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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ 
TẦNG VĨNH PHÚC 

Số: 1401 /13/NQ_HĐQT/IDV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

   

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013 
 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC 

(V/v: Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 1 năm 2013 )  
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam 
thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc; 
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý 1 năm tài chính 2013 của Công ty cổ 

phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 11 tháng 01 năm 2013. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua kết quả đầu tư xây dựng và họat động kinh doanh quí 1 năm tài 
chính 2013 (đến 31/12/2012) với các chỉ tiêu chính như sau: 

TT Chỉ tiêu Tại 31/12/2012 Ghi chú 

I TỔNG TÀI SẢN 275.169.766.879  

1 Tài sản ngắn hạn 82.109.533.758  

2 Tài sản dài hạn 193.060.233.121  

II TỔNG NGUỒN VỐN 275.169.766.879  

1 Nợ ngắn hạn 10.845.126.489  

2 Nợ dài hạn 219.868.971.603  

3 Vốn chủ sở hữu 44.455.668.787  

III KQ ĐẦU TƯ KINH DOANH    

1 Tổng Doanh thu (DT Thuần, DT Tài 
chính, Thu nhập khác) 6.991.213.388  

2 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh      4.731.043.813  

3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế      4.918.024.008  

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN      4.709.152.968   
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Điều 2:  Thông qua chủ trương đầu tư thử nghiệm Dự án nhà xưởng mini cho thuê 
trong lô CN12 khu công nghiệp Khai Quang. Mô hình tổ chức thực hiện dự án này Tổng 
Giám đốc sẽ nghiên cứu tiếp và trình HĐQT để xem xét và cho ý kiến tiếp. Trước mắt, 
đồng ý cho Công ty Vĩnh Sơn thuê tối đa 2 ha tại lô CN12; 

Điều 3:  Thông qua chiến lược của Công ty như sau: 

- Tập trung đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp; khai thác chiều sâu các loại 

hình bất động sản khu công nghiệp; 

- Xác định tỷ lệ vốn đầu tư cho các lĩnh vực cốt lõi trên là 65% Tổng tài sản; Các loại 

bất động sản khác là 7,5% TTS; Đầu tư trên thị trường vốn là 7,5% Tổng tài sản; 

Điều 4:  Thông qua phương án phân chia thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 
2013 (chi tiết theo BB họp). Theo đó, tổng thù lao là 378.000.000 đồng/năm (mức phân 

phối thù lao này là thù lao cho các hoạt động định kỳ thường xuyên của HDQT, BKS và 

chưa  bao gồm các hoạt động đột xuất khác); 

Điều 5: Thông qua việc thực hiện các chuyên đề ”Cải tiến mô hình tổ chức hoạt động 
kinh doanh của Công ty; Cải cách chế độ tiền công, tiền lương và tiền thưởng; Xác định 

hiệu quả công tác của bộ máy quản trị quản lý cao cấp và trung cấp” với kinh phí thực 

hiện tối đa là 500 triệu đồng cho 03 chuyên đề này; 

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 theo Tờ trình số 
01/TTr/2013 của Tổng Giám đốc. Theo đó, sẽ lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán & Tư 

vấn UHY để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty: 

Điều 7: Điều khoản thi hành: 
 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty con và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này./. 
 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Các thành viên HĐQT; 

- Lưu VP HĐQT, TC-TH 

- Website công ty 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
VĂN PHỤNG HÀ 

 


