






























      COÂNG TY COÅ PHAÀN                               CỘNG HOØA XAÕ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH 510             Độc lập – Tự do – Hạnh phuùc 

 =======***=======             =========***========= 
Nha Trang , Ngaøy      thaùng 04 naêm 2017 

 

BAÙO CAÙO MOÄT SOÁ NOÄI DUNG KHAÙC 
THOÂNG QUA PHIEÂN ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2017   

KÍNH TRÌNH:   ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2017 
Caên cöù chöông trình vaø noäi dung phieân ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñaõ ñöôïc HÑQT Coâng ty CP 

XDCT 510 chuaån bò vaø baùo caùo. 
Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty xin baùo caùo Ñaïi hoäi moät soá noäi dung tieáp theo khaùc theo quy 

ñònh hieän haønh caàn phaûi thoâng qua taïi phieân ñaïi hoäi hoâm nay cuï theå nhö sau : 
1/ Baùo caùo thuø lao ñaõ chi traû cho hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban kieåm soùat naêm 2016 

- Toång giaù trò thuø lao traû cho HÑQT trong naêm 2016 (12 thaùng) :  
(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12 ) = 162.000.000 ñoàng 
- Toång giaù trò thuø lao traû cho BKS trong naêm 2016 (12 thaùng) : 
(2.000.000 * 12 + 1.500.000 *12 ) =       42.000.000 ñoàng 

2/ Phöông aùn thuø lao cho hoäi ñoàng quaûn trò  vaø Ban kieåm soùat naêm 2017 : 
1.1/ Thuø lao cho hoäi ñoàng quaûn trò : 
- Thaønh vieân HÑQT (Kieâm nhieäm ):   1.500.000 ñoàng/thaùng 
- Chuû tòch HÑQT  :     2.000.000 ñoàng/thaùng 
- Thö kyù HÑQT (kieâm nhieäm) :    1.000.000 ñoàng/thaùng 
Toång giaù trò thuø lao traû cho HÑQT trong naêm :  

(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12 ) = 162.000.000 ñoàng 
1.2/ Ban kieåm soùat :       
- Tröôûng ban kieåm soùat (Kieâm nhieäm):   1.500.000 ñoàng/thaùng 
- Thaønh vieân Ban kieåm soùat (Kieâm nhieäm) :   1.000.000 ñoàng/thaùng 
Toång giaù trò thuø lao traû cho BKS trong naêm: 
(2.000.000 * 12 + 1.500.000 *12 ) =       42.000.000 ñoàng 

3/ Phöông aùn trích quyõ khen thöôûng Ban ñieàu haønh naêm 2016: 
- Caên cöù quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh vaø tình hình thöïc hieän keá hoaïch lôïi nhuaän, keá hoaïch 

coå töùc naêm 2016. HÑQT ñeà xuaát Ñaïi hoäi trích quyõ khen thöôûng BÑH Coâng ty vôùi möùc 10% phaàn 
lôïi nhuaän duøng chia coå töùc vöôït keá hoaïch . Cuï theå : 340.000.000 ñoàng 

- KH coå töùc naêm 2016 (12%) :  (25.000.000.000 * 12%)      =  3.000.000.000 ñ 
- LN duøng chia Coå töùc thöïc teá ñaït ñöôïc  (8.199.968.639* 78%) =  6.395.975.538 ñ 
- Giaù trò coå töùc vöôït KH :  6.395.975.538 – 3.000.000.000 =   3.395.975.538 ñ 
- Giaù trò trích quyõ khen thöôûng BÑH:  (3.395.975.538 * 10%) =    339.597.554 ñ 
  (Laøm troøn : 340 tieäu) 

4/Phöông aùn löïa choïn Coâng ty kieåm toùan BCTC naêm 2017 : 
- HÑQT thoáng nhaát trình Ñaïi hoäi coå ñoâng phöông aùn löïa choïn Coâng ty Kieåm toùan BCTC naêm 

2017 nhö sau : - Tieáp tuïc choïn Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Kieåm toùan DTL Mieàn Trung (Nay laø 
Coâng ty TNHH kieåm toaùn vaø tö vaán RSM Vieät Nam – CN mieàn Trung) laø ñôn vò thöïc hieän kieåm 
toùan BCTC cuûa Coâng ty naêm 2017.  

Ñaïi hoäi thoáng nhaát uûy quyeàn cho HÑQT löïa choïn moät Coâng ty kieåm toùan khaùc thöïc hieän 
kieåm toùan BCTC naêm 2017 phuø hôïp vaø ñaûm baûo theo ñuùng caùc quy ñònh cuûa Phaùp luaät hieän haønh 
neáu trong tröôøng hôïp caàn coù söï thay ñoåi veà Coâng ty kieåm toùan. 
 Treân ñaây laø moät soá noäi dung caàn phaûi baùo caùo vaø trình Ñaïi hoäi thoâng qua. 

