PX1 
500.000.000 500.000.000   

5 
Tháo dỡ, di dời, sửa chữa, lắp đặt 

hệ thống băng tải PX1 
500.000.000 500.000.000  

Đơn vị tự 

thực hiện 

III Xí nghiệp Bao Bì & TCMN 500.000.000 500.000.000    

1 
Máy dệt bao PP 6 thoi (đã qua sử 

dụng) 
500.000.000 500.000.000    

  Tổng cộng 6.040.000.000 6.040.000.000    

 

  Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
 

Điều 5: Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan 

Trong niên độ tài chính năm 2022 chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty 

thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 luật doanh nghiệp 

năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất.  

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp – 

Cơ khí và Lương thực Thực phẩm quyết định thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định 

đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của 

pháp luật; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị Công ty. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp  

Điều 6: Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 (bốn) đơn vị kiểm 

toán độc lập theo đề xuất trong tờ trình của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn 

đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty gồm: 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam 
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- Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị 

kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng 

cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng 

quản trị và thành viên Ban kiểm soát 

a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành 

viên sau đây: 

 + Bà Nguyễn Thị Hoài; 

 + Ông Võ Hùng Dũng. 

b. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên sau 

đây: 

+ Ông Trần Vĩnh Thanh. 

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết thông qua. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 8: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) nhƣ sau: 

a. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 

- Số lượng thành viện Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên. 

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội 

đồng quản trị như sau: 

+ Ông/Bà ……………………………… 

+ Ông/Bà ……………………………… 

b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 

- Số lượng thành viện Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên. 

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Ban 

kiểm soát như sau: 

+ Ông/Bà ……………………………… 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

2. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành 

viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) theo phương thức bầu dồn phiếu. 

Kết quả như sau: 

a. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 

STT Họ và tên Tỷ lệ biểu quyết Ghi chú 

1 Ông/Bà …………………..   

2 Ông/Bà …………………..   

 

b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 

STT Họ và tên Tỷ lệ biểu quyết Ghi chú 

1 Ông/Bà …………………..   
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2 Ông/Bà …………………..   

 
Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2022.  

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách 

nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ 

đông tại phiên họp thường niên năm 2023.  

 

 

                                                              TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

        CHỦ TỌA CUỘC HỌP 

 CHỦ TỊCH HĐQT                                                                                             

Nơi nhận :                   

- UBCKNN, Sở GDCK HN 
-  Tổng Cty Lương thực MN 

- HĐQT, BKS Cty 

- Ban TGĐ Công ty 

- Lưu TCHC   
  -  Lưu MH/C/HDQT/NGHIQUYET 

NGUYỄN VĂN KIỆT 



Trang 1 

CÔNG TY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 -------------------------               ------------------------------------------ 
       Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 
 

 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

 Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm. 

 Trụ sở chính: Số 29, Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP Tân An, Long An. 

 Thời gian bắt đầu kiểm phiếu:     giờ     phút, ngày 15/06/2022 

 Thời gian kết thúc kiểm phiếu:      giờ       phút, ngày 15/06/2022 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và 

Lương thực Thực phẩm. 

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của 

Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm. 

 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tiến hành bầu cử bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Xây lắp – 

Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) với các nội dung sau:  

1. Cổ phần, quyền biểu quyết: 

 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết    :   10.777.838 cổ phần 

 Tổng số cổ phần tham gia Đại hội          :           cổ phần 

 Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên HĐQT :      quyền 

 Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên BKS    :      quyền 

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua: 

2.1 . Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (Xếp theo thứ tự ABC): 
1.Ông/Bà…………………… 

2.Ông/Bà…………………… 

2.2 . Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (Xếp theo thứ tự ABC): 

1.Ông/Bà…………………… 

3. Kết quả kiểm phiếu: 

3.1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: 

- Số phiếu phát ra           : ….. phiếu, tương ứng ………….. phiếu biểu quyết 

- Số phiếu thu về          : ….. phiếu, tương ứng ………….. phiếu biểu quyết 

- Số phiếu hợp lệ            : ….. phiếu, tương ứng ………….. phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không hợp lệ : ….. phiếu, tương ứng ………….. phiếu biểu quyết 

Kết quả : 

DỰ THẢO 



Trang 2 

STT Họ và Tên Số phiếu được bầu 
Tỷ lệ so với tổng 

số cổ phần tham 

dự đại hội (%) 

