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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

- Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 15 ngày  31/05/2022 (thứ 3). 

- Địa điểm: Hội trường Vplace 10, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa, Nhân 

Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội. 

 

TT 
Thời 

gian 

Nội dung 

chính 
Nội dung chi tiết 

1 
08h00 - 

08h50 
Tiếp đón Đón tiếp và phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi. 

2 
08h50 - 

09h00 
Ổn định  Văn nghệ chào mừng đại hội.(nếu có) 

3 
09h00 - 

09h10 
Khai mạc  

Tuyên bố khai mạc. 

Giới thiệu các khách mời, đại biểu. 

Giới thiệu nội dung chương trình đại hội. 

4 
09h10 - 

10h30 

 

Thông qua 

các báo 

cáo, nội 

dung 

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm 

toán. 

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch 

SXKD năm 2022. 

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2021. 

Nội dung 4:  Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. 

Nội dung 5:  Thông qua bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 

2022-2027. 

      Nội dung 6:  Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội. 

5 
10h30 - 

11h00 
Trao đổi Trao đổi, tham luận với khách mời và cổ đông. 

6 
11h - 

11h20 

Các nội 

dung khác 
Thông qua các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội; 

7 11h30 Kết thúc  Tổng kết và bế mạc đại hội. 
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Số: 05/BCQT/CMI-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------0O0--------- 

 
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2022.

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
(Năm 2021) 

 
Kínhgửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhànước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 
- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần CMISTONE ViệtNam. 

- Địa chỉ: Số 27, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP.HàNội. 

- Email:kdcmistone@gmail.com - Website:www.cmistone.vn 

- Vốn Điều lệ: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồngchẵn). 

- Mã chứng khoán:CMI 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổđông: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
 

STT Số NQ Ngày Nội dung chính 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01_NQ/ĐH
ĐCĐTN/C
MI-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22/11/2021 

Điều 1:Thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán. 
 Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 
năm 2021. 
-Điều 3: Thông HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp 
năm 2020:  
-Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. 
-Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 
năm 2021 là: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 
một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm 
toán cho Công ty niêm yết năm 2021 để kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2021.  
-Điều 6:Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Điều của 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Ký các văn bản, nghị 
quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD (bổ sung ngành 
nghề) và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ 
Công ty) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.  
 

1 

I.  Hội đồng quản trị (Báo cáo năm2021): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị(HĐQT: 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 
tham dự ra 
NghịQuyết 
và VănBản 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự 

I Từ ngày 01/1/2021 đến ngày 31/12/2021 

1 Ông Nguyễn Hữu Chung Chủ tịch 03/03 100%  



 

2 Ông Trần Thanh Hiệp Thành viên 03/03 100%  

3 Ông Nguyễn Đức Phong Thành viên 03/03 100%  

4 Trần Thanh Hữu Thành viên 03/03 100%  

5 Ông Nguyễn Văn Hùng Thành viên 0/03 0%  Lý do cá nhân 
và đã miễn 
nhiệm từ ngày 
12/7/2021 

 
 
 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giámđốc: 

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám 

đốc và các bộ phận quản lý khác theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. 

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong 

việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ và các cuộc 

họp bất thường. 

HĐQT cũng thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo 

cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt 

động điều hành Công ty cụthể: 

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kiểm tra hoạt động điều hành của 

Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinhdoanh; 

- Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về 

tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng triển khai tới Hội đồng quản trị trước khi thực 

hiện. 

- Giámsátviệcthựchiệncácnộidung,kếhoạchSXKDtheođúngkếhoạchđãđượcĐHĐCĐ 

thường niên 2020 đã thông qua. 

Giám sát về công tác quản trị công ty của Ban Tổng giámđốc; 

- Giám sát các hoạt động tài chính của côngty; 

- Giám sát tình hình quản trị, tuyển dụng, đào tạo của côngty; 

- Giám sát các mặt hoạt động, lĩnh vực khác của côngty. 

3. Hoạt động của các tiển ban thuộc Hội đồng quản trị:Không. 
 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm2021): 
 

II. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát(BKS): 

 
 

Stt 

 
 

Thành viên BKS 

 
 

Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên BKS 

Số buổi 

họp 

BKS 

tham dự 

 
Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

 
Lý do 

không dự 

họp 

 
1 

 
Ông Lê Văn Phương 

 

Thành 

viên 

Là thành 

viên từ 

08/10/2018 

 
1 

 
100% 

 
 

 
2 

 
Bà Lê Thị Hà 

 
TV 

Là thành viên 

từ 

 
1 

 
100% 

 



 

12/08/2019 

 
3 

 
Bà Ngũ Thị Lam 

 
TV 

Là thành viên 

từ 

12/08/2019 

 
1 

 
100% 

 

 

 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổđông: 
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và các cán bộ quản lýkhác: 

4. Hoạt động khác của BKS:KHÔNG. 

III. Đào tạo về quản trị công ty:KHÔNG. 

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 

Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Côngty: 

Theo Báo cáo tài chính 

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:Theo đúng thuyết minh trong báo cáo tài chính; 

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty 

con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Theo đúng thuyết minh trong báo cáo tài 

chính ; 

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:Theo đúng thuyết minh trong báo cáo tài chính; 

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêmyết: không phát sinh 
giao dịch. 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:KHÔNG. 

       CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM 

 
 

Nơi nhận:       

- Như KG; 

- HĐQT, BKS(đ/b); 
- Lưu VT,TK 

 



 
 

                              BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2021 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM NĂM 

                Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam;  

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; 

Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP 

CMISTONE Việt Nam năm 2021. Kết quả như sau: 

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát  năm 2021: 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMISTONE VN kiểm tra các văn bản pháp luật liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán, sổ theo dõi 

lao động, các hợp đồng kinh tế của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam. 

