
cONG HOÀ X HOI CHn NGHÍA VIET NAM 
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BIEN BAN DAI HOI cÓ �ÔNG 
CÖNG TY CP THUONG MAI - �ÀU TU' LONG BIËN 

NHIEM KÝ 2022-2026 

Hoi 7h45 ngày 25 tháng 6 n�m 2022, Cóng ty có phan Thuong mai - �au te Long 

Biên tién hàmh Dai hÙi có �óng nhiÇm kj 2022 - 2026 dé dánh giá hoat dong kinh doanh 

cua n�m 2021 và nhiem ky 2017 - 2021, phuong huóng nhiÇm vy nhiÇm ky 2022 - 2026. 

Dai hÙi dã tién hành ki�m tra có �óng tham due Dai hÙi: 

+Tông sô cô �ông Công ty: 142 cô �ông. 

+Co dông tham du �ai hÙi: 98 cô �ông. 

Trong dó: -Tham dyr truc tiép: 36 cô �ông. 
- Tham d thông qua uý quyên: 62 cô dông. 

Dai diÇn cho quyèn só hïtu 1.399.809 có phân bàng 93.32 % sö lugng có phân có 

quyên biêu quyêt cça Công ty. 

C�n c Luât doanh nghiÇp ngày 17/6/2020 và �iêu lÇ tô chúc hoat �Ùng cça Công ty 

cô phân Thuong m¡i - �âu tu Long Biên vói thành phân tham du nhu trên là hop lÇ. 

Dai hÙi dã dugc �ón tiÇp các �ông chí d¡i bieu khách quy �¿n dy �¡i hÙi: 

Dai bieu Tóng cong ty Thuong mai Hà NÙi: 

1.Ong Nguyên Thái Düng -Chú tich HÙi �ông quán trË Công ty 

Dai hÙi dã �ê cë và biêu quyêt thông nhât lya chon nhïng nguòi sau �ây vào: 

I. Doàn Chü tich �gi hÙi: 
- Öng: Nguyên Thái Dkng - Chç tjch HÐQT Công ty. 
- Ong: Vk Minh Tuân - Phó chç tËch HÐQT, Giám �ôc Công ty. 

- Bà: Nguyên ThË Phuong - Thành viên HÐQT, Kê toán Truong Công ty. 

2. Doàn Thu ký Bgi hÙi: 
- Bà Nguy¿n ThË Thu Huong - Phó phòng Tô chéc Hành chính Công ty. 

VÛi tinh thân làm viÇc khân truong và nghiêm túc �ai hÙi �ä tiên hành mÙt sÑ nÙi dung 

sau 



Dai hÙi dã nghe Ông Nguven Thái Ding thay m·t H�QT báo cão ho¡t dÙng cça 

iDQT nhiÇm ky 2017-2021; Ké hoach hoat dÙng nhiÇm ky 2022-2026 voi ngi dung

chinh: 

*Các chi tiêu thyc hiÇn n�m 2021: 

Tong doanh thu 147.438.000.000 dông Tông dat 95,1% kê hoach n�m. 

thuân, doanh thu tài 
chinh và thu nhp 
khác: 

- Loi nhun truóc thue: 5.537.000.000 �ông dat 120,3% kê ho¡ch n�m. 

*Ket quá thurc hiÇn các chi tiêu nhiÇm ky 2017 - 2021: 

Múc t�ng truong hàng n�m (%) 

2019 2020 
Thye hien TT Chi tiêu DVT 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2021 

Tong doanh thu thuàn, 

doanh thu tài chính và Trd 167.969 165.329 167.542 149.646 147.438 93,3 98,4 101,3 89,3 98,5 

thunhapkhác
Loi nhuan truóc thuÃ Trd 3.455 3.484 4.880 5.399 5.537 91,8 100,8 140 110,6 102,5 

Thu nhap binh quân 1 000d 4,600 5.474 5.850 6.120 6.300 102.2 119 106.9 104.6 102.9 

4 Ty 1e có tic 8,5 9,5 9.5 984,6 77,2 11, 100 94 

*Ke hoach sån xuát kinh doanh n�m 2022: 

- Tông doanh thu thuân, doanh thu 155 ty �ong 

tài chính và thu nhp khác: 

- Loi nhun truóc thuÃ: 5,2 ty dong. 

Thu nhp binh quân nguoi/tháng: 6.500.000 �ông. 

- Cô túc: 9 %/n�m 

Ké hoach san xuât kinh doanh nhiÇm ký 2022- 2026: 

+Tông doanh thu thuân, doanh thu tài chinh và thu 

nhp khác: Hàng n�m t�ng: 5% tro lên. 

+Loi nhuân: Hàng n�m täng: 5% tro lên. 

+Thu nhp binh quân nguoilao dÙng: Hàng n�m t�ng: 4-6% 

+Ty le co tétc �¡t: 8-10%/n�m. 



2. Dai hÙi dä nghe Öng Vä Minh Tuán thay mt Ban giám �Ñc �Íe báo cáo kêt quà hoat 

dong kinh doanh n�m 2021 và nhiÇm ky 2017 2021, phuong huóng kinh doanh n�m 

2022 và nhiÇm ky 2022 -2026. 

3. Dai hÙi �ã nghe Bà Nguyên ThË Phurong thay m·t HÐQT Công ty thông qua báo cão 

tài chính n�m 2021. 

TT CHI TIÊU NAM 2021 GHI CHÚ

KÈT QU HOAT �ONG KINH DOANH 

1Doanh thu 
2 Giá von 

145.930.095.839 

117.058.548.954 

3 Loi nhun gop 
4 Doanh thu ho¡t �Ùng tài chính 
5 Chi phi tài chính 
6 Chi phí bán hàng 
7 Chi phi qu£n lý doanh nghiÇp 
8 Lgi nhun thuân të ho¡t �Ùng kinh doanh 

9 Thu nhp khác 

10 Chi phí khác 

11 Loi nhuân khác 

12 Tong LN truóc thu¿ 
13 Thuê TNDN phái nÙp 

14 Loi nhun sau thue 

II TÀI SÅN CÓ DINH 
II VÓN CHn SÖ HÜU 

Trong dó: 
Vón dièu le 

5966 28.871.546.885 

G TY 
PHAN 
A-DAU 
BIEN 

1.220.368.746 

17.238.592.048| 
-TP 7.577.724.129 

5.275.599.454 

288.137.324 
26.374.250 

261.763.074 
5.537.362.528 

******** ********* 

793.944.479 
4.743.418.049 

14.113.092.391 

37.914.778.716 

15.000.000.0000 

IV CÁC QUÝ 

1Quy �âu tu phát triên 

2 Quy khen thuöng phúc loi 
11.145.466.265 

*** **** ********* ***** 

** 

1.065.421.493
4. Dai hÙi dã nghe Ông Ph¡m Vän Hu thay mat Ban kiem soát doc báo cáo thàm tra 
cua Ban kiêm soát vêcông tác tài chính n�m 2021 trên mÙt só lînh vuc sau: 
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Só có phân tán thành là 1.398.409 co phan, bàng 99,9% só có phân có quyên biêu quyêt 

tham de Dai hÙi. 
Só co phán không tán thành là 1.400 có phân, bàng 0,1% só có phán có quyên biêu quyêt 

tham du Dai hÙi. 
- Biêu quyêt thông qua To trinh cça HÐQT vè múc thù lao cho HÐQT, BKS Công ty n�m 

2022. 
Só có phàn tán thành là 1.399.809 có phán, bàng 100% só có phàn có quyên biéu quyët 

tham dy Dai hÙi 
-Bieu quyêt thông qua tò trinh cça HÐQT vê tiên thuÛng cho HÐQT, Ban diêu hành, BKS 

công ty n�m 2021 
Só có phân tán thành là 1.398.409 có phân, bàng 99,9% só có phán có quyên biêu quyêt 

tham du Dai hÙi. 
S6 co phán không tán thành là 1.400 có phán, bäng 0,1% só cô phân có quyén biêu qugët 

tham du Dai hÙi. 
- Bieu quyét thông qua Tò trinh vè tiép tåc lp dr án �âu tu trung tâm thuong m¡i kêt hop 

voi v�n phông làm viÇc tai só 2 Ngô Xuân Quang thË tran Trâu Quý huyên Gia Läm, Hà NÙi 
Só có phàn tán thành là 1.398.409 có phân, bang 99,9% só có phan có quyén biêu quyêt 

tham du tDai hÙi. 

Só co phan có ý ki¿n khác là 1.400 có phân, chi¿m 0,1% s có phan có quyén biêu qywêt 

tham du EDai hÙi. 
- Biêu quyêt thông qua don vË kiêm toán báo cáo tài chính 

S6 co phan tán thành là 1.399.809 có phân, bàng 100% só có phân có qyén bi¿u quyêt 
tham du Dai hÙi. 
-Bieu quyét thông qua báo cáo tài chính �ã dugc kiêm toán. 
Só có phan tán thành là 1.399.809 có phán, bang 100% só có phán có quyén biêu quyêt 

tham du Dai hÙi. 

9. Dai hÙi dã nghe Thu ký dai hÙi thông qua NghË quy�t �ai hÙi. 
Biên bán drgc lp xong vào hôi 12'30' ngày 25 tháng 6 n�m 2022. 

KK.D:0 :01005965

TM OAN CHÙ TICHn
CONGT

CO PHAN 

THU KÝ �ÐAI HOI 

huu 
UONG MAI-BÄU Tu* 

ONG BIEN// 
BEN-1P H 

Nguyên Thái Dkng' Nguyen Th/ Thu Huong 



DAI HOI C0 DÔNG 
CTY CP THU'ONG MAI - �ÀU TU LONG BIÊN 

NHIEM KY 2022-2026 

CONG HOÀ X� HOI CHn NGHIA VI�T NAM 
Doc lp-Ty do - H¡nh phúc 

Hà Noi, ngày 25 tháng 6 n�m 2022 
So'01/Ne-BHece 

NGHI QUYÉT �AI HQI CÓ �ÔNG 
CONG TY CP THUONG MAI - �ÀU TU' LONG BIËN 

NHIEM KÝ 2022-2026 

Cän cr Luat Doanh nghiÇp ngày 17/6/2020; 
Can cr Diêu lÇ tô chúc và ho¡t �Ùng cça Công ty co phân Thurong m¡i - �âu tu 

Long Biên. 1005965 
-

ONG TY 
PHAN 

Can cú NghË quyêt HÙi �ông Quan trË Công ty vê viÇc tô chúc Dai hÙi cô dông 
Cong ty co phân Thuong m¡i - Dâu tu Long Biên nhiÇm ký 2022-2026 

C�n cú nÙi dung �ã duoc �¡i hÙi �ông cô �ông Công ty cô phân Throng m¡i 

Dâu tu Long Biên ngày 25/6/2022 thông qua. 
Can cu Biên bàn kiêm phiêu t¡i cuÙc hÍp �¡i hÙi �ông cô dông nhiÇm ky 2022-

G MA-DÁU TU 
NG BIEN 

P.HA 

EN -T 

2026 

QUYÈT NGH. 
Dieu I: Dai hÙi �ông có �ông Công ty cô phân Thuong mai - �âu tu Long Biên 

nhiem ky 2022 -2026 nhât trí thông qua các nÙi dung sau: 
1. Kêt qu£ sån xuât kinh doanh n�m 2021 và nhiÇm ky 2017 - 2021. 

*N�m 2021: 

+Tong doanh sô bán ra: 147.438.000.000 �ông d¡t 
+Lgi nhun truóc Thuê: 

Nhiem ky 2017-2021 

95,1% kê ho¡ch n�m. 
120,3% kê ho¡ch n�m. 5.537.000.000 dông d¡t 

2. Ket quá kinh doanh san xuât nhiÇm ky 2017-2021 
Thye hien Mre t�ng truong hàng n�m (%) 

TT Chi tiêu DVT 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Tong doanh thu thuân, 
doanh thu tài chính và Trd 167.969 165.329| 167.542 149.646 147.438 101,3 98,5 93,3 98,4 89,3 

thu nhp khác 

Loi nhuan truóc thuÃ Trd 3.455 3.484 4.880 5.399 5.537 91,8 100,8 140 110,6 102,5 

Thu nhap binh quân 1.000d 4,600 5.474 5.850 6.120 6.300 102.2 119 106.9 104.6 102.9 

4 Ty le có túc 9,5 9,5 100 % 8,5 84,6 77,2 111,7 94 



2. Báo cáo tài chính n�m 2021. 
3. Báo cáo cüa Ban kiÃm soát Công ty vÁ công tác tài chính n�m 2021 và nhiÇm 

ky 2017-2021. 
4. Phuong án phân phôi loi nhun, chia cô túe n�m 2021. 

Thrc hien n�m
TT. Noi dung chi tiêu DVT 

2021 

5.537.362.528 
Lgi nhun truóc thuê 

2 Loi nhun sau thuê 

VNÐ 

VNÐ 4.743.418.049 

3.100.000.000 3 Trich lp các quy 
+Quy dâu tu phát triên 
+Quy phúc loi, khen thuong 

VNÐ 2.800.000.000 

VNÐ 157.700.000 

+Quy throng Ban quàn lý, diêu VNÐ 
142.300.000 

hành côngty 
4 Loi nhun còn l¡i 
5 Chia cô tëc 

- Ty le chia có tirc /n�m (9%) 
-Sótien chia cô tirc 

TiÁn thuong cho HDQT, Ban dieu hành và Ban kiêm soát n�m 2021. 

Tông sô trích là 3% trên lgi nhun sau thue: 
Tièn thuong cho tp thÃ HÐQT là 1,65% trên loi nhun sau thuÃ� là: 78.300.000d 
Tièn thuong cho tp thÃ Ban �H là 0,85% trên loi nhun sau thuÃ là: 40.300.000d 
Tièn thuong cho Ban kiÁm soát là 0,5% trên lgi nhun sau thuÃ là: 23.700.000d 

VNÐ 1.643.418.049 

% 

VNÐ 1.350.000.000 

Mrc thù lao cho HÐQT và Ban kiêm soát 2022. 
Thù lao cho HÐQT và Ban kiêm soát n�m 2022 dugc tính hàng tháng theo hê so 

X múc luong co sß và thanh toán 1 tháng 1 lân nhu 

Tro'ng duong 
TT Chte danh He s6 

(dong) 
Hoi �ông quan trË 

Chù tich HÐQT 
2 Phó chù tËch HÐQT 

3 
II Ban kiêm soát 

7.450.000 

4 5.960.000 
Thành viên HÐQT 3 4.470.000 

1 Truong ban kiêm soát 2,5 3.725.000 

2 Thành viên Ban kiêm soát 1 1.490.0000 



5. Kê hoach san xuât kinh doanh n�m 2022 và nhiÇm ky 2022 - 2026: 

* N�m 2022: 

155 ty dông. 
5,2 ty dông. 

+Tong doanh thu: 
+Lgi nhun truóc Thue: 
+Thu nhp binh quân 
ngroi/tháng 
+Cô turc: 

6.500.000 �ông. 
9 %/n�m. 

Nhiem ky 2022 2026: 
+Tông doanh thu: Hàng n�m t�ng: 
+Loi nhuan: Hàng n�m t�ng: 

+Thu nhp binh quân nguoi/tháng 

+Co túc: 

5% tro lên. 

5% tro lên. 

4-6% 

8-10%. 

6. Uy quyên cho HEÐQT Công ty lra chon don vË kiêm toán; tiêp tåe lp dy án 

dâu tr trung tâm throng mai kêt hop v�n phòng làm viÇc t¡i sô 2 Ngô Xuân 

Quang, Trâu Quy, Gia Lâm (nÙi dung này dã durgc DHÐCÐ n�m 2020; 2021

thong qua) 

THU 

LONC 7. Công tác �âu tur phát triên doanh nghiÇp. 

-Tiêp tyc cùng cô m¡ng luói hiÇn có cça Công ty, cäi t¡o chinh trang hoàn thiÇn 

he thông Siêu thË dàm bào hinh änh trong ngoài t¡o diêm nhân vê hinh änh, ho¡t 

dong nh�m thu hút khách hàng �ên mua s�m. 

Tô chérc khai thác hàng hóa tâp trung të các nhà sàn xuât, nhà cung câp lÛn và 

các ban hàng có uy tín, thuong hiÇu, �àm bào chât luong, giá cå canh tranh �ê cung 

úng cho các Siêu thË trong Công ty. 
- Xây dung các chuong trinh marketing, chuong trinh khuyên m¡i phù hop vÛi 

thuc tê cça các �on vË và tâm lý nguoi tiêu dùng. Xây dårng v�n hóa doanh nghiÇp, 

v�n hóa ng xu vÛi khách hàng; trong kinh doanh luôn giï �ugc chï tín �ôi vói 

khách hàng 
- T�ng cuong công tác quan lý kinh doanh, rà soát, sua �ôi, bô sung và ban hành 

các nÙi quy, quy chê, quy dËnh quån lý nÙi bÙ Công ty �ê nâng cao hiÇu quå quàn lý 

diêu hành ho¡t �Ùng kinh doanh sån xuât cça Cong ty. TriÇt dë thårc hiÇn công tác 

thuc hành tiêt kiÇm, chông l�ng phí trong moi khâu công tác. 

- Rà soát bô sung phuong án näng cao hiÇu quå s dång m¡ng luói cça Công ty, 

chú trong nâng cao hiÇu quá các �iêm �ang lp då án dâu tu, các diêm khai thác 

chua triÇt dê nhäm nâng cao hiÇu quå sù dång m¡ng luói. 

- Thuc hiÇn tôt nhiÇm vy an ninh quôc phòng, công tác bào vÇ tuân tra canh gác 

dàm b£o an toàn vê nguoi, tài sán, hàng hóa, giï vng an ninh chính tr/ và trt tå an 

toàn xâ hÙi trong Công ty; không dê xay ra cháy nô, trÙm c�p, thât thoát tài sån hàng 

hóa. 

3 



8. Công táce tô chúre lao �Ùng và thye hiÇn các chính sách �ôi vói nguoi lao �Ùng: 

Thue hiÇn tôt �iêu lÇ tô chúrc ho¡t dÙng, Thóa uóc lao dông tâp thÃ và nÙi quy 

lao dÙng cua Công ty dã ban hành. 

Tiêp tuc nghiên cúu bô trí, s�p xêp su dång luc luong lao �Ùng trên co só to 

churc cong viÇc hãp lý. phù hãp vÛi tëmg dom vi, t¡o �iêu kiÇn cho nguroi lao dÙng 

phát huy hêt khà n�ng lao dÙng, sáng t¡o dé thirc hiÇn tôt các nhiÇm vå kinh doanh 

sån xuât däm bào t�ng n�ng suât lao �Ùng. 
Thre hiÇn tôt các chinh sách chê dÙ �ôi vÛi ngròi lao �Ùng trên co sÛ các quy 

dinh cua Công ty và các v�n bàn pháp lut ban hành nhu lao �Ùng, luât BHXH, 

BHYT, BHTN.. và các quy dËnh cça Công ty. Thanh toán luong hàng tháng cho day 

dù cho nguròi lao �Ùng. Dóng BHXH, BHYT, BHTN �úng thoi gian quy dinh, kip 
thoi giäi quyêt các chê �Ù chính sách �ôi vÛi CB, CNV - LÐ. 

9. Bàu HDQT nhiÇm ky 2022-2026. 
Các Ong/Bà d� trúng cë HÙi dông quån trË công ty 

1.Ong Nguy�n Thái Düng 
2. Ong Vü Minh Tuân. 
3. Ong Trinh Häi �uròng. 
4. Bà Nguyen ThË Phuong. 

5. Bà Le ThË Lan Huong. 

10. Bau Ban kiêm soát nhiÇm ky 2022-2026 
Các Ong/Bà dã trúng cù Ban kiêm soát Công ty 

1.Öng Pham V�n Hu. 

2.Ong Nguy�n ViÇt Hùng 
3. Bà Nguy¿n Kim Ánh. 
Diêu II: D¡i hÙi cô �ông Công ty cô phân Thuong mai - �âu tu Long Biên nhiÇm ky 

2022-2026 giao cho HDQT Công ty có trách nhiÇm tó chéc chi �¡o triên khai thåuc 
hiên nhïng nhiÇm vy mà nghi quyêt �ai hÙi �ã thông qua. 
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Nguyen Thái Dkng 
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