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cONc no rnONG TIN rnf,N CONG THONG TIN EIPN TIt CUA UY
BAN CHTTNG KHOAN NHA NII6C VA SGDCK TPHCM

(cd th€ sir dung tt€ cing b6 thing tin ddng thCrt ddn UBCWN vd SGDCK)

Kinh gfri: - Uy ban Chfng khoin Nhir nudc;
- S& Giao dich Chntng khoin TP HCM.

C6ng ty: CONG Ty C0 IHAN TAU CAO TOC SUPERDONG - KIEN GIANG

Md chimg k*ro6n : SKG

CTCP TAU CAO TOC
SUPERDONG _ ruNN GIANG

Dia chi try s0 chinh

DiQn thopi

Fax

Sti 10, dudng 30/4,KP 2,DvongD6ng, Phri QuOc, Ki€n Giang

0297 3 980 111

0297 3 846 180

Ngudi thuc hiQn c6ng bti th6ng tin: HA NGUYET NHI

Dia chi : Sti Oto DiQn Bi6n Phri, Phudrng 11, Qufln 10, Tp.HCM

DiQn tho4i (co quan): 028 38 666 333

Fax : 028 38 688 373

Lo4i thdng tin c6ng AO: DZq gid tr72 gid Vbifithudng ltheo ydu cAu trefinh k]

NQi dung th6ng tin c6ng b6:

C6ng ry CO phdn Tdu cao tdc Superdong - Ki6n Giang (SKG) cdng b6 Tdi liQu

hgp Dai hQi rl6ng cO ddng thucmg ni6n n[m 2022. Chi tii5t vui ldng xem tii liQu <linh kdm.

Th6ng tin niy d6 tlugc c6ng b6 tr6n trang thdng tin ttiQn tu cria Cdng W (MUc quan hQ c6

<16ng) vdo ngdy 0410412022 tpi dudrng d6n hffp://superdong.com.vn/quan-he-co-dony'

Chfng t6i xin cam ktit c6c thdng tin cOng bti tr€n t16y ld dring sg thft vd hodn todn

chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luflt v€ nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng bti.
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cONG Ty cO pHAN TAu cAo r6c snPERDoNG - rrEN GrANG
Eia chi: S5 tO - Dudng 30/4 -Khu phd 2 - Duong D6ng - Phri Qu5c - Ki€n Giang.

DiQn thoai: (028) 3863 6316

Website: www.superdong.com.vn

Fax (028) 3868 8363

GiAy CNEKDN s6: 1700556108

THurvrol
THAM DIID+I HQr odNC CO DoNG THTIONG NItN

nAnn zo22

Cdn cf Ei6u 19 td chfc vd ho4t tlQng ctra C6ng ty Cd phan tau cao t5c Superdong - Ki6n Giang, HQi

ddng quan tri C6ng ty trdn trgng kinh mdi Quf cO d6ng tham dy cuQc hqp Dai hQi dOng cd AOng

(DHECD) thucrng niOn ndm 2022 nhu sau:

1. Thiri gian T6 chfc ilgi hQi: th30, thr? 4 ngdy 27 thdng 04 ndm 2022 (iil6n tiAp vd ildng k!' tit Sh00).

2. Dia rli6m: KhSch s4n 5 sao Windsor Plaza- 18 An Ducmg Vuong, QuQn 5, Tp.HCM

3. NQi dung il4i hQi:

Tdi ligu DHDCE thulng ni6n ndm 2022 dugc Cdng ty dAng thitqi website: lvww.superdong.com.vn
(chuy@n mpc Quan hQ c6 d6ng) tir ngdy 04t04t2022 vd ban in s€ du-o. c gui dtin Quf CO d6ng khi tham

ds Dpi hQi.

4. Eing lrf dF hgp:

DO chudn bi co s0 v{t ch6t d6n titip D4i bi,5u, Quf CO d6ng vui ldng Ddng h!' tham dw Eqi h1i hodc

gii GiAy ddng lcj, d+r hpp theo th6ng tin t4i Mpc 6 tru6c ngdy 18/0412022.

5. 0y quydn tham dg il4i hQi:

NOu Quf CO dOng iry quy6n cho ngudi kh6c tham dV Dai hQi, Quf CO dOng vui ldng diAn vdo.m6u

Giliy tiy quyin tham dtr Eqi h1i hodc mdu khdc theo Quy dinh ctia phdp tuQt vd dAn sry vit gui Gi6y ty
quyAn Aa ry hqp l9 vC Aia chi duoi ddy tru6c ngdy 18/04 12022 ho{c xu6t trinh khi Ngudi nhdn riy

quyAn di5n dU Dei hOi.

(Lta !,: Gidy rty quyin phdi nAu rd hg vd t€n cd nhdn, t6 chitc itw.oc ,rty quyin vd phdi cd sd tw{ztg

cb phdn rlwqc tiy quyin. Gidy fiy quyin phdi td bdn chfnh, c6 chie k!' sdng hortc bdn sao y-cdng

chftng crtu co qoai c,i thdm quyin cdn thdi hgn cho phdp. Trrdng hgp nhQn fiy quyin tb c6 it6ng

tO chrbc thi Giiiy fiy quyin cdn cd ddu cfia t6 chtbc rty quyin)

6. Dia chi gfri vin bin vi liOn hQ h6 trg:
vin phdng il?i diQn c6ng ty c6 phan Tiru cao t6c superdong - Ki6n Giang

- Piu chi: 610 DiQn Bi€n Phtr, Phulng 11, Quqn 10, TP. Hd Ctri Minh.

- DiQn tho4i: (028) 3863 6316

7. C6 AOng ho{c nguoi nhin iy quydn tt6n dF Dai hQi vui ldng mang theo cic gi6y td sau:

ci6y CMND/CCCD/H0 chi6u ho[c Gi6y CNDKDN (bdn chinh hoQc sao y) dd ddng h!' th6ng

tin tqi ngdy chiSt danh sdch cA d6ng (25/03/2022).

- Gi6y try quydn hqp lQ trong trudrng hqp itugc nhfln tiy quy6n.

n6t hdn hanh du-o. c d6n ti6p Quf CO d6ng t4i Dai hQi cO d6ng thudng niOn ndm 2022 cliura Cdng ty.

TrAn trgng !

TRI

,i;?I31s;



c6Nc Ty co pnAN rAu cao r6c supnRDONG - Xrf,N GIANG

ffif l iiu^.rrir s6 10, ctuhng 30/4, khu ph6 2;Phuong Duong D6ng, Thenh ptr5 tt'i quoc,

ffi *7 Tinh Ki€n Giang

/ DiQnthopi: (02s7)3e80 111 Fax:(0297)3846 180

Website: www'suPerdong'com'vn

CHIIONG TRiNH
DAI HeI DONG CO D$NG TH1'ONG NIEN NAU 2022

@dt dAu tilc 8h30 ngiry 27 thdng 04 ndm 2022)

OOn t*recn vlr ki6m tra tu cfch c0 tl0ng:
o D6n titip dai bi6u vd kh6ch moi;
. Ki€m tra tu c6ch dpi bii5u, pnai fne bi€u quyiSt, Phitiu bi6u quy6t ve tdi liQu Dai

Khai m4c D4i hQi:
o B5o c6o ki6m tra tu c5ch dai bi€u tham dU Eai hOi;

. Tuy0n bO ly do, gi6i thiQu Cht tqa;

r Gi6i thigu Doan chfi tqa" chi dinh Ban Thu kf, Ban Ki6m tra tu c6ch dai bi6u;

o Chri tga gi6i thiQu Ban Ki6m phiiSu vd xin Dai hQi bi6u quy€t;

o Thdng qua Quy chiS lam viec;

8h30 - th00

ffO.i aiiog quf,n tr!, Ban T6ng Gi6m
dung sau:
. 86o c6o cfia HQi ddng qu6n tri;.
. B5o c5o c0a Ban T6ng Gi6m cl6c;

o 86o c6o ctra UY ban ki6m to6n.

tofn trinh biY c6c nQi

C6c td trinh Dqi hQi

o 86o c6o tdi chinh ki6m todnrfim202l;
. ;;;.ao ferq,,a hoat dqng kinh doanh ndm202Ivdkti hoach ndm2022;

. K6 hopch phdn ph5i lqr nhuAn ndm2022;
r 86o c6o thir f"" ..i" ibi Aaitg q"a" t4, Uy ban ki6m to6n ndm 2021vitk6 hoach

thir lao, kinh phi ho4t <lQng cfra HQi cldng-quan tri ndm 2022; 
,

. LUa chgn c6ng ty ti6m toan thUc hign ki,5m to6n 86o c6o tai chinh ndm2022;

o Thay eOi eia chi tru s0 chinh C6ng ty;
e Sira eOi OiAu lQ C0ng ty;
o Sfra eOi Quy ch6 nOi b0 vA quin tri-C6ng ty;

. Ckcndi dune kh6c thuQc thAm quy€n DHECE'

th40 - 10h30

Dai hQi th6o lu{n vd ti6n hdnh biOu quyiit timg vdn d6'10h30 - I thl5

Nghi gi6i lao - Ki6m phi6u bi6u quy€t.1lhl5-11h30
Ban Kii5m phi6u cdng bO kCt qua ki€m phiOu bi€u q)'ygtr

e"' rt'" ty ctqc du tf,ao sicn^ban nep va N4! qPv.t ?YP9P; 
^.pii trOi Ui6u quyiSt ttrong qua nOi dung Bi0n ban hqp vd Nghi quy6t DHDCD'

'11h30- 11h45

Tuy6n b5 b6 m4c Dai hQi.
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SUPERDONG

CQNG HOA XA Ugt CH0 NGHIA VIS'T NAM
D$c lfp - Tg do - Hqnh Phfc

GIAY oANC Xf NT/ HQP HOAC UV QUVIEN

Dr/Hep DAI HQI DONG c0 BONc THUoNG NI0N NAM 2022

&b-gg!: COng ty C0 phAn Tiru cao t6c Superdong - KiGn Giang

TOn c0 tl6ng:...

