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DOMENAL 

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL 

 

Thời gian:     Một buổi sáng thứ 3 ngày 14/06/2022 

Địa điểm :     Hội trường - Công Ty Cổ Phần Domenal   

 

THỜI GIAN NỘI DUNG LÀM VIỆC 

8h00 đến 8h30 
- Tổ chức tiếp đón đại biểu và cổ đông  

- Kiểm tra tư cách cổ đông  

8h30 đến 8h40 

- Chào cờ  

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông  

- Tuyên bố khai mạc Đại Hội  

8h40 đến 8h50 

- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại Hội  

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch – Đại hội biểu quyết 

- Giới thiệu Ban thư ký – Đại hội biểu quyết 

 ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI 

8h50 đến 9h20 

- Đại diện HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 

năm 2022 

- Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & tình hình tài 

chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch năm 2022 

- Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 

9h20 đến 9h25 

- Tờ trình 1: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán 

độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022 

- Tờ trình 2: Thông qua việc thành lập Công ty con hoạt động chế biến 

thủy sản đông lạnh 

- Tờ trình 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 

2021 đã kiểm toán. 

9h25 đến 9h40 - Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết và nộp về ban tổ chức Đại hội 

9h40 đến 10h00 ĐẠI HỘI GIẢI LAO 20 PHÚT 

10h00 đến 11h00 - Đại hội thảo luận, phát biểu đóng góp ý kiến về các báo cáo trên. 

11h00 đến 11h15 

- Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 

để cổ đông góp ý lần cuối  

- Chủ tọa phát biểu tổng kết 

- Chào cờ bế mạc  

 



 

 
 
 
 

DOMENAL  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
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Đồng Tháp, ngày 18 tháng 05 năm 2022 
 

 

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT   
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Kính thưa quý cổ đông 

 

Việc biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Domenal tuân theo nguyên tắc, thể lệ và có 02 

hình thức biểu quyết như sau: 

 

Hình thức 1: Biểu quyết bằng cách giơ “Thẻ Biểu Quyết” khi Ban tổ chức hoặc 

Đoàn chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 

 

1. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết 

2. Dự thảo chương trình Đại hội 

3. Lựa chọn Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. 

4. Biên bản của Đại hội cổ đông 

 

Hình thức 2: Biểu quyết bằng cách điền vào “Phiếu Biểu Quyết” và nộp về cho 

Ban thư ký để tổng hợp và ghi kết quả vào biên bản họp của Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2022 các vấn đề sau: 

 

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế  

hoạch kinh doanh năm 2022 

2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021 

3. Tờ trình 01 của HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 

4. Tờ trình 02 của HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con. 

5. Tờ trình 03 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021. 

 

“Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” đã được in sẵn theo mẫu chung của 

Công ty CP Domenal có đóng dấu treo phía trên bên trái và được phát cho cổ đông 

khi tham dự Đại hội. 

     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

 Chủ Tịch 
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Đồng Tháp, ngày 18 tháng 05 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DOMENAL 
 

(Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022) 

 

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2021 vừa qua và những tháng đầu 

năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp thường kỳ và phiên họp bất 

thường để giải quyết các vấn đề lớn của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh 

doanh đạt hiệu quả.  

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021: 

  

1. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty: 

 

 Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ 

theo điều lệ, phù hợp với những quy định của Pháp luật, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ 

đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, linh hoạt, chủ động 

nắm bắt thời cơ nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty. Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19 kéo dài từ năm 2020 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt đã làm ảnh hưởng 

tiêu cực đến Công ty nhưng kết quả kinh doanh năm 2021 vẫn đạt dù không cao. 

 

 Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành và giám sát tình hình 

thực hiện. Giám sát hoạt động đầu tư vào công ty liên kết, xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống quản trị rủi ro phù hợp nhằm tối ưu hóa hoạt động của Công ty  

 

 Việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. 

Thành viên Ban điều hành cũng là thành viên của Hội đồng quản trị, do vậy luôn đảm bảo 

sự giám sát của Hội đồng quản trị đối với mọi hoạt động của Công ty. Tại các phiên họp 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt 

động định kỳ, đồng thời phân tích đánh giá kết quả thực hiện về các mặt hoạt động cũng 

như đề xuất các giải pháp và phương hướng tiếp theo.  

 

Tình hình tài chính của Công ty từng bước được cân đối, sản xuất kinh doanh ngày 

càng ổn định là điều kiện thuận lợi để Công ty được vay vốn dễ dàng với mức lãi ưu đãi 

và ổn định trong thời gian dài nhằm giúp Công ty có nguồn tài chính chủ động hơn trong 

việc mua nguyên liệu đầu vào với giá cạnh tranh nhằm giúp Cty kinh doanh đạt hiệu quả. 