Kính trình Ñaïi hoäi xem xeùt ! 
                  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                  CHUÛ TÒCH 

 
 
 
 

                       Leâ Baù Toá 













 

            CÔNG TY CỔ PHẦN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: …../NQ-ĐHĐCĐ                            Nha Trang, ngày      tháng 04 năm 2017 
                   

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

(DỰ THẢO) 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty CP Xây dựng công trình 510; 

- Căn cứ nội dung, chương trình ñại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2017 của Công 

ty cổ phần Xây dựng công trình 510 ñược tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường 

khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà; 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; 

Tham dự Đại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2017 có …… cổ ñông, sở hữu và ñại 
diện cho ………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……… % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty cổ phần xây dựng công trình 510, 

QUYẾT NGHỊ 
 

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 

và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như 

sau: 

  1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 : 

- Giá trị sản lượng: 281 tỷ/280 tỷ, ñạt 101 % so với kế hoạch. 

- Doanh thu:   305,3 tỷ/270 tỷ, ñạt 113 % so với kế hoạch. 

- Thu tài chính: 272 tỷ/270 tỷ, ñạt 101 % so với kế hoạch. 

- Thu nhập bình quân người lao ñộng: 6,5tr /6,5tr ñạt 100 % so với kế hoạch. 

- Nộp ngân sách: Đạt 100% so với kế hoạch 

- Nộp BHXH: 4,4 tỷ ñạt 100% so với kế hoạch. 

- Đấu tư thiết bị: 2,5/10 tỷ phù hợp với nhu cầu thực tế 

- Đấu thầu tìm việc: 210,5 tỷ/ 250 tỷ ñạt 84 % so với kế hoạch. 

  1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm  2017 : 

- Giá trị tổng sản lượng: > 280 tỷ. 

- Doanh thu:    > 250 tỷ. 

- Thu tài chính:  > 280 tỷ. 

- Nộp BHXH, nộp thuế: Đúng theo quy ñịnh của pháp luật 

- Đầu tư thiết bị  Phù hợp với nhu cầu thực tế 

- Thu nhập bình quân:   7 triệu ñồng/người/tháng 

- Cổ tức      > 12% /năm 

- Đấu thầu tìm việc:   > 300 tỷ.  

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 ñã ñược kiểm toán, phương án phân chia 

lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau: 



 

2.1. Trích các quỹ như sau: 

- Quỹ ñầu tư phát triển (7%): 573.997.805 ñồng. 

- Quỹ dự phòng tài chính (5%):  409.998.432ñồng. 

- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): 819.996.864 ñồng. 

- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành:   340.000.000 ñồng. 

2.2. Chia cổ tức bằng tiền : 4.500.000.000 ñồng.(Tỷ lệ 18 %/cổ phần). 

- Đã chi tạm ứng ñợt 1 : 2.000.000.000 ñồng (Tỷ lệ 8%/cổ phần) vào ngày 20/03/2017. 

- Chi trả ñợt 2 số còn lại: 2.500.000.000 ñồng (Tỷ lệ 10%/cổ phần) vào ngày 

20/06/2017. Ngày chốt danh sách cổ ñông thực hiện quyền trả cổ tức ñợt 02 năm 2016 là 

ngày 19/05/2017. 

 2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.595.547.415 ñồng. 

3. Thông qua báo cáo hoạt ñộng của Ban Kiểm soát năm 2016. 

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016; phương án thù 

lao cho HĐQT và BKS năm 2017. Cụ thể: 

4.1. Thù lao cho Hội ñồng quản trị năm 2017: 

- Chủ tịch HĐQT :   2.000.000 ñồng/tháng. 

- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm):   1.500.000 ñồng/tháng. 

- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm):   1.000.000 ñồng/tháng. 

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2017: 

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm):  1.500.000 ñồng/tháng. 

- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.000.000 ñồng/tháng. 

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:  

Thống nhất lựa chọn Coâng ty TNHH Kieåm Toaùn & Tö Vaán RSM Vieät Nam – Chi Nhaùnh 

Mieàn Trung là ñơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017. 

Ủy quyền cho Hội ñồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2017 phù hợp và ñảm bảo theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật 

hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay ñổi về công ty kiểm toán. 

6. Tổ chức thực hiện. 

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 04 năm 2017. 

- Hội ñồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh ñạo 

Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. 

- Nghị quyết này ñược gửi cho toàn thể cổ ñông có quyền biểu quyết của Công ty cổ 

phần xây dựng công trình 510. 

Nơi nhận: 

- Cổ ñông Công ty 

- Hội ñồng quản trị 
- Ban Kiểm soát 

- Ban Giám ñốc 

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 

- Sở GDCK Hà Nội 

- Đăng lên Website công ty 

- Lưu: VT, VP HĐQT. 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT 

 
 
 

 
 

LÊ BÁ TỐ 
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