1 Ông/Bà……………………   

2 Ông/Bà……………………   

3.2. Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát: 

- Số phiếu phát ra           : ……phiếu, tương ứng …………..phiếu biểu quyết 

- Số phiếu thu về          : ……phiếu, tương ứng …………..phiếu biểu quyết 

- Số phiếu hợp lệ            : ……phiếu, tương ứng …………. phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không hợp lệ : ……phiếu, tương ứng ..…………phiếu biểu quyết 

Kết quả : 

STT Họ và Tên Số phiếu được bầu 
Tỷ lệ so với tổng 

số cổ phần tham 

dự đại hội (%) 

1 Ông/Bà……………………   

2 Ông/Bà……………………   

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, 

thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Các 

ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát Công ty Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 

IV (2019 – 2023). 

 *Thành viên Hội đồng quản trị: 
1.Ông/Bà…………………… 

2.Ông/Bà…………………… 

*Thành viên Ban Kiểm soát: 
1.Ông/Bà…………………… 

 Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 

2022 và được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí 

và Lương thực Thực phẩm. 

 

            Long An, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

 

       TM. BAN KIỂM PHIẾU 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thanh Phụng  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP – CƠ KHÍ  

& LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
 

ĐẠI HỘ  Đ     Ổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

PH ẾU B ỂU QUYẾT 

001 
    TÊN CĐ/NGƯỜ  ĐƯỢ  UQ : …………………………………………. 

    TỔ   SỐ  P  Ó QUYỀ  B ỂU QUYẾT : ………………CP 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MẪU 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

 ***** 
…………, ngày ….. tháng …… năm 2022 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp – Cơ Khí 

và Lương Thực Thực Phẩm) 

 

1. Bên ủy quyền: 

Tên tổ chức/ cá nhân................................................................................................................... 

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

cấp ngày:.............................Nơi cấp:.......................................................................................... 

Địa chỉ ........................................................................................................................................ 

Điện thọai: ..............................................................Fax: ............................................................ 

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

Số cổ phần đại diên/sở hữu:…………………………………….......................................Bằng 

chữ............................................................................................................................................... 

2. Bên nhận ủy quyền: 

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

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

cấp ngày:.............................Nơi cấp:.......................................................................................... 

Địa chỉ ........................................................................................................................................ 

Điện thọai: ..............................................................Fax: ............................................................ 

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

Số cổ phần được ủy quyền:.................................................................................................Bằng 

chữ............................................................................................................................................... 

3. Nội dung ủy quyền:  

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đai hội cổ 

dông thường niên của Cty CP Xây lắp–Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm và thực hiện noi 

quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

của Cty CP Xây lắp–Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm.    

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 lắp – Cơ 

khí và Lương thực Thực phẩm. 
 

 Bên nhận ủy quyền          Bên ủy quyền 

 (ký và ghi rõ họ tên)            (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Nếu người uỷ quyền hoặc người nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. 

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

 

 



                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN MECOFOOD 

 

PHIẾU BẦU  

BAN KIỂM SOÁT 

 

 

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử: 

- Mã số cổ đông :  

- Tên cổ đông :  

- Số cổ phần sở hữu và đại diện:   cổ phần 

- Tổng số phiếu được quyền bầu:     phiếu      

 

2. Phần bầu cử: 

 

STT Họ và tên ứng viên 
Bầu dồn đều phiếu 

(cho các ứng viên) 
Số phiếu bầu 

1 A   

2 B   

   
Hướng dẫn: 

1. Nếu bầu dồn đều toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu x 

vào ô bầu dồn đều phiếu của các ứng viên tương ứng. 

2. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ 

số phiếu bầu vào ô “số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

 

 

 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN MECOFOOD 

 

PHIẾU BẦU  

BAN KIỂM SOÁT 

 

 

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử: 

- Mã số cổ đông :  

- Tên cổ đông :  

- Số cổ phần sở hữu và đại diện:   cổ phần 

- Tổng số phiếu được quyền bầu:   phiếu      

 

2. Phần bầu cử: 

 

STT Họ và tên ứng viên 
Bầu dồn đều phiếu 

(cho các ứng viên) 
Số phiếu bầu 

1 A   

2 B   

   
Hướng dẫn: 

1. Nếu bầu dồn đều toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu x 

vào ô bầu dồn đều phiếu của các ứng viên tương ứng. 

2. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ 

số phiếu bầu vào ô “số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

 

 

MẪU 



                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN MECOFOOD 

 

PHIẾU BẦU  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử: 

- Mã số cổ đông :  

- Tên cổ đông :  

- Số cổ phần sở hữu và đại diện:   cổ phần 

- Tổng số phiếu được quyền bầu:     phiếu      

 

2. Phần bầu cử: 

 

STT Họ và tên ứng viên 
Bầu dồn đều phiếu 

(cho các ứng viên) 
Số phiếu bầu 

1 A   

2 B   

   
Hướng dẫn: 

1. Nếu bầu dồn đều toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu x 

vào ô bầu dồn đều phiếu của các ứng viên tương ứng. 

2. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ 

số phiếu bầu vào ô “số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

 

 

 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN MECOFOOD 

 

PHIẾU BẦU  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử: 

- Mã số cổ đông :  

- Tên cổ đông :  

- Số cổ phần sở hữu và đại diện:   cổ phần 

- Tổng số phiếu được quyền bầu:   phiếu      

 

2. Phần bầu cử: 

 

STT Họ và tên ứng viên 
Bầu dồn đều phiếu 

(cho các ứng viên) 
Số phiếu bầu 

1 A   

2 B   

   
Hướng dẫn: 

1. Nếu bầu dồn đều toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu x 

vào ô bầu dồn đều phiếu của các ứng viên tương ứng. 

2. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ 

số phiếu bầu vào ô “số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

 

 

MẪU 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
29 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: (02723) 821780           FAX: (02723) 820 509 
Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Tôi tên là:…………………………………………………………………………………….

- CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.................ngày cấp:............. Nơi cấp: ..................

- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):…………………………………………………….

- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ

đông thường niên năm 2022):………………………………………………………….cổ phần

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………...đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cho tôi  được tự đề cử

vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

nhiềm kỳ 2019-2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng

lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xây lắp –

Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

Xin trân trong cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

…….., ngày…….tháng……năm…….
Người tự đề cử

       (ký ghi rõ họ tên)

http://www.mecofood.com/
mailto:info@mecofood.com.vn
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023 

(Áp dụng cho cổ đông) 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lƣơng thực Thực phẩm 

 

- Họ tên cổ đông:……………………………………………………………………………… 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.................ngày cấp:............. Nơi cấp: .................. 

- Người đại diện theo pháp luật (niếu có):……………………………………………………. 

- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2022):………………………………………………………… cổ phần 

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………..đồng  

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lƣơng thực Thực phẩm cho tôi đề cử: 

1. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

2. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

3. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 
29 Nguyễn Thị Bảy, phƣờng 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
Điện thoại: (02723) 821780           FAX: (02723) 820 509  
Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn 

mailto:info@mecofood.com.vn
http://www.mecofood.com/
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Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

4. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

5. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

 

Làm ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và 

Lƣơng thực Thực phẩm nhiệm ký 2019-2023 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu. 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

 

 

…….., ngày…….tháng……năm……. 

         Người đề cử 

       (ký ghi rõ họ tên) 
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023 

(Áp dụng cho nhóm cổ đông) 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lƣơng thực Thực phẩm 

 

- Người đại diện nhóm cổ đông:……………………………………………………………… 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.................ngày cấp:............. Nơi cấp: .................. 

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông) 

- Người đại diện theo pháp luật (niếu có):……………………………………………………. 

- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2022) của nhóm cổ đông :…………………………………….cổ phần 

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………..đồng  

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lƣơng thực Thực phẩm cho tôi đề cử: 

1. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên ngành:………………………………….. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

2. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:…………………………Chuyên môn:…………………………………….. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

3. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 
29 Nguyễn Thị Bảy, phƣờng 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
Điện thoại: (02723) 821780           FAX: (02723) 820 509  
Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn 
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Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

4. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

5. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

 

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và 

Lƣơng thực Thực phẩm nhiệm ký 2019-2023 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu. 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

 

 

…….., ngày…….tháng……năm……. 

         Người đề cử 

       (ký ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐỘNG 

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG 

 

 

STT Họ và tên 
CMND/CCC/

GĐKDN 

Địa chỉ thƣờng 

trú 

Số lƣợng cổ phần sở 

hữu (tính đến ngày 

chốt danh sách) 

Chữ ký cổ 

đông/chữ ký 

đóng dấu nếu 

là tổ chức 

1      

2      

3      

4      

…      

…      

 Tổng cộng     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 
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Điện thoại: (02723) 821780           FAX: (02723) 820 509  
Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn 
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BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 

NHIỆM KỲ 2019-2023 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương 

thực Thực phẩm; 

Căn cứ quy đinh đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ 

khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023. 

Hôm nay, ngày……/…../2022, tại ……………………………………, chúng tôi là 

những cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, cùng nhau 

nắm giữ……………………………………………….. cổ phần ( Bằng chữ: 

……………………………………………………………………… 

…… cổ phần), chiếm tỷ lệ ……..% số cổ phàn có quyền biểu quyết của Công ty, có 

tên trong danh sách dưới đây: 

 

STT Họ và tên 
CMND/CCC/

GĐKDN 

Địa chỉ thƣờng 

trú 

Số lƣợng cổ phần sở 

hữu  

Ký và ghi rõ 

họ tên 

1      

2      

3      

4      

…      

…      

 Tổng cộng     

 

Chúng tô cúng nhất trí cử: 

Ông /Bà:………………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 
29 Nguyễn Thị Bảy, phƣờng 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
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Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc 

tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lƣơng 

thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023. 

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị: 

1. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên ngành:………………………………….. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

2. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

3. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

4. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

5. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 
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Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

Biên bản này được lập vào lúc …….giờ, ngày ………/………/……… tại 

…………………………………………………………………………………………………. 

…….., ngày…….tháng……năm……. 

             Người được đề cử đại diện nhóm 

       (ký ghi rõ họ tên) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dùng cho ứng cử viên vào Hội đồng quản trị) 

Họ và tên:…………………………………………………………………………………….. 

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên:  

Giới tính:  

Ngày tháng năm sinh:  

Nơi sinh:  

CMND/CCCD: Ngày cấp…………….., Nơi cấp:…………… 

Quốc tịch:  

Địa chỉ thường trú:  

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn:  

Quá trình công tác: 

+ Từ…………………….. đến………………  

+ Từ…………………….. đến……………… 

+ Từ…………………….. đến……………… 

+ Từ…………………….. đến……………… 

+ Từ…………………….. đến……………… 

+ Từ…………………….. đến……………… 

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm………….): ……….cổ phần, chiếm……..% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: ……….cổ phần, chiếm……..% vốn điều lệ 

+Cá nhân sở hữu: ……….cổ phần, chiếm……..% vốn điều lệ 

Các cam kết nắm giữ (nếu có) 

Những người liên quan có nắm giữu cổ phiếu 

của Công ty: 

1. Mối quan hệ…….., Tên cá nhân/ tổ chức: 

…………………………………….nắm 

giữ:………..CP, chiếm………% vốn điều lệ 

2. Mối quan hệ…….., Tên cá nhân/ tổ chức: 

…………………………………….nắm 

giữ:………..CP, chiếm………% vốn điều lệ 

Tôi cam kết những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng 

và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. 
 

     …………….., ngày……tháng…… năm… 

            Người khai ký tên và ghi rõ họ tên 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
29 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: (02723) 821780           FAX: (02723) 820 509 
Email: info@mecofood.com.vn ; Website: www.mecofood.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Tôi tên là:…………………………………………………………………………………….

- CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.................ngày cấp:............. Nơi cấp: ..................

- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):…………………………………………………….

- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ

đông thường niên năm 2022):………………………………………………………….cổ phần

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………...đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cho tôi  được tự đề cử

vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

nhiềm kỳ 2019-2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực

và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ

khí và Lương thực Thực phẩm.

Xin trân trong cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

…….., ngày…….tháng……năm…….
Người tự đề cử

       (ký ghi rõ họ tên)

http://www.mecofood.com/
mailto:info@mecofood.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

- Họ tên cổ đông:………………………………………………………………………………

- CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.................ngày cấp:............. Nơi cấp: ..................

- Người đại diện theo pháp luật (niếu có):…………………………………………………….

- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ

đông thường niên năm 2022):………………………………………………………… cổ phần

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………..đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm cho tôi đề cử:

1. Ông /Bà:…………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp……………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:…………………………………….

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng

2. Ông /Bà:…………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp……………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:…………………………………….

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng

3. Ông /Bà:…………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp……………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:…………………………………….

1
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Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng

4. Ông /Bà:…………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp……………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:…………………………………….

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng

5. Ông /Bà:…………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp……………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:…………………………………….

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương
thực Thực phẩm nhiệm ký 2019-2023
 Xin trân trọng cảm ơn!
Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

…….., ngày…….tháng……năm…….
Người đề cử

       (ký ghi rõ họ tên)
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023 

(Áp dụng cho nhóm cổ đông) 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lƣơng thực Thực phẩm 

 

- Người đại diện nhóm cổ đông:……………………………………………………………… 

- CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.................ngày cấp:............. Nơi cấp: .................. 

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông) 

- Người đại diện theo pháp luật (niếu có):……………………………………………………. 

- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2022) của nhóm cổ đông :…………………………………….cổ phần 

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………..đồng  

Đề nghị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lƣơng thực Thực phẩm cho tôi đề cử: 

1. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên ngành:………………………………….. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

2. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:…………………………Chuyên môn:…………………………………….. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

3. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 
29 Nguyễn Thị Bảy, phƣờng 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
Điện thoại: (02723) 821780           FAX: (02723) 820 509  
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Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

4. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

5. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lƣơng 

thực Thực phẩm nhiệm ký 2019-2023 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu. 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

 

 

…….., ngày…….tháng……năm……. 

         Người đề cử 

       (ký ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐỘNG 

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG 

 

 

STT Họ và tên 
CMND/CCC/

GĐKDN 

Địa chỉ thƣờng 

trú 

Số lƣợng cổ phần sở 

hữu (tính đến ngày 

chốt danh sách) 

Chữ ký cổ 

đông/chữ ký 

đóng dấu nếu 

là tổ chức 

1      

2      

3      

4      

…      

…      

 Tổng cộng     
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BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 

NHIỆM KỲ 2019-2023 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương 

thực Thực phẩm; 

Căn cứ quy đinh đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí 

và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023. 

Hôm nay, ngày……/…../2022, tại ……………………………………, chúng tôi là 

những cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, cùng nhau 

nắm giữ……………………………………………….. cổ phần ( Bằng chữ: 

…………………………………………………………………………… cổ phần), chiếm tỷ 

lệ ……..% số cổ phàn có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây: 

 

STT Họ và tên 
CMND/CCC/

GĐKDN 

Địa chỉ thƣờng 

trú 

Số lƣợng cổ phần sở 

hữu  

Ký và ghi rõ 

họ tên 

1      

2      

3      

4      

…      

…      

 Tổng cộng     

 

Chúng tô cúng nhất trí cử: 

Ông /Bà:………………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc 

tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lƣơng 

thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023. 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - CƠ KHÍ VÀ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 
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Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát: 

1. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên ngành:………………………………….. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

2. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

3. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

4. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

5. Ông /Bà:……………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………..Ngày cấp:…………..Nơi cấp…………….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Trình độ học vấn:………………………… Chuyên môn:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………………………………………………………….cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá…………………………………………………… đồng 

Biên bản này được lập vào lúc …….giờ, ngày ………/………/……… tại 

…………………………………………………………………………………………………. 

…….., ngày…….tháng……năm……. 
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             Người được đề cử đại diện nhóm 

       (ký ghi rõ họ tên) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dùng cho ứng cử viên vào Ban kiểm soát) 

Họ và tên:…………………………………………………………………………………….. 

Ứng cử viên: Ban kiểm soat 

Họ và tên:  

Giới tính:  

Ngày tháng năm sinh:  

Nơi sinh:  

CMND/CCCD: Ngày cấp…………….., Nơi cấp:…………… 

Quốc tịch:  

Địa chỉ thường trú:  

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn:  

Quá trình công tác: 

+ Từ…………………….. đến………………  

+ Từ…………………….. đến……………… 

+ Từ…………………….. đến……………… 

+ Từ…………………….. đến……………… 

+ Từ…………………….. đến……………… 

+ Từ…………………….. đến……………… 

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm………….): ……….cổ phần, chiếm……..% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: ……….cổ phần, chiếm……..% vốn điều lệ 

+Cá nhân sở hữu: ……….cổ phần, chiếm……..% vốn điều lệ 

Các cam kết nắm giữ (nếu có) 

Những người liên quan có nắm giữu cổ phiếu 

của Công ty: 

1. Mối quan hệ…….., Tên cá nhân/ tổ chức: 

…………………………………….nắm 

giữ:………..CP, chiếm………% vốn điều lệ 

2. Mối quan hệ…….., Tên cá nhân/ tổ chức: 

…………………………………….nắm 

giữ:………..CP, chiếm………% vốn điều lệ 

Tôi cam kết những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng 

và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. 
 

     …………….., ngày……tháng…… năm… 

            Người khai ký tên và ghi rõ họ tên 
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