CMND/CCCD/HQ chi6u/Gi6y CNDKDN s5: ....'....'.........c6p ngev """ tai """"'
Ngudi dai dipn theo ph6p lu!'t @6i vdi t6 chirc)

CMND/CCCD/HO chiriu si5:...... ....".c6p ngdv... ."""""tai'

Tdng sd c6 phan dai diQn hof,c sd hfru: ...... " ' " 'c6 phin'

GA d6ng chgn mQt trong hai mttc dwoi ilay, ddnh dtiu vdo 6 th{ch hqp)

1. DANG Kf Dr/HgP n
2. uy QrryEN CHO oNGlBA/ro cHIIc DuCI OAv n

CMND/CCCD/IIQ chi6u s5lCiAy CNEKDN sti: .............. c6p ngdv tai """""""

r --' - i d6ng kh6ng th6 tham dg vd kh6ng riy quydn dugc cho ngudi kh6c, Quli cl5 d6ng vuiI rong truong ngp co
ldng riy quydin cho Cht tfch HDQT cria C6ng ty nhu du6i eldy:

NQi dung fiy quyin:

B6n nh6n riy quyAn dai diQn cho B€n riy quy6n tham dg cuQc hqp Dai hQi tl6ng c6 d6ng thucrng ni6n nim

2022 ctnc6ng ty C6 phAn Tdu cao ti5c Superdong - Ki0n Giang dO thUc hiQn mqi quy€n lgi vd nghTa vu t4i

Dai hOi d6ng cO dOng li6n quan di5n s6 c6 phan dugc riy quyCn.

Chring t6i hoan todn chlu tr6ch nhiQm vO viQc riy quyAn niy vd cam kiit tuen thri nghiOm chinh c6c quy tlinh

hign hdnh cria ph6p lu4t vd cira EiAu lp C6ng ty CO phAn Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang vd khOng c6

U6t ty sg khitiu n4i ndo vd sau.

Lwui:
Culy A quydn nay chi cd gid tri khi Id giqy try quyAn c6 chir bi siing crta hai bAn, dAt vdi nhQn ily qrtydn tir

cd d6ng ti| chthc tki cdn cd thAm ddu cit tii chthc try qtty\n. Giay iry quyin tham dqr Dqi h1i tudn thfi theo quy

dlnh crta'phdp luQt ve aan sry. Giiiy uy q!ryAn nqt sd het gia fti khi cuQc hpp Dqi h1i d6ng c6 d6ng tht'cdng

niAn ndm 2022 ctia C6ng ty Cd phdn Tdu cao tiic Superdong - Ki€n Giang kilt thtic'

CO rl6ng/t',{guoi uf er;ydn
(Kj,vd ghi rd h9 ftn, d6ng ddu n1u c6)

Ngdy 

-thdng -ndm 

2022

Nguci tlugc riy quY6n
(K! vd ghi rd he t€n)

Ghi chil: N/u ngudi uj, quyin vd/hoQc ngudi nhtQn uj,quyin ld t6 chthc thi phdi c6 chii ki'cila ngudi dqi di€n theo phdp lugt vd ddu cua t6

chrltc.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG 

Địa chỉ: Số 10, đường 30/4, khu phố 2, Phường Dương Đông, Thành phố Phú 

Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

Điện thoại: (0297) 3980 111    Fax: (0297) 3846 180 

Website:  www.superdong.com.vn   

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội  

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông 

qua ngày 31/12/2020; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ ph n Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang;  

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ ph n Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 

 Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của  ông t   ổ ph n Tàu cao tốc 

Superdong – Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xâ  dựng qu  chế, ngu ên 

tắc làm việc, ứng xử, biểu qu ết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau: 

1. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo trình tự, ngu ên tắc ứng xử, biểu qu ết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của 

 ông t   ổ ph n Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang diễn ra đúng qu  định và thành công 

tốt đẹp; 

-  ác Nghị qu ết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ 

đông, đáp ứng ngu ện vọng, qu ền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (bao gồm người được ủ  qu ền) và khách mời 

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  ông t   ổ ph n Tàu cao tốc Superdong – Kiên 

Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các qu  định tại Qu  chế nà , Điều lệ  ông t  và qu  

định hiện hành của pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng: Qu  chế nà  được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 của  ông t   ổ ph n Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang. 

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT 

-  ông t  :  ông t   ổ ph n Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

- BTC :  Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐ Đ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu :  ổ đông, người đại diện (bao gồm người được ủ  qu ền) 

DỰ THẢO 
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4. NỘI DUNG QUY CHẾ 

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

-  uộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% 

tổng số phiếu biểu qu ết; 

- Trường hợp cuộc họp l n thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qu  định tại khoản 1 

Điều 19 Điều lệ  ông t  thì thông báo mời họp l n thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngà , 

kể từ ngà  dự định họp l n thứ nhất.  uộc họp Đại hội đồng cổ đông l n thứ hai được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu qu ết trở lên; 

- Trường hợp cuộc họp l n thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo qu  định tại khoản 2 

Điều 19 Điều lệ  ông t  thì thông báo mời họp l n thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 

ngà  kể từ ngà  dự định họp l n thứ hai.  uộc họp Đại hội đồng cổ đông l n thứ ba được tiến 

hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu qu ết của các cổ đông dự họp. 

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội 

 ác cổ đông có qu ền biểu qu ết của  ông t  theo danh sách chốt tại ngà  25/03/2022 đều 

có qu ền tham dự ĐHĐ Đ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ qu ền cho đại diện của mình 

tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủ  qu ền theo qu  định của pháp 

luật thì phải xác định cụ thể số cổ ph n của mỗi người đại diện. 

4.3 Khách mời tại Đại hội  

- Là các chức danh quản lý của  ông t , khách mời, thành viên trong BT  Đại hội không phải 

là cổ đông  ông t  nhưng được mời tham dự Đại hội; 

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, 

hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau 

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấ  tờ tù  

thân.v.v…theo  êu c u của Ban tổ chức Đại hội; 

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấ  tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;  

- Đại biểu đến muộn có qu ền đăng ký nga  và sau đó có qu ền tham gia và biểu qu ết nga  

tại Đại hội.  hủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký 

tham dự; kết quả biểu qu ết các vấn đề đã được tiến hành biểu qu ết trước khi đại biểu đó 

đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng; 

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt má , khi c n thì ra bên ngoài đàm thoại; 

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội; 

- Tuân thủ các qu  định của Ban tổ chức, của  hủ tọa điều hành Đại hội; 

- Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khu ến cáo của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, 

đo thân nhiệt, sát trùng ta , giữ khoảng cách khi tiếp xúc,…), tuân thủ các văn bản chỉ đạo 



Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  3 

của Thủ tướng  hính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh và Ủ  ban nhân dân 

Tp. Hồ  hí Minh, nhằm hạn chế rủi ro lâ  nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trước 

tình hình dịch bệnh  ovid-19 vẫn chưa kết thúc; 

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những qu  định về kiểm tra hoặc các biện pháp, qu  

định nói trên,  hủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại 

biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo 

chương trình kế hoạch. 

4.5 Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa 

- Đoàn chủ tọa gồm  hủ tọa và các Thành viên;  

-  hủ tịch HĐQT làm  hủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập; 

- Trường hợp  hủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

HĐQT còn lại b u một người trong số họ làm  hủ tọa cuộc họp theo ngu ên tắc đa số. 

Trường hợp không b u được người làm  hủ tọa, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông điều hành Đại hội đồng cổ đông b u  hủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và 

người có phiếu b u cao nhất làm  hủ tọa cuộc họp; 

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để 

Đại hội đồng cổ đông b u  hủ tọa cuộc họp và người có phiếu b u cao nhất được cử làm  hủ 

tọa cuộc họp; 

-  hủ tọa có qu ền thực hiện các biện pháp c n thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, 

có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số 

người dự họp; 

-  hủ tọa có qu ền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối 

đa không quá 03 ngà  làm việc kể từ ngà  cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc 

họp hoặc tha  đổi địa điểm họp theo qu  định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp; 

- Nhiệm vụ của Đoàn  hủ tọa: 

 Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông  ông t  theo chương trình dự kiến 

của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

 Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

 Trình dự thảo, kết luận những vấn đề c n thiết để Đại hội biểu qu ết; 

 Trả lời những vấn đề do Đại hội  êu c u; 

 Giải qu ết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

- Ngu ên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn  hủ tọa làm việc theo ngu ên tắc tập thể, tập 

trung dân chủ, qu ết định theo đa số. 