 

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 cũng như những năm trước vẫn là 0 đồng 
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2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: 

 

Năm 2021 nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài hơn hai năm qua 

 

Tình hình Công ty năm 2021 cũng không nằm ngoài khó khăn chung của toàn cầu. 

Với định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nổ lực của Ban 

điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên nên năm 2021 kết quả kinh doanh của 

Công ty vẫn đạt doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra.  

 

Hội đồng quản trị vẫn xác định hướng hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh 

doanh thức ăn thủy sản thương hiệu VIP với phương châm “Chất lượng luôn vượt trội – 

Đồng hành cùng người nuôi”. Bên cạnh đó Công ty còn tranh thủ thời gian để gia công 

hàng thức ăn thủy sản Oganic nhằm tăng thêm lợi nhuận và uy tín của Công ty trên thị 

trường.  

 

Chỉ đạo Ban điều hành giám sát chặt chẽ hàng hóa từ khâu nguyên liệu đến khâu 

thành phẩm đảm bảo chất lượng ngày càng tốt nhằm giữ vững và tạo thêm uy tín cho sản 

phẩm của Công ty. 

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022: 

 

1. Chỉ đạo sản xuất kinh doanh: 

 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch 

Covid-19 từ năm 2020 đến nay và kéo dài chưa kết thúc, giao thương kinh tế quốc tế bị 

đứt gãy, giá cả và lạm phát có xu hướng tăng cao. Bên cạnh những khó khăn vẫn có cơ 

hội, giá cá tra thương phẩm đang ở mức cao là cơ hội để chúng ta đẩy mạnh bán hàng thức 

ăn thủy sản và thu tiền trong thời gian này. Vì vậy Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch để 

Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và trình Đại hội cổ đông như sau: 

 

Doanh thu kế hoạch: 400 tỷ 

Lợi nhuận kế hoạch: 12 tỷ    

 

2. Các giải pháp để thực hiện: 

 

Định hướng sản xuất kinh doanh ngành hàng chủ lực của Công ty Cổ Phần Domenal 

vẫn là thức ăn thủy sản với thương hiệu VIP được xây dựng ngày càng uy tín, gia công 

hàng Organic nhằm tạo thêm uy tín và tăng lợi nhuận.  Tuy vậy, thị trường cạnh tranh 

ngày càng khóc liệt và biến động khó lường, xu hướng tìm ẩn nguy cơ nợ khó đòi nên 

Công ty chọn giải pháp thận trọng trong kinh doanh nhằm tránh đi vào vết xe đỗ của 

những năm đầu hoạt động. Một trong những giải pháp này là Hội đồng quản trị đã đề ra 

phương án thành lập Công ty cổ phần hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu, Công ty cổ 

phần này sẽ do Công ty Cổ Phần Domenal góp 99% vốn điều lệ để thành lập, hoạt động và 

sẽ là Công ty con của Công ty Cổ Phần Domenal. 
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Công ty con sẽ thuê một phần diện tích đất của Công ty mẹ là Công ty Cổ Phần 

Domenal để xây dựng nhà máy chế biến thủy sản. Công ty con sẽ mua cá từ những khách 

hàng mua thức ăn của Công ty mẹ và các người nuôi khác để chế biến và xuất khẩu. Ngoài 

việc hoạt động kinh doanh nhằm mục đích mang lại lợi nhuận, Công ty con còn giúp Công 

ty mẹ chủ động trong việc thu hồi công nợ và hổ trợ cùng nhau phát triển.  

Mô hình Công ty mẹ, Công ty con dần dần tạo nên chuỗi liên kết bền vững nhằm 

phát triển ổn định và lâu dài.  

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Ban điều hành cùng toàn thể 

cán bộ công nhân viên đã góp sức vì một Domenal ngày càng ổn định và phát triển 

Trân trọng kính chào!  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Chủ Tịch 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021  

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 
 

(Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022) 

 

 

PHẦN 1: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

 

1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội  

 

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng vẫn diễn ra trong 

bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường với những chủng mới bùng phát 

mạnh hơn năm 2020. Đây là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam, đặt biệt là 

từ giữa năm 2021 khi biến chủng Delta bùng phát mạnh mẽ trên nhiều tỉnh thành làm ảnh 

hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Do đó, tăng trưởng GDP trong nước cả năm 2021 ước đạt 

2,58% 

 

Theo giới chuyên gia kinh tế, hậu quả của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế toàn 

cầu nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ còn dai dẳng, tăng trưởng GDP không chỉ ảm đạm 

trong năm 2021 mà còn lan sang cả năm 2022 – 2023.  

 

Cùng với những khó khăn của nền kinh tế, giãn cách xã hội kéo dài do dịch bệnh, 

Công ty Cổ Phần Domenal đã có những thời gian phải đóng cửa theo chỉ đạo chung của 

các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương. Thời gian này doanh thu sụt giảm đáng kể 

nhưng có những chi phí cố định không thể cắt giảm và vẫn phát sinh đã làm giảm lợi 

nhuận chung của Công ty trong năm 2021. 

 

Khi tình hình dịch Covid của các tỉnh phía Nam có phần lắng xuống và con người dần 

thích nghi để sống chung với dịch thì miền Bắc đã bùng phát dịch mạnh mẽ. Thời gian này 

mặc dù được các cấp chính quyền cho phép Công ty Cổ Phần Domenal mở để hoạt động 

trở lại nhưng lúc này nguyên liệu sản xuất bắt đầu khang hiếm và giá cả được đẩy lên cao 

một cách bất thường do thiếu nguồn cung, trị trường thì chưa ổn định và nhiều rủi ro nên 

Công ty không thể đẩy mạnh sản xuất trong thời gian này. 

 

Nhận thức được những khó khăn này, toàn thể cán bộ công nhân viên của đã nhất trí 

giảm một phần tiền lương của mình để chia sẻ những khó khăn chung với Công ty, mọi 

người đã đoàn kết quyết tâm để cùng Công ty vượt quá khó khăn do đại dịch.  
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2. Kết quả kinh doanh năm và các hoạt động năm 2021: 

 

Khắc phục những khó khăn và thách thức của năm 2021, tập thể lãnh đạo và cán bộ 

công nhân viên Công ty Cổ Phần Domenal đã đoàn kết, nổ lực phấn đấu để đạt được một 

số kết quả như sau: 

 

Số 

TT 
Chỉ Tiêu ĐVT 

Kế Hoạch 

Năm 2021 

Thực Hiện 

Năm 2021 

1 Doanh thu thuần  đồng 375.000.000.000 408.066.975.500 

2 Lợi nhuận trước thuế đồng 8.000.000.000 8.384.026.285 

3 Thuế TNDN phải nộp đồng  1.566.557.019 

4 Lợi nhuận từ trước còn lại đồng  2.988.861.379 

5 Lợi nhuận đến cuối kỳ   9.806.330.645 

 

Trước những bối cảnh trên, Ban điều hành Công ty đã vạch ra những định hướng phù 

hợp, nắm bắt thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, tiết kiệm chi phí, tìm ra những chính 

sách phù hợp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn và trong 

điều kiện “Bình Thường Mới” để  cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

 

Tập trung sản xuất kinh doanh ngành hàng thức ăn cá tra truyền trống của Công ty 

mang thương hiệu VIP. Tranh thủ tận dụng thời gian để sản xuất gia công thức ăn thủy sản 

Organic với giá gia công khá tốt nhằm tạo uy tín và góp một phần vào thu nhập chung của 

Công ty 

 

Giám sát hoạt động của đơn vị liên kết. 

 

Hổ trợ cán bộ nhân viên và đội ngủ bán hàng thường xuyên thực hiện các hoạt động 

giao tiếp với khách hàng. Đàm phán với các nhà cung cấp nguyên việt liệu đầu vào nhằm 

hạn chế gián đoạn nguồn cung phục vụ sản xuất. 

 

Dùng nhiều biện pháp để kiên trì thu hồi công nợ khó đòi còn tồn đọng nhiều năm qua 

 

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, sự tuân thủ trong điều hành của Ban 

giám đốc, sự nhiệt tình đóng góp của Quý cổ đông và đông đảo Cán bộ công nhân viên 

của Công Ty Cổ Phần Domenal đã tạo ra thương hiệu Domenal ngày càng lớn mạnh và 

bền vững 

 

Thực hiện chi trả cổ tức 5% so với mệnh giá cổ phần từ nguồn lợi nhuận lũy kế đến 

cuối năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua. 

 

Quan tâm đời sống cán bộ nhân viên để đảm bảo cuộc sống phù hợp cho người lao 

động nhằm khuyến thích người lao động gắn bó và cống hiến cho Công ty lâu dài. 

 

Trong thời gian giãn cách xã hội và đại dịch bùng phát, nhiều cán bộ công nhân viên 

của Công ty đã bị nhiễm Covid-19. Công ty đã phối hợp cùng y tế địa phương để hổ trợ và 

điều trị cho bệnh nhân, đồng thời dùng nhiều biện pháp nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. 
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PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

 

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2022: 

 

Năm 2022 được dự đoán là một năm có nhiều thay đổi, chính sách mở cửa kích cầu 

nền kinh tế của chính phủ sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên những 

tháng đầu năm 2022 số ca nhiễm covid tăng rất cao, nhiều nơi còn lúng túng trong việc 

cách ly và điều trị F0, F1. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và 

Công ty Cổ Phần Domenal nói riêng. 

Tình hình xung đột giữa Nga và Ukraina có nguy cơ gây bất ổn lớn cho thế giới, 

tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ảnh hưởng đến hàng triệu con người và là một 

cú sốc ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu. Giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới 

tăng cao, đặt biệt là giá dầu thô, khí đốt, khí hóa lỏng tăng mạnh mẽ đã gây áp lực lớn đến 

lạm phát toàn cầu. 

Từ giữa tháng 03/2022, biến thể Omicron đã phần nào được khống chế nhưng tình 

hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tăng trưởng của hầu hết các 

ngành, các lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế đã gây ra những hệ 

lụy cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm 

tăng ở mức cao. Bên cạnh đó hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng xấu 

đến ngành nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi ở nước ta.  

Những tháng đầu năm 2022 và hiện tại giá cá tra thương phẩm đang ở mức cao lịch 

sử nhưng lượng cá thực tế trong ao ở mức thấp nên người nuôi cá không có nhiều lợi 

nhuận. Bên cạnh đó giá nguyên liệu, giá thức ăn và giá các mặt hàng đều đang ở mức cao 

làm cho người nuôi cá rất dè chừng trong việc thả cá giống để nuôi tiếp.    

Nhận thức được tình hình năm 2022 còn nhiều thách thức. Tình hình dịch bệnh, 

chiến sự, giá dầu thô, giá cả nhiều mặt hàng nguyên liệu để sản xuất thức ăn thủy sản cũng 

đang tăng cao trong những tháng qua. Công ty đã xây dựng kế hoạch sản suất kinh doanh 

năm 2022 phù hợp. 

 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: 

Doanh thu kế hoạch 2022: 400.000.000.000 đồng 

Lợi nhuận kế hoạch 2022: 12.000.000.000 đồng 

Sản phẩm chủ lực của Công ty Cổ Phần Domenal vẫn là thức ăn thủy sản với 

thương hiệu VIP được xây dựng ngày càng uy tín.  
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3. Một số giải pháp để thực hiện: 

Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty trong những năm tới. 

Tuân thủ các quy định của Pháp luật, thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội 

cổ đông đã thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Quản lý và sử dụng đồng vốn an toàn và hiệu quả, điều phối đáp ứng kịp thời nhu 

cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Quản lý, đào tạo và khuyến thích nhân lực trình độ cao để bố trí vào các vị trí phù 

hợp nhằm giải quyết công việc một cách hiệu quả.  

Quản lý, giám sát hoạt động của Công ty liên kết 

Thu hồi công nợ khó đòi còn tồn đọng bằng nhiều biện pháp. 

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Mặc dù nhiệm vụ 

kinh doanh của năm 2022 rất nặng nề, song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết 

một lòng của Ban Tổng giám đốc, của tập thể cán bộ công nhân viên sẽ phấn đấu hoàn 

thành nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.  

Xin kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp 

Trân trọng cảm ơn.  

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022) 

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Domenal 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Domenal 

- Ban Kiểm Soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 

2021 với các nội dung cụ thể như sau: 

 

1. Nhân sự Ban Kiểm soát: 

 

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 gồm có 03 thành viên: 

1. Bà: Nguyễn Ngọc Yến – Trưởng ban; 

2. Ông: Nguyễn Thanh Bình – Thành viên; 

3. Bà: Trần Thúy Vân – Thành viên. 

  

2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2021: 

 

- Tổ chức 04 phiên họp định kỳ các thành viên trong Ban Kiểm soát; 

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty 

về kế hoạch, phương hướng và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. 

- Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do Phòng Kế toán cung cấp. 

- Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội Cổ đông thường 

niên năm 2021 đã thông qua 

 

3. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 

 

 Trong năm 2021 Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường 

nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. 

 Ban kiểm soát đã kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Cty theo 

đúng Nghị quyết đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và 

theo đúng Điều lệ của Cty. 

Ban kiểm soát đã kiểm tra và đồng ý với báo cáo tài chính năm 2021 đã 

được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến kết quả kinh doanh 

như sau: 



Báo cáohoạt động Ban kiểm soát năm 2021 

 

 

 

Chỉ tiêu Năm 2021 

Doanh thu thuần về bán hàng  408.066.975.500  

Giá vốn hàng bán  390.303.259.885  

Doanh thu tài chính 4.618.947.906 

Chi phí tài chính 10.751.969.981 

Trong đó: Chi phí lãi vay 10.751.585.149 

Thu nhập khác 6.871.317 

Chi phí khác 25.673.128 

Chi phí bán hàng 156.238.896 

Chi phí quản lý DN 3.071.626.548 

Lợi nhuận trước thuế 8.384.026.285 

Chi phí thuế TNDN 1.566.557.019 

Lợi nhuận từ những năm trước 2.988.861.379 

Lợi nhuận lũy kế cuối kỳ 9.806.330.645 

 

Kết quả kinh doanh của năm 2021 như trên chưa được trích lập các quỹ 

theo quy định của Điều lệ Công ty và chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 

theo quy định của Pháp luật 

  

4. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý:   

Ban kiểm soát không nhận thấy có bất cứ điều gì bất thường trong hoạt 

động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý. 

Trong năm 2021, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các 

quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Cty. 

Trên đây là nội dung kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. Ban 

kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội. 

Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban 

điều hành Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. 

 Kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe.  

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng Ban  

 

 

 

 

 

  Nguyễn Ngọc Yến 
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TỜ TRÌNH 01 CỦA HĐQT 
V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

  CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL  

 

Kính thưa Quý Cổ đông 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Domenal 

 

Để đảm bảo công tác quản lý tài chính kế toán của Công Ty Cổ Phần 

Domenal tuân thủ đúng các quy định, chuẩn mực hiện hành của Nhà nước.  

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét 

và thông qua việc uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 được 

quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2022” cho Công Ty 

Cổ Phần Domenal là một Công Ty Kiểm Toán độc lập có đủ chức năng và năng lực 

để kiểm toán. 

 

Kính trình và xin ý kiến Đại hội. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 Chủ Tịch  
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TỜ TRÌNH 02 CỦA HĐQT  
V/v: Thành lập Công ty con hoạt động chế biến thủy sản đông lạnh 

 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

  CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL  

 

Kính thưa Quý Cổ đông 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Domenal 

 

Để hổ trợ và mở rộng hoạt động sản xuất sang lĩnh vực chế biến thủy sản 

đông lạnh, nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 

và hạn chế rủi ro nợ xấu 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét 

và thông qua việc thành lập Công ty con của Công ty CP Domenal theo thông tin 

như sau: 

 

- Công ty CP Domenal sẽ cho Công ty con này thuê lại một phần đất trống 

với diện tích 20.000 m2, thời hạn 37 năm để xây dựng nhà máy hoạt động 

và đặt trụ sở giao dịch chính. 

 

- Vốn điều lệ của Công ty con: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) 

sẽ do Cty Cổ Phần Domenal đóng góp 99% cổ phần  

 

- Công ty CP Domenal sẽ dùng nguồn vốn, quỹ phát triển kinh doanh, lợi 

nhuận đạt được sau thuế đến cuối năm 2021, dự kiến lợi nhuận các năm 

sau và các nguồn vốn hợp pháp khác để góp vốn vào Công ty con. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét 

và thông qua việc thành lập Công ty con 

 

Kính trình và xin ý kiến Đại hội. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 Chủ Tịch  
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TỜ TRÌNH 03 CỦA HĐQT 
V/v: Phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021 

 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

  CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL  

 

Kính thưa Quý Cổ đông 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Domenal 

 

Theo kết quả kinh doanh của Công ty CP Domenal đã được kiểm toán. Hội 

đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua 

việc phân phối lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2021 như sau: 

 

Lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021: 6.817.469.266 đồng  

Trích lập quỹ phát triển kinh doanh 30%: 2.045.240.780 đồng 

Số lợi nhuận còn lại sẽ không lập thêm quỹ, không lập dự phòng, không chia 

cổ tức mà được giữ lại Công ty để chủ động nguồn tài chính.   

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét 

và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như trên. 

 

Kính trình và xin ý kiến Đại hội. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 Chủ Tịch  
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