2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc: 

 - Công ty Cổ phần CMISTONE VN hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần, các điều khoản 

trong điều lệ được sắp xếp theo một trình tự khoa học, phù hợp với các quy định hiện hành của 

pháp luật Việt Nam. Hội đồng quản trị họp, điều hành Công ty trên cơ sở các quy chế của Công 

ty áp dụng các quyết định, các văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam. HĐQT và ban điều 

hành đã đề ra quyết sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện, năng lực của Công ty tạo thuận lợi cho 

sản xuất kinh doanh năm 2021. 

 - Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMISTONE VN đã quyết định phương 

hướng sản xuất kinh doanh: Sản xuất đá ốp lát marble nhân tạo tại Nhà máy Nghĩa Long – Nghĩa 

Đàn – Nghệ An. 

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của 

Công ty: Các số liệu chi tiết được thể hiện trong báo cáo tài chính đã kiểm toán 

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE 

VIỆT NAM 

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

BC.BKS/CMI-2022 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ------- oOo ------ 

 

                      Hà Nội, ngày 01 tháng 05  năm 2022 



  
 

 

Kết quả sản xuất kinh doanh                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % đạt 

1 Doanh thu thuần 27.034.099.310 38.583.725.671  

2 Lợi nhuận sau thuế       -12.137.765.810 19.888.102.046       

3 Vốn điều lệ 160.000.000.000 160.000.000.000  

 

3.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

      Năm 2021 

 Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, trao đổi quan các công cụ 

mạng như mail để truyền đạt chủ trương chính sách, quyết định kịp thời với diễn biến thay đổi của 

Công ty. Nhìn chung các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp 

với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và hỗ trợ tích cực ban Tổng giám đốc trong việc điều hành 

kế hoạch SXKD năm 2021. 

      Năm 2021, Ban Tổng giám đốc có nhiều nỗ lực trong điều hành các hoạt động của Công ty 

theo định hướng của Hội đồng quản trị để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế năm 2021, cụ 

thể như sau: 

  Về sản xuất đá ốp lát nhân tạo: Tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn vốn để vận hành 

nhà máy.  

 Các lĩnh vực khác: Ban tổng giám đốc đã kịp thời điều chỉnh quy mô nhân sự, tinh giảm 

bộ máy để giảm chi phí, thay đổi nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, thu hồi 

công nợ các đơn vị và cá nhân bằng nhiều biện pháp. 

3.2 Tình hình hoạt động tài chính 

    Công ty đã chấp hành Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán và các chính sách khác theo quy 

định của Nhà nước về công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng yêu cầu chế 

độ hiện hành. 

     Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 đã có kết quả. 

Đây là cơ sở tiền đề, là động lực cho năm 2022 và những năm tiếp theo. 

    Công ty gặp khó khăn về tài chính do nguồn thu không đảm bảo theo kế hoạch ban đầu, chi phí 

lãi vay lớn, đã bị nợ quá hạn tại các tổ chức vay vốn, công ty chịu rủi ro từ việc ngân hàng phát 

mại tài sản cầm cố. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc công ty 

     Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam phối hợp chặt chẽ với HĐQT và ban 

lãnh đạo Công ty để kịp thời chỉ ra những điểm mạnh, yếu trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất 

của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra theo dõi, phản ảnh kịp thời tới Hội đồng quản 

trị, ban lãnh đạo Công ty những ưu, nhược điểm trong hạch toán , quản lý kinh tế lãnh đạo Công 

ty có cơ sở phân tích và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. 

5. Kiến nghị với HĐQT:  



  
 

 

 - Tăng cường công tác quản trị, điều hành Công ty khoa học nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

Tiếp tục thực hiện hệ thống nhận diện thương hiệu CMISTONE Việt Nam. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính sát với tình hình thực tế năng lực 

của Công ty.     

- Đàm phán với các tổ chức tài chính cho vay để có phương án khoan nợ, giãn nợ để có nguồn tài 

chính đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh. 

- Tìm cách thu hồi các khoản nợ khó đòi của các cá nhân và tổ chức để tạo nguồn vốn hoạt động 

cho công ty. 

6. Kế hoạch triển khai công việc thời gian tới 

     Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa việc kiểm soát Công ty kịp thời phát hiện những sai sót, 

điểm yếu cần khắc phục để báo cáo lên HĐQT. Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty ngày càng 

phát triển, sản xuất có hiệu quả cao nhất. 

      Ban kiểm soát đi sâu kiểm tra định mức sử dụng vật tư thiết bị, quy trình xuất nhập hàng hóa, 

lao động tại Công ty và dự án, có ý kiến sát thực về chi phí của Công ty và dự án, nếu phát hiện sẽ 

có ý kiến kịp thời để thay đổi và khắc phục. 

Trên đây là nội dung báo cáo của ban kiểm soát Công ty CP CMISTONE Việt Nam gửi đến đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 rất mong được đại hội đóng góp ý kiến và phê duyệt nội 

dung báo cáo. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên,  
- HĐQT,  
- Ban TGĐ,  
- cổ đông; 
- Lưu BKS; 

     TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

 

     Ngũ Thị Lam 
  

 











  
  

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM 
V/v: Các nội dung cần thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY. 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;  

 

Hội đồng Quản trị Công ty CP CMISTONE Việt Nam quyết định lấy ý kiến cổ đông 

và kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: 

 

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. 

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2021. 

Nội dung 4:  Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. 

Nội dung 5:  Thông qua bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027. 

      Nội dung 6:  Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

   Trân trọng! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
Nơi nhận: 

- Quý cổ đông; 

- HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 

- Lưu VP; 

 

 Nguyễn Hữu Chung 
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