4.6 Thư ký Đại hội 

-  hủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp; 
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- Nhiệm vụ và qu ền hạn: 

 Ghi chép đ   đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

 Tiếp nhận Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông/Đại biểu; 

 Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị qu ết Đại hội đồng cổ đông; 

 Hỗ trợ  hủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông 

báo đến các  ổ đông theo đúng qu  định pháp luật và Điều lệ  ông t ; 

  ác nhiệm vụ khác theo  êu c u của  hủ tọa. 

4.7 Ban Kiểm phiếu 

- Đại hội đồng cổ đông b u một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của  hủ 

tọa cuộc họp.  ác ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện b u cử) không được tham 

gia vào Ban Kiểm phiếu; 

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu: 

 Phổ biến ngu ên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu qu ết; 

 Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu qu ết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chu ển 

biên bản cho  hủ tọa phê chuẩn kết quả biểu qu ết; 

 Nhanh chóng thông báo kết quả biểu qu ết cho Thư ký; 

 Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu qu ết hoặc đơn thư 

khiếu nại về kết quả biểu qu ết.  

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu 

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, do  hủ tọa 

giới thiệu đến Đại hội; 

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu: 

 Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

 Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình 

hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủ  qu ền 

có qu ền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu qu ết thì cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông  ông t  được tổ chức tiến hành. 

4.9 Phát biểu tại Đại hội 

4.9.1. Nguyên tắc 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian qu  định và thuộc phạm vi các vấn đề trình 

bà  trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông; 

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chu ển cho Thư ký Đại hội; 

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chu ển 
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lên cho Đoàn  hủ tọa. 

4.9.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông 

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu,  hủ tọa hoặc thành viên do  hủ tọa chỉ định sẽ 

giải đáp ý kiến đại biểu; 

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại 

hội sẽ được  ông t  trả lời sau qua các phương thức phù hợp. 

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

4.10.1 Nguyên tắc 

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội 

đồng cổ đông thảo luận và biểu qu ết công khai; 

- Thẻ biểu qu ết, Phiếu biểu qu ết được  ông t  in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại 

biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐ Đ). Trên Thẻ biểu qu ết, Phiếu biểu 

qu ết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ ph n sở hữu và nhận ủ  qu ền được biểu qu ết 

của đại biểu đó; 

-  hủ tọa đề xuất các hình thức biểu qu ết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để 

Đại hội thông qua; 

- Hình thức biểu qu ết như sau:  

o Biểu qu ết bằng hình thức giơ Thẻ biểu qu ết: hình thức nà  được dùng để thông qua các 

vấn đề như:  hương trình Đại hội; Qu  chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn  hủ tọa; 

nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị qu ết Đại hội và các nội dung 

khác tại Đại hội (nếu có); 

o Biểu qu ết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu qu ết: hình thức nà  được dùng để thông 

qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo 

của Ủ  ban kiểm toán; Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt 

động năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; và biểu qu ết thông qua nội 

dung các Tờ trình tại Đại hội.  

4.10.2 Cách thức biểu quyết 

o Đại biểu thực hiện việc biểu qu ết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến 

một vấn đề được đưa ra biểu qu ết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu qu ết hoặc 

điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu qu ết tương ứng với các nội dung c n biểu 

qu ết theo qu  định tại Mục 4.10.1;  

o Khi biểu qu ết bằng hình thức giơ Thẻ biểu qu ết, mặt trước của Thẻ biểu qu ết phải 

được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu 

qu ết trong cả ba l n biểu qu ết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của 

một vấn đề thì được xem như biểu qu ết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ 

cao Thẻ biểu qu ết nhiều hơn một (01) l n khi biểu qu ết Tán thành, Không tán thành 

hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu qu ết không hợp lệ. Theo 
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hình thức biểu qu ết bằng giơ Thẻ biểu qu ết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại 

biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu qu ết tương ứng của từng 

cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ;  

o Khi biểu qu ết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu qu ết, đối với từng nội dung, đại 

biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” 

được in sẵn trong Phiếu biểu qu ết bằng cách đánh dấu vào ô mình chọn. Sau khi hoàn 

thành các nội dung c n biểu qu ết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu qu ết về thùng 

phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu 

biểu qu ết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết 

 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của  ông 

ty, không tẩ  xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài qu  định 

cho phiếu nà  và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đ   đủ họ tên được viết ta  của đại biểu 

tham dự. 

Trên Phiếu biểu qu ết, nội dung biểu qu ết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh 

dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu qu ết.  

 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

 Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu qu ết; 

 Phiếu biểu qu ết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của  ông 

t  hoặc đã tẩ  xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu qu ết, 

phiếu không có chữ ký, không ghi đ   đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu 

qu ết trên Phiếu biểu qu ết là không hợp lệ. 

4.10.4 Thể lệ biểu quyết 

 ứ 01 (một) cổ ph n phổ thông tương đương với một qu ền biểu qu ết. Mỗi đại biểu tham 

dự đại diện cho một hoặc nhiều qu ền biểu qu ết sẽ được cấp Thẻ biểu qu ết và Phiếu biểu 

qu ết. 

- Tại ngà  chốt danh sách cổ đông (25/03/2022) tổng số cổ ph n của  ông t  là: 63.331.735 

cổ ph n tương đương với 63.331.735 qu ền biểu qu ết; 

-  ác vấn đề biểu qu ết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số đại biểu nắm giữ trên 50% 

tổng số phiếu biểu qu ết của tất cả đại biểu dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp mà 

vấn đề biểu qu ết được qu  định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ  ông t  thì phải có sự đồng ý 

từ 65% tổng số phiếu biểu qu ết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết 

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu qu ết; 

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng 

nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu qu ết tại 

Đại hội. 
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4.11  Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 

Biên bản họp và Nghị qu ết ĐHĐ Đ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc  

Đại hội. 

5. Thực hiện 

- Tất cả các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đ   đủ các nội 

dung đã qu  định tại Quy chế nà , các qu  định, nội qu ,  

qu  chế quản lý hiện hành của  ông t  và các qu  định pháp luật có liên quan; 

- Người triệu tập ĐHĐ Đ có qu ền: 

 Yêu c u tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; 

 Yêu c u cơ quan có thẩm qu ền du  trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ qu ền điều hành của  hủ tọa, cố ý gâ  rối trật tự, ngăn cản tiến 

triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các  êu c u về kiểm tra  

an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐ Đ. 

 Yêu c u tất cả đại biểu tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khu ến 

cáo của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát trùng ta , giữ khoảng cách khi 

tiếp xúc,…), tuân thủ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng  hính phủ, Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch bệnh và Ủ  ban nhân dân Tp. Hồ  hí Minh, nhằm hạn 

chế rủi ro lâ  nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trước tình hình dịch 

bệnh  ovid-19 vẫn chưa kết thúc. 

-  ác nội dung không được qu  định chi tiết tại qu  chế nà  thì thống nhất áp dụng theo 

qu  định tại Điều lệ Công t , Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện 

hành của Nhà nước . 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua. 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐ Đ; 

- Lưu: VT, Thư ký. 

    

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Nguyệt Nhi 
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,u "iJl *J iuo"iuo do tinh hinh dich bQnh covid-l9 bung ph6t. so v6i n6m 2019'

;ffidr;ffi;a, r.rr*n qu6c tti, kh6ch noi dia gtim S''/o,ngdnh du lich thiqt hai 5

ddng. theo BQ uu"lCT* ;;;;d D' lkn:.'?T '9",t?.i:::T.i::t:::,::'fl,i:

KiAn Giang, ngdY 02 thdng 04

nAo cAo cul,' HQI DONG QUAN TRI

gfri: Quf C6 COng COng ry C6 phAn Tiu cao t5c Superdong'Ki6n Gi

;ff?.,'#:"ffi ffi;;;;-.,.*;* iouia-rq, c61.clri tieu ph6t:1ui* llch ticp

manh. c6c doanh nghiQp lt hdnh roi vlro tinh tr4ng khung ho6ng' 80-90% dimg hr

ctruy6n nganh nghAi, eOi mO hinh kinh doanh' cdt gi6m nhdn sg""

Kh6ngngo4il0'saumQtthcligian.b5tbuQcph6it4mdimgkinhdoanhtheoy6u
quan quan li Nhd,'oJ., cong tv aa 

9ao 
dan 

10. 
r4i.c6c Y1l :ffi:L:i,il::ffillqu(ur Yusr rJ rrtrw r' ' 7 

n bi <tc uat tip v6i su hhdij# mOi nham 6n dinh ho4t dQng, ti6n hdnh c6c bu6c chu6:

thf truong du lich trong nu6c vd qudc t0'

HiQn, ngdnh du lich dang ph6i hqp v6i c6c bQ' ngiurh' dia phucmg thlrc hiQn "mg

phuc h6i du lich 
"u "Oi 

Ji" 
"u 

q"o" le, 11'h I"9. 
ri{r 

}oit "f1'* l*:1 J::
ffi;;;*or nlo"'"huong t inn ar, fch nQi dia thich img an toan' linh hoet' ki

qui dich Covid-le uoi ,t'tt 9' |o" lich 9 t:ai.-.r'i.1*t?*:'.t::"'::^)::,:?,
ffi;i:r:.ffiil;;;ffi6, ffiin6., ou rich nqi dia dang timg bu6c phsc h6i.

2. Tinh hinh hogt itQng kinh doanh trong ndm 2021

AM

2020

Nam
ti

chiu
giam

d0ng;

hoqt

kh6ng
vul

i6u dia

San

hinh

ttr ccv

hodn

cua

k6p"
trudrng

hiQu

du

(Dvt: u ddng)

kiilrirsi;dili;:ili;lki

54,93% \
ffi.ffil#fiffi,,ffi.,, 1.,; tT-'),, or-siy*'T; ffiiffikYi,?i"1'fri;IfiiJft;;*r *:;*.4.

iDoanhthuthuffn i :oa;91--*.3,",3,"1ffi 42,690 i



Ndm 2021 li n6nrL thri hai 1i6n ti6p, COng ty phii d6i mflt vdi nhirng kh6 khAn, thr] nh6ch

ngdy cdng gia t6ng do dich covid-l9 mang 14i. Trong khi luqng cung toin thi trudng kh6qg d6i

;ft;, dr d6Jfi c6c kh6ch du tich gan tttru kh6ng cdn. Dqt br)ng dich thf tu k6o theq gian

citchxFthoi da rdm t0 liQt todn b0 hoet dQng du rich t?i c6c dia bdn ho4t dQng. Tudn thrr c6p quv

dinh vo phdng .h6ng dfch, c6ng ty bu6c ph6i t4m ngrmg hoat dqng; thpm chi dtin cuoi nam

202r,tuy6n S6c Tr#,g - c6n o-ao-rr6o chua dugc hoat d6ng trd lai. C6ng ty d6luon bam s6t

di6n bi6n cira dfch benh, c6c hu6ng d6n chi dao ctra c5c chinh q"yd-" dia phuong vd vQn dgng

mgi nguon lgc co ttr€; eC girip COng ty duy tri ho4t dQng kinh doanh' dem v0 ngu6n thu trang

trti chc chi Phi cO Ainn.

3, Tinh hinh itd,u tw, tinh hinh thryc hiQn cdc dE dn

Nhim tri6n khai chi6n lusc kinh doanh trung vd ddi h?tt t1o:q tltl ntq m6i' COng tv d5

ti6n hdnh dAu tu vdo c6c phucrng tiQn van tii, ccv so h4 tAng vd khai th6c tuyi5n m6i nhirn n6ng

cao ndng lyc c4nh tranh vd m6 rQng quy m6 ho?t dQng. Tw nhicl dich covid-l9 kh6ng chi

anh hucrng t6i ho4t dr)ng kinh doar*r md cdn 6nh hu&ng t6i ci ho4t dQng d6u tu cua c6ng ty'

* Vaic6c Phu'rng tiQn v$n tii
C6ng ty clang trirln khai dAu tu hai phd cao t6c mdi dugc d6ng bdi d6i thc tqi Malaysia ld

C6ng ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD. HiQn, phd cao t6c cho tuyi5n Rach Gi6 - Phil Qu6c

dd d6ng xong nhrmg chua th6 dua rre ViOt Nam khai th6c do viQc chfm.ti6n d0 dAu tu narrg c6p

cAu c6ng o R.ch Cia. ge'canh d6, phlr.cao t6c thay thtl cho tiru cao toc c0ng bi cham ti6n d0

do Anh hucrng cua dich nhu m6y m6c, trang thi6t bi kh6ng dugc ban giao dirng thdi hAn' co

quan ddng kigm kh6ng th6 qua xu&ng io"g,it cc ti6m dinh do phong t6a vd c6m bay q'+6c tc'

* Vi) tIAu tu co s& h4 tffng

Tri€n kaai du 6n dAu tu khu phirc hqp cing Trdn oo (soc Trdng) dO phpc vg cho tuyen S6c

Trdng - c6n D6o: c6ng ty d6 hodn thanh giai do4n 01 ctra du an d6 dua vdo khai th6c dich vu

btln bdi, gia tdng them tiQn ich ctra kh6ch hdng. COng ty vdn tiep tgc nghien criu dO tri6n khai

th.m c6c giai do4n sau sao cho phir hqp v6i tinh hinh kinh doanh vd ph6t tri6n tuy6n tai dia

bdn. Vdi m*c dich xdy dpg khu hau .an pt Ut vg cho tuy6n Hd Ti€n - Phri Qu6c' C6r1g ty dd

thUc hien dhu gihquy6n str dsng thta deis6 18, khu pt'O t, phudng Td Chdu' Thanh ptrO Ha

Ti.n. Tuy nhi6n, do m6t s6 vu6ng.r. 
"5,rt"'t1c 

cip giAy chungnhQn quyon st dgng d6t'

C6ng ty ve UBND 'lfranfr pn6 Ha iien Aa th6ng nftAt ftuY f.t5t qui trirng dAu gi6' hoan tiAn trung

thAu cung c6c chi phi kh6c theo quy dinh vd thoa thu$n' HiQn, hai ban vdn.tiep tuc hm viQc vd

thuong thao nhunj:"il .rt"",rrA* *a, vO viQc x6c dfnh l'i su6t vd thdi di6m thanh totln'

4, Tinh hinh tdi chfnh

i Thanhto6nngdnh4n
22,64 i 27,25 i

n,6oT- u,s{i

4
/'
-. (
4tJ
/Pl
i/d/r

*

i He 16 NqA/6n chtr sd hiru
L*_--'---

1,55 i 1,30 :

lJ81- r,fi



l.F -: ';Y: rs:': 
"r

i (ROE)

iEO 'o 
r-qt "ila" yu gu6/r9ns lei :?n*binh gfnlnoe) 

. - i *'" - il---*-*-*_ i 1 I

i 
"g 

;a Lgi nhu{n tt ho4t dQng kinh doanh/Doanh thu thuAn i oh i 7,83 i (23,76)
; zn ^rr.t i ii (ROIC)

rr.Hoar DQNG CU.l HQI EONG QUAN TRI NAM 2021

Qhr tret vui ldng tham khdo Bdo cdo tinh hinh qudn tr! c6ng ty ndm 2021 dA c6ng b6 th6ng tin

tqi Website COng ty ngdy 26/01/2022)'

2. Cfc cuQc hgp cria HQi tl6ng quin tri

r00%

100%

t00%

Ong Puan Kwong Siing

Bd La Xudn Edo
100%

100%

':
lv
^A;3VA
c4r

{r
stt

06/06

1. Danh srlch HQi ttdng quf,n tri

1 Bd Hd NguYfiNhi

Bd Nguy6n Thi Ngqc Nhung

Ong Puan Kwong Siing

BdNguy6n Thi Hoa LQ

| One Tdne Si6u Tdm

Clntich HEQr

Ph6 Chn tich HDQC

Thlf vlcn HDQT kiOm T6ng Gi6m d6c

ThAnh vi6n HEQT khdng diOu hdnh

2

aJ
-;--

3"filT?91*6lg91
Thanh vi6n HEQT dOc lOP

Thenh vi6n HEQT dOc laP

5

Bd La Xudn Ddo

Ong Phan HOng Phirc

6

7

Be HeNguYQt Nhi

BdNguy6n ThiNgqc Nhung 
!

BdNguy6n Thi Hoa LQ

Ong Tlng Si0u Tdm

6ng Phan H6ng Phric



3. Cr[c Nghi quy6t, Quy6t dinh cria HQi tl6ng quin tri

a'; ll
rfl
{}1y

;&G

4

05A/2o21AIQ-
HDQT

0sB/2021/l\{Q-
HDQT

12l202l
o Th6ng qua viQc diAu chinh thir lao cira H$i

d6ng quan tri cho th6ng 10, thang 11, thang

12ndm202l.

Thdng qua Quy ch6 COng bd thdng tin;

Th6ng qua Quy cne fi6m toan nQi bQ.

4. Vd ho4t dQng gi6m sit cfia HQi tt6ng quin tri eiii vtfi Ban T6ng Gi6m tliSc

Th0ng qua viQc t6 chfc Dai hOi it6ng c6 <l6ng i

thudng ni6n ndm 2021; :

Uy quy6n cho Cht tich"HQi"d6ng quin tri lya
chqn Thoi gian, Dia diOm t0 chirc vd chucrng

trinh hgp DHDCD thuong niOn ndm 2021'

Th6ng qua thdi gian, dia di€m hqp Dai hQi

ddng c6 d6ng thudng niOn ndn202l;
Th6ng qua 86o c6o thudng niOn ndm 2020;

Thdng qua tdi liQu hqp Dai hQi dOng c6 dOng

thudmg ni6n ndm 2Q21.

Th0ng qua viQc lga chgn c6ng ty ki0m toan

thUc hign so6t xdt Btlo c6o tdi chinh b6n ni0n

vd ki6m toan 86o c6o tdi chinh ndm202l;

Thdng qua viQc thgc hiQn viQc chi trd c6 tric

ndm2020;
Thdng qua viQc ban hdnh Quy ch6 ho4t dQng

cria ftQi ddng quan tri, Quy ch6 nQi b0 vC

quan tri c6ng tY;

Th6ng qua nQi dung vd ban hanh Quy chO

ho4t dQng cta UY ban ki6m to6n;

Th6ng qua viQc thuO xe phgc v1r cho ho4t

dQng ctra Cdng tY.

Thdng qua thir lao cria HDQT vd lucmg cua

nguoi diOu hdnh C6ng tY ndm 2021.

Ban Tdng Giem d6c b6o c5o tinh hinh kinh

doanh vd thlrc hiQn d1r an Quy II ndm 2021'

Thdng qua viQc diOu chinh thir lao cira HQi

d6ng quan tri cho th6ng 08, thang 09 ndm

2021.

3010612021

910912021

N6m qua, Ban T6ng Gi6m d6c da chfu nhi6u hQ qui tu dich bQnh covid-l9 man d6n vd



sdt di6n bi6n phrlc t4p cria dich bQnh vd thi truong cpnh tranh nhtlg Cdng ty cfing kh6i.rg the
tr6nh kh6i circ thc h4i ti6u cuc xu6t ph6t tu c6c nguyen nhdn kh6ch quan nhu gian cach ,la f,Oi,
giii nguyOn nhiOn vat nqu tdng, sp khan hilim nhdn sg cho rtQi tdu... ldm cho k6i qud kinh h.#
cria C6ng ty bithua 15.

HQi tt6ng quin trf ddnh gi6 cao n6 lgc, quy6t tAm cria Ban Di6u hdnh vd mong mu{n c6c
thanh vi6n s€ tit5p tpc cO gatg phdn d6u, c6ng hi6n su nhiqt thanh vd tri luc cho viQc Aidu]franfr
ho4t dQng ctra Cdng ty nhim d4t duo. c c6c mpc ti6u dO ra trong U6i cantr mdi cria thi trucrnb.

5. 86o c6o chi phi luong, thi lao cria HQi ttdng quin tri Oy ban kiOm toin vdf Ban
Tdng Gi6m tl6c Cdng ty:

N
)fl

200.640.000

Cht tich HDQT 2l 1.500.000 175.560.000

12s.400.000 47.214

Thanh vi€n
HEQT ki6m

T6ng Gi6m d6c
7s.240.000 | 80.000.

75.240.000
Thanh vi6n

HEQT kh6ng
diOu hanh

Bd La Xudn Ddo

Ong Phan HOng
Phfc

Thanh vi6n
HEQT dQc lflp
ki6m Chri tich
Uy ban kiOm

torin

75.240.000

BdNguy6n Th!
Kim HOng

Ph6 T6ng Gi6m
-Aooc

K€ to6n truong

773.016.000

610.t42.308

6. Phuong hu6trg ho4t ilQng cfia HQi ddng quin trinilm2022



Hopt dQng sdn xu6t, kinh doanh vd dflc biet ld ngdnh du lich, dich vu dang dugc Nhd n
t6m tlAy mqnh phpc hdi vd t6ng tru&ng trO l4i.

Nam 2022, ngodi e6i oien v6i rui ro bi6n dQng gi6 nguyen nhi6n v4t ligu, dac biQt
DO, COng ty vdn phii ti6p tgc d5i m4t vdi sg canh tranh kh6c liet ft thi trusng vd sp kha

quan

i d6u

hi0m
nh6n sU chuydn ngdnh phgc vr,r cho dQi tau, biSn AOi ruri hgu v6i diSn bi6n ngdy cdng cgc
C6ng ty vdn can ph6i chuAn bf cho nguy co an tag tir viQc btrng dlch d6rrtir cac Uien
m6i cira dich bQnh. Cdc y6utd n6u tr6n ld r0i ro, th6ch thric chung cho t6t ctr cdc doanh
trong ngdnh. C6ng ty nhfln dinh, ddy cfing chfnh ld co hQi dO hoan thiQn l4i c6c m{t thi
dAy nhanh viQc c6i ti6n cdng t6c quan tri, tli0u hdnh, ph6t huy cdc thdmanh s8n c6 nhim
6n.dinh hoat dQng kinh doanh, nhanh ch6ng hopt dQng kinh doanh c6 hipu qu6, gia
ph6n, cring cO vCmg ch6c vi thi5 d6n dAu tai c6c th! trudrng khai th6c.

Nhu cAu vfn chuyiSn ctng nhu du lich biOn dio cdn rdt tidm ndng vd du dla ph6t r

HiQn nhu cdu <ti lai cria hanh khrich dabfitdAu c6 nhirng tfn hiQu khdi s6c. Cdng ty c6
m?nh mE vdo viQc nghiOn criu vd ti6n phong dua ra m6 hinh phd cao t6c thi5 h0 m6i
rnrg nhu cAu ngdy cd,,ng cao cria kh6ch hang vd tqo ralqi th6 lcm trong chitin lugc kinh
c4nh tranh ctra C6ng ty trong thoi gian t6i.

(*): Trong ndm 2021, ho4t dQng kinh doanh cria C6ng ty khdng dugc nhu kj vgng vi so

y€u td Lh6ch euffi, do d6 HQi ddng quan trf dd xu6t sE kh6ng thpc hiQn chi tri c6 tr?c nAm

III. BAO CAO VE CAC GIAO DICH

1.

l. Giao dich giiia cdng ty, c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty {I4i chfng nim quydn soft
li6ntrOn 507o tr& l6n vdn Didu lQ vtfi thinh viOn HQi ddng quin tri vh nhfrng ngurri

quan cria thinh vi6n d6:

s6t,

r tri
thi

l6n.
r tin
tISp

e+L4,',

iw,pir\n'u'i',

W"a\ 
\



ir6l02l20l

01/20184{Q-
HDQT ngdy
15l0U20r8

vd

;0212018/\rQ-
HEQT ngdy
0610212018

SO cO,.^pnleu:
.265.8r2
Tj'le:
3,580/o

- 2210r/20r
I
I

'

l0/20194IQ-
HDQT ngdy
28/tt/2019

vd

1ll2019/I.{Q-
HEQT ngdy
r7lt2l20l9

SO cO
',^pnleu:

2.265.8r2

56 cO,.^pmeu:
33.1 01

T} IQ:

0,0520h

T9IQ:
3,58yo

Hcvo d6ne

{o'g pt'i
cao t6c

fhay thO

tiu cao

t6c.

Kv hqp
6ng thu6
xe phgc
vg cho
o4t tlQng

ria C6ng
ty

i NQso

U0st202i2?lT1tN9HDQT ngay
r410s12021

2. Giao dlch gifra c6ng ty v6i c6ng ty trong aI6 thinh vi6n HQi tliing quin tr! ln thnn]n vi6n

s6ng t$p ho{c ldr ngu}i quin $ doanh nghiQp trong thdi gian 03 nlm gin nh6t tru{c thdi

tli0m giao d!ch:

R
:i.ryo
;"f:4

M

COng ty
Kaibouk
Shipyard

(M)
SDN.BHD

Nguoi 1i0n

quan cria

TV HDQT
kiOm TGD

Puan
Kwong
Siing

01/20184{Q-
HDQT ngdy
15/01/2018

vd

SO cO

phitiu:
.26s.8r

Tf IQ:

3,58Yo

|-fon ddng
d6ns phd

.uJio.
tuyOn

$ach Gi6

- Phti
Qudc.

02l20r8^\{Q-
HDQT ngiy
0610212018

610212018'i
I

COng ty
Kaibouk
Shipyard

(M)
SDN.BHD

ili6n quar

! cria TV
: HDQT

ki6m
TGD
Puan

Kwong
Siing

i Nguoi
iliOn quar

C6ng ty i cua TV
Kaibouk : HDQT
Shipyard i kiOm

(M) l TGD
SDN.BHD I Puan

i Kwong

BdNguydn
Thi Kim

-,xHOng

Ph6
-ir ong
Gi6m

-^ooc

F{c'n ddnsi

{6ng phei

gao !6c i

tuy6n 
:

$ach Gi6i
l'1't'ni'* i

Qudc. 
i



COng ty
Kaibouk

2 i Shipyard
i(M)
SDN.BHD

rV. H94T D9NG cU.q. THANH yIEN IIQI DQNG QUAN TRI DQC tAP YA
quA oANir clA cUA rHANH vIfN DQc tAP vE HOAr DQNG cUA

OONC QUAN TNT

L Hogt itQng cfia Thdnh viAn HQi etdng qu'fin tr! itpc lQp

6ng Phan H6ng Phirc vd Bd La XuAn Ddo - thanh vien Hoi d6ng quan tri doc lap

nam eitnam giatit ctt citc cuQc hgp cria HQi d6ng quan tri vd thuc hiQn d;y dtr nghia I

minh, ti6p tUc!6p phAn girip HQi d6ng quan trf gi6m s6t, di6u hanh ho4t dQng cira C$ng

dring dinh hu6ng ph6t tri6n. V6i ki6n thric vd kinh nghiQm cta minh, $ng, Bd dd dua ra

f kiCn xdc thpc, c6 chuyOn m6n vir th0 hien tinh thdn <lQc lQp'

2. Kiit qu,rt ituinh giri crta Thiinh vi6n ttQc tQp vi hogt itQng crta HQi iting qudn tr!

C6c cuQc hgp ctra HQi ct6ng quan tri dd dugc trieu tap, thUc hion theo dirng c6c trinh

tpc quy dinh tai DiCu lQ Cdng ty vd Quy ch6 quan tri Cdng ty'

c6c v6ndc tion quan dtin chi6n lugc kinh doanh c6ng ty d6 dugc HQi d6ng quan tri

xuy6n xem x6t vd d6nh gi6 trong c6c cuQc hqp dinh kl'

c6c Nghi quyct ctra HOi d6ng quan tri trong c6c cuQc hqp phn hqp vdi c6c quy

luQt, Di0u lQ COng ty vd Quy chl5 quan tri COng ty'

p d6ng
ng phd

ro tdc
ay th6
u cao
toc.

Hoi d6ng quan tri d6 thgc hiQn t6t viQc gi6m s6t c6ng tec dicu hdnh ctra Ban T6

ao.- Ca" q,riOiei"rr, ho4t d6ng, di6u hanh ctra Ban T6ng Gi6m d6c vd H6i ddng quan

KET
HQI

trong

cua

theo

, thil

ph6p

Gi6m
t16 c6

thenh,n ffrAifrvni6t Oa dua ra cac [uyct dinh, chinh s6ch kip thdi, dring Aan O6 cO gang

kti hoach kinh doanh dd d0 ra.

Tr6n ddy ld b6o c6o t6m tdt hoat dQng ctra H6i d6ng quan tri v6 th-rrc hiqn Nghi q

Eai hoi d6ng c6 d6ng n6m 2021vitPhucrng hu6ng ho4t dQng n6m2022.

Kinh trinh Dai hOi!

10/201earQ- 
I

HDQT neey I SO co

2811112019 | phi6u:

ll2}lgi vd ?.265.81
11/201e4{Q- | r} lQ:

HDQT ngdy | 3,58Yo

17lt2l20r9

Ngudi 1i6n

quan cta
TV HDQT
kiOm TGD

Puan
Kwong
Siing

NG QUAN TRI

fcffiffi



cTcp rAU cAo Toc ceNG HoA xA ngr cnO Ncuia vrpr
SUfnfUONG - fmN GIANG DQc lgp - rp do - H4nh phrlc

*'i" ii,r,-;;;-;;;;;, o4 ndn

BAo cAo CUA BAN ToNG GIAM DoC

Kinh grii: Quy co cong C6ng ty c0 phAn Tiru cao t6c superdong - Ki6n Giang

Ban Tpng Gi6m d6c Cdng ty xin b6o c6o ve t6t qu6 ho4t dQng trong ndm 2021 vir
hudng chb ndm 2022 tthu sau;

r. TiNH HINH HoAT DqNG TRoNc NAM 2021

Cflng nhu c6c c6ng ty kh6c trong nganh v6n tii, dfch covid-l9 vd gidn c6ch x6
6nh hucrng trAm trgng tdi k6t qui kinh doanh cin c6c doanh nghiQp. Do d{c thir nganh

ltvd y6u cdu v6 phdng ch6ng dich bQnh md t6c dQ suy giAm cria c6c chi ti6u nhu doan
,r I t ' . .
thu6n, gi6 v6n hdng b6rr, lqi nhuen gQp, lqr nhuan tru6c thui5 vd lgi nhuan sau thui5 c6 sg
h6a khdc nhau.

Tinh d6n h6t ndm, doanh thu thudn cira C6ng ty dqt I67,lG tf d6ng, gi6m 45
v6i ndm tru6c tucrng duong giim 137,18 tf <tdng; nguyOn nhdn ld do mQt s5 th6ng C0ng
ph6i tam ngulg ho4t dQng c6c tuy6n tdu nhim thuc hiQn theo chi thi cria Chinh phri.
l5lr0l202l, Cdng tybht dAu ho4t dQng lai d mQt si5 tuytin nhu: Phri Quf, phri eu6c, Nam
Hdn scm; ri6ng tuy6n C6n D6o v6n t4m ngrmg ho4t dQng theo y€u cAu cria UBND huyQn

D6o. Do tam l)7 e ng4i dfch bQnh, sd lugng hanh kh6ch da giem 74Yo so vdi cung k!;
khi d6, gi6 v5n hang brin chi gi6m 24,550 boi chi phi nguy0n liQu <tAu vdo (gi6 dAu) da
manh nhrmg c6c chi phi kh6c vdn phii duy tri ho{c gi6m khdng ttring kC nhu chi phf kh6q
tdi sin, gi6 v6n thii5t b{, vgt tu kh6c,... hm cho lgi nhu4n gQp giim m?nh d5n l 19% so
ndm ngo6i vd ghi nhQn 16 d mr?c 12,39 r! dOng.

BOn canh d6, llch trinh khai th6c cfing bi anh hucmg l6n, c6ng ty ph6i doi m6t voi
lgc vd canh tranh, thi phAn vd ngu6n nhdn luc, v6n phai chi trd c6c chi phi bdn hdng, chfi

qu6n lf doanh nghiQp d0 duy tri 6n dinh mqi m{t cria c6ng ty d6n t6i lqi nhuQn tru6c

304.339.46s.322 167.r59.r08.888

237.977.s45.996 | r79.548.185.160Gi6 v6n hang brin i OO"g

66.36t.9r9.326 (r2.389.076.272)

24.890.261.988 (38.s3e.402.s93)

22.708.s84.409 (38.s39.402.se3)

nhan 16 38,54 tj'd6ng, gi6m tr€n 269% so vsi cung k|.



2. TiNH niNn r.u cniNn
2.1. Tinh hinh tii sin

Donvi tfnh: Ti,d6n7

Tpi thdi diOm 3Ill2l202l, t6ng tdi sin cria Cdng ty gi6m nhg so v6i cung kj, vd d?t
con s6 811,5 tf d6ng. Trong d6, tdi s6n ddi h?n van .nie* iy trgng chri y6u v6i 64,65vo vit
cdn lai ld crlc tdi sdn ngin h4n.

. Tei san ng6n h4n cria Cdng ty voi sp d6ng g6p phAn lcrn ld c6c kho6n dAu tu tdi chfnh
ng6n han, chiOm 3gJ2oh tdng tdi sin vd c6c khoin phdi thu ngSn han, chitim 43,g7yotdi s6n
ngfn han tai thdi diiSm cudi ndm. Khoin mpc dAu tutdi chinh 

"ga" 
ftan giam gAn 51 ty;il;

so vdi sO eAu n6m dd bn ddp cho sg thiOu hpt ctra ddng tiAn trong nam, tien g,ii .O kj h4n tpi
ngdn hang thoi di6m cui5i nam h gAn II4 ty cl6ng. O chi ti6u ph6i thu ngin han ld Kho6n tra
tru6c theo hqp dong d6ng tdu, ph6i thu ndy d6 tdng 34 tj' rt6ng so v6i dAu nam.

Tdi san ddi han thoi di6m cudi n6m gihm 8,57o/o ld nguy6n nhdn ldm cho t6ng tdi s4n
cria COng ty gi6m trong ndm qua. Trong tdi s6n ddi h?n, <16ng g6p l6n nh6t v6n ld tdi s6n c6
dfnh, chitim tj'trgng hon90o/o trdn tdi san ddi h4n, tdi san cO-Ainn cria C6ng ty ld c6c tdu
thuy6n dirng cho ho4t dQng v4n t6i v{n chuy6n hdnh kh6ch, khoin mpc niy gi6m do viQc trfoh
khdu hao tdi san trong ndm. C5c kho6n mpc cdn l4i nhu c6c khodn phdi thu ddi h4n, chi phi
xdy dgng co b6n do dang, dAu tu tdi chinh ddi hpn chii5m tj' trgng rat th6p vd thay AOi rurOag
dring kO.

2.2. Co cdu nguiin viin

a
cq$j
cot

:j?p
. K1EI

rk

Tii sin ngin h4n 311,14 35,,160/o 286.90 35.35y"

14,59 4,69yo 8,19 2,860
Khoan dAu tu tdi chinh nern han 164,79 52,g6yo 113,96 39,72yo

lbr*t 92,37 29,6gyo 126,16 43,gTYo

Hang t6n kho 28,04 9,lloh 29,00 9.76%

11,36 3,65Ya 10,59 3,6goh
Tii sin dii h4n 573,92 64,84o 524,63 64,650A

4,48 0,79yo 3,30 0,63yo
I'ai san cO dinh 529,62 92,I2yo 4gl,gl 93,76yo

13,96 2,420 0,99 0,Igyo
C6c khoin dAu tu tdi chfnh ddi han 14,00 2,44yo 20,00 3.8t%

12,95 2,24yo 8,44 l,6lyo
Tdng tii sin 884,96r 100,007o: till,53 100,00?/o



Don vi ttnh: T, d$ng

Dac tht ld doanh nghiQp dich vp ho4t tlQng trong mdng v{n t6i hdnh kh6ch n6n rrcy
phtti tth chi chii5m tj' trgng rit thdp trong co c6u ngu6n v6n cria C6ng ty, chi hqn l%vd cht
ytiu ld cdc khoan muc ng ng6n 4n. Ndm 2021, nq ngin han gi6m 3,2"ty' ddngso vdi OAu n4*
do C6ng ty titin hdnh thanh torln bst c6c kho6n ng cia nhd cung r6p ua nq ng-nOi lao dQng.

V6n chir so hiru chiSm gdn 99% t6ng ngu6n vi5n qua cdc ndm, khoan muc ndy f4i
ngdy3l/12/2021Id801 tf d6ng, gitmT}tld6ng,tuongducrng giimS,06yosov6ithOidi6m
dAu ndm. Nguydn nhdn cta viQc gi6m ndy ld do lgi ntruQn r* tfr"O 

"nou 
pfral pfrOi 

".rOi 
tJ

cta c6ng ty gi6m khi tinh hinh kinh doanh kh6ng thufln lqi md van ph6i d6m b6o nghia v.u
chi tr6 cO tric cho c6 ddng. Mric c6 tric ndm 2020 datr6 cho c6 d6ng ld 3t,7 ty dOrrglr**,
ducrng ty lQ S%lmQnh gi6.

3. KE HOACH HOAT DQNG NAM 2022

Dy do6n, ndm 2022 tinh hinh kinh doanh s€ c6 nhi0u tritin vgng hOi phpc hcrn, mflc {t
vdn tdn tai nhi6u kh6 kh[n, thri th6ch so vdi ndm vira qua do ntrirng he qua t6t yilu-ctra tirph
hinh dfch bQnh Covid-lg. Dn ViQt Nam co ban dA ki6m so6t du-o. c dich bQnh rhung nhtrlg
nguy co tiOm tang vdn cdn tdn t?i, cung v6i d6 thi qu6 trinh c4nh tranh v6i c6c doanh nghiQp
cung ngdnh kh6c v6n dang diSn ra h6t sric khdc liQt. Tru6c U6i cantr d6, C6ng ty vdn ti6p t,+c
b6m s6t c5c mpc ti6u kinh doanh vd chi6n lugc ph6t tritin trung - ddi han da dC ra; tir d6, dqa
ra cdc k6 ho4ch tri6n khai cp thO.

' B6 trf lich ho4t dQng theo nhu cAu hdnh kh5ch, linh dgng thay d6i khi cAn thi6t
nhmg phAi dim bdo tudn thri c6c quy dinh cria Chinh phri;

' LuAn phi6n thay d6i c6c tdr:/phd/xe trung chuytin gifra c6c tuy6n, d6m b6o srri

dgng phucrng tiQn mQt c6ch tOi uu nh6t;

' Nghi6n criu thdi <ti€m thfch hgp <lC kh6i phgc ho4t tlQng c6c tuy6n dang t4rgr
ngung chri d6ng, tl6ng thoi cdn nhdc tri6n khai ho4t dQng cdc tuytin m6i tidrfr
ndng kh6c;

' DAm bio sp 6n dinh vC tictr trinh, k! thuft, tr5i uu vC tOc dO khi khai th6c.
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' Nhd kip thoi di6u chinh c6c chfnh s6ch vd ctriS e6 phric lgi cho nhdn vi6n pht ftrs'
n6n vd co b6n v5n duy tri sp 6n dinh ngudn nhen iuc d6p tmg r.6 noa"r, rilt ,U;
trong b6i c6nh khan hitim thuyOn vi0n nhu hi0n nay. tuy nhi6o, Ae ,fr*i, UiJtii
nhdn sg cho k6 hopch khai th6c khi tinh hinh duqc ki€m so6t t6t hon, C6ng trJ sc
ph6i trqp vli citc dcrn.vi chuy6n mdn t6 chric ddo t4o mQt s6 thuy6n trc" 

"rjf ,at4o di6u kiQn dd thuydn vi6n dang ldm viQc t4i c6ng ty dugc ttram gia c;;l;
ndng cao chuy€n m6n, bdng c6p de ti6p tpc d6ng g6p vdo su ph6t tricn ,fu cdne
ty. Ngodi ra, d6i vdi sO luqng nhdn vi6n rn6i rinn doanh vd Hdnh crrinn Jai
phdng c6 sp gi6m sft, c6ng ty kh6ng tuytln moi md chi ph6n uo lei c6ns viEc,
phdn cdng ki6m nhiQm th6m c6ng viQc nhim ph6t huy toi ea kh6 ndng 

",i; de"vi6n;

' Ti6p tpc duy tri sg 6n dinh trong chfnh srich phric lqi nham git ch6n vd thu hrit
nhdn tdi;

' LuAn chuy6n nhdn sp gifta c6c tuy6n, tinh thanh di5 st dung hqp lf ngu6n nhl6n
ltrc trong tinh hinh khan hidm nhu hiQn nay.

Vd cdng tfc quin If
' Thudng xuy6n theo ddi, cQp nhQt di6n bii5n dich bOnh, tinh hinh bi6n ilQng cria trhi

trucmg d0 hoqrch tlinh chi6n lugc mQt c6ch phir h-qp nh6t; l:'

' Duy tri hQ th6ng quan lf tryc tuy6n, van dune toi da c6ng nghQ trong qu6n rly,
gi6m c6c chi phf quan ly khOng can tni0t.

Vd c6ng tdc tii chinh

' L0p kti ho4ch st dgng tOi uu ddng ti6n <t€ duy tri ngudn doanh thu tdi chinh;
chuAn bf ngudn tdi chinh dg phdng sri dgng trong trucrng hgrp xdu nrr{t tctri aa+;
ty phii drmg hoat dQng khi tinh hinh dich bQnh di6n bi0n phric tpp hcm;

' Qudn l;f vd ki6m so6t chi ti6t cdc khoan chi, gi6m thiiSu viQc sri dpng c6c chi
kh6ng hqp ly;

' Duy tri sp 6n dinh cria dich w cung c6p bdng viQc kiiSm sodt tiSt gi6 thanh, cu td6
tiiip tuc ddm phan voi nhirng nhd cung tmg, d6i t6c d6 c6 mrlc gia lra,p trr;dr,
gialr, gi|thuo m{t bittg, kho bdi khi c6ng ty ph6i dimg ho4t dOng, ki6m so6t
vi6c sri dpng c6c nguydn vat lieu, vQt tu, trang thitlt bi dAu vdo, d{c biOt h ddu
nhmg khdng ldm gi6m ch6t luqng dich vr,r cung ftng.

VO c6ng tic quing bd vi cQng tldng

' Duy tri mang lu6i kinh doanh hiQn t4i, li6n k6t th6m m6t so aoi t6c dd, da
h6a c6c k0nh phdn phdi;

' chuAn h6a vd tri6n khai dou ho4t dOng, chucrng trinh h6 trg b6n hdng, ch[m
c6c d4i l)t, d6i tdc,khdchh*g;

' Phrlt huy hiQu qu6 ho4t dQng c6c k6nh truyOn th6ng c6 sin nhu trang
fanpage cria Cdng ty;

N

'xNG
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Tdng cuong cong t6c truy€n th6ng tryc tuy6n, fi6n ki5t b6o chf tfti cung c6
thdi cdc thdng tin tich cgc;

' Duy tri mr?c dg tin vd c6m m6n cria kh6ch hang d6i v6i ch6t lugng dich vu
C0ng ty;

' Dinh ky thpc hiQn ciic chucrng trinh qua t{ng, khuy6n m6i, cham soc kh6ch
theo sg kiQn trong nrm nhim mang d6n nhi6u gi6 rri thitlt thuc hon cho I
h*g;

' Day nhanh tirin dQ triOn khai ph6n m6m brrn v6 tr6n diQn tho4i th6ng minh;

' Thgc hiQn mQt s6 chucmg trinh th€ hiQn tr6ch nhiQm v6i cQng rl6ng t4i c6c
phucrng md c6ng ty dang ho4t dQng nhu: h6 trg cQng d6ng khi dich covid
ph6t l4i; girip do vd h6 trq nhfrng hoan c6nh dac biQt kh6 kh6n.

Trdn hgng!

ffi
6!$S.YioP
1tr"^c,{
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CQNG HOA XA ngr cHtr NGHIA Vr
DQc lgp - Tg do - H4nh phfc

Ki€n Giang, ngdy 21 thdng 03 2022

NAM

cac

i d6ng quin tri, Eai hQi d6ng cd d6ng, dim b6o thdng tin tru6c khi c6ng b6n

ng quy dinh cta ph6p lu$t.

bfo circ btio c6o tdi chinh trudc khi c6ng b6 itugc lQp phn hgp voi chuAn m to6n
Vi6t Nam dring theo quy tllnh ctra Ph6p lu{t li6n quan; Uy ban ki6m to6n chri tlQng .<it chc
bilo c6o d6 n6ng cao dQ tin cfly tru6c khi cdng b6. Ngodi ra,tJy ban kiOm torln xem j kien
cira ki6m

biQn ph6p

tlQc lAp nhim n6ng cao hcm nfia ndng lgc gi6m s6t cira ti6u ban, diing

ki6m toan ctng gi6m s6t dich v.u ki6m to6n tlQc lap nhu drffi gi6 dO xu6t
thuc hi6n viQc ki6m to6n cria c6ng ty kitim toan dQc l$p sao cho phir hgp v6i

cdi thiQn v6i Ban Di0u hanh, tir d6 n6ng cao ndng lgc ph6t tri6n cria C6ng ty.

phdp, thdi gian md v6n dim b6o <lugc ch6t luqng, tinh dQc l{p cria c6ngtuQmg,

to6n.

khoan 1 Ei6u 38 Ei6u lQ hiQn hdnh C6ng ty quy ttinh Uy ban kiiSm torln lir 02

thanh vi6n ]tro l6n, tuy nhiOn do gap kh6 khdn trong viQc tim ki6m img vi6n vua d6p img yeu

cAu theo quly dinh ctia ph6p lu{t, vira phu hqrp v6i dac thir cua doanh nghiQp n6n trong lr ban

ki6m toan hopt dQng v6i chi 01 thanh vi0n.

II. THU o vA cAc lgr icH xnAc cuA 0v naN KrEM roAN:

T6ng 200.640.000

III. HOAi DONG GIAM sAr Cua uy n,q.N KIEM TOAN

1. K6t qufl thAm tra tinh hinh tii chinh Cdng ty nilm202l

- NAm 202l,cdng t6c ki5 toan nhu ghi ch6p, luu trt chung tir vd lQp sd s6ch kti torin, c6o

Fc.

1

BAO CAo cU,t UY BAN rrnvr ToAN

Kfnh efti: D4i hQi tl6ng c6 ttdng c6ng ty co phin Tiu cao tdc Superdong - Ki6n Gia

r. HOAT EQNG Cu,q. fiy naN KrEM TOAN NAM 2021

1. T6ng k6t cdc cuQc hgp cfia Uy ban ki6m todn:

t rtQng cria Oy ban ki6m tofn trong ndm202l

Uy
hanh trinh
ngodi theo

ki6m toan d5 thr,rc hiQn sodrt x6t b6o c6o tdi chinh quy, ndm tru6c khi Di6u

Phan Hdng Phric

Thenh vi6n HDQT dOc 10p ki6m
Chri tich Uy ban ki6m to6n

tdi chinh dA phan anh duo. c tinh hinh tdi chinh cua Cdng ty 0n dfnh, lanh m4nh,



- Gi6m s6t hoat d6ng mua slm tdi s6n vd dAu tu du 6n m6i cira c6ng ty.

2' Tinh hinh tuan thfi phdp luit cfia Cdng ty vi cdng tdc quin ly cria Ban T6ng Gi:{,m el6r:
ndm202l

. Ban T6ng Giam doc dd hodn thdnh vi6c tri6n khai cric Nghi quytit cira DHDCD vd thuc thi
tdt thti't n[ng nhi6m vu cua minh theo quy dinh cua ph6p luQt vd DiAu l€ C6ng ty. Ban T6ng Gi6m
ddc da t0 chfc thuc hiQn ndi dung Nghi quydt cira. Hbi d-6ng quan tri. M[c du tinh hinh kinh doanh
gap rAt nhiAu kh6 khdn, gi6n doan hoat dQng trong nhieu th6ng do 6nh huong cua dich Covid,
C6rrg ty vAn ddm bdo c6c ngu6n luc sEn sdng hoat dQng trcr lai ngay khi dugc cho phdp.

rv. BAo cAo oAmr crA vE GrAo DfcH:
l' Giao dich giira c6ng ty, cdng ty con, c6ng ty do cdng fy tlai chring nim quydl ki6m

sof t tr6n 50oh trb l€n v6n Diiiu IQ vfi th?inh vi6n HQi rt6ng quin tri va nhirng ngurdi crf
li€n quan cfia thinh vi6n d6
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2. Giao dich gifr'a Cdng ty v6i c6ng ty frong ald, thirnh vi6n HQi tt6ng qu6n tri, T6ng Gi6m

llligil::u:l:lr-khrrc:,.1 i:,"1 nghigp.h thinh vi6n s6ng r{p ho{c r} ogouiqurin ly doanh nghiop trong thli giaLn 03 nrm gAn nh6t truri'c trro'i Eicm giao dich

Cdng ty
Kaibouk

I Shipyard
(M)

SDN.BHD

C6ng ty
Kaibor,rk

2 Shipyard
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SDN.BHD

:Ngu'o'i li6n
. quan clla
iTV HDQT
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I(wong 
l

Siing
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quan ctia ,
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v' KET QUA EANH GIA sU PHoI Hqp Ho4r DQNG GrUA uy nax KrEM roANrvor
HOI EONG QUAN TRI, TONG GIAM DOC

- Tdng Giam d6c r:frng d6ng thoi ld Thanh vi6n HDQT n€n vi6c thuc hi6n cdc chtr trruong
ho4t dQng d6u thi;ng ntr6t vC quan di6m vd hdnh dQng;

- Ngodi c6c cudc hop thuong kj'vd xem x6t, ki6m tra c6ng t6c tdi chinh cua C6ng ty, Uy ban
ki6m to6n con thaLm gia c6c cu6c hop cua HDQT vd dua ra y kir5n dua tr6n chuy6n m6n cira
minh d€ g6p y cho c6c quytit dinh cira HDQT. Ngodi ra, Ban T6ng Gi6m d6t va Uy ban
ki€m to6n thuong xuydn trao d6i c6c ]f ki6n trong qu6 trinh hoat aOng ac di6u chinh "i" ran
dd chua hqp ly ve mat ki€m soat hoat d6ng cfrng nhu c6c c6ng tac v€ tdi chinh.

VI. NHAN XET VA KI]EN NGHI

1. Nhfln x6t:

- HQi ddng quAn trii vd Ban 1'6ng Gi6m d6c da qu6n ly, diAu hdnh hoat ctQng C6ng ty theo
ditng dinh hudng dd duoc Dai h6i d6ng c6 d6ng d€ ra trong cu6c hop thucrng ni6n, Ciic
giao dich ctra ngurii n6i b6, nguoi c6 li6n quan duoc c6ng b6 th6ng tin dAy dri theg quy
dinh;

- Trong ho4t dQng qudn ly, dieu hdnh, kh6ng c6 ghi nh4n tu ctrc co quan qu6n llf v6 su vi
pham hay sai s6t rLdo trong y6u;

- Cdng ty dd lAp vd cong b6 cac 86o c6o tdi chinh dinh kj,phu hqp voi ckcquy dinh 6p rJpng
COi vOi cdng ty niSm ydt. 86o c6o tdi chinh bdn ni6n vd 86o c6o tdi chinh ndm202l duoe
so6t xdt vd ki6m to6n bcvi c6ng ty ki6m to6n ctting theo quy dinh hi0n hdnh.



2. Ki6n nghi:

- Uy ban ki6m to6n dA xuat Ban Di6u hdnh titip tuc cap nhQt c6c quy trinh qudn tri
utuT.1oul nQi bQ, kitim sorir n6i b6, quy ch6 khric thulng xuy6n vd dinh kj,; tang r

t4o ki6n thric, truyAn d4t d6n c6c nhan vi6n c6 tien quaride eam b6o tinh tu6n thri
nh6n vi6n thuc hi6n;

- Ban Di€u hdnh vd cfrc cdn bQ qudn ly cria C6ng ty ti6p gc h5 trg, ph6i hgrp vd tucrng
Uy ban ki6m to6n d6 gi6m thitiu c6c nii ro, ndng cao hi€u suAt kGm sorit vd hi6u q
ddng nhim dat ducrc c6c muc ti6u vd nhiQm vu duoc giao.

VII. KET QUA OANU GIA VE HE THONG KIEM SOAT NQI BQ VA QUAN IY N
CUA CONG TY

HQ th6ng ki6m so6t nQi bQ vd quin l;f rtri ro cia C6ng ty dang trong qu6 trinh hoan t
d6p ring c6c quy dinh m6i ve nem todn nQi bQ.

vrrr. pHuoNc HrtoNG HOAT DONG NAM 2022

E6nh giri ho4t dQng cfia H6i d6ng qu6n tri vd Ban T6ng Gidm d6c trong c6ng ttic
vd diAu hdnh C6ng ty;

Ki6m tra, gittm s6t viQc tu6n thu ph6p ludt, ch6p hanh Di6u l0 c6ng ty vd thgc hi
quyi5tzquytlt dinh cua Dai h6i d6ng c6 d6ng, cta goi d6ng qu6n tri, Ban T6ng Gi6n
nhfrng nguoi di6u hdnh doanh nghiQp trong ndm 2022:

- Tu vdn x6y dqng, hodn thi€n hQ th6ng kiiSm torin nOi b0;

- Xem xdt s6 s6ch k6 to6n, thAm dinh brlo c6o tdi chinh b6n ni6n so6t x6t vd b6o ciio tdi
nFm2022.

Tr6n dAy ld b6o c6o ndm 2021 oiua Uy ban ki6m todn, kinh rrinh Dai hQi d6ng c6
thucrng ni6n ndm 2022.

Trdn trong kinh chdo!

TM. OY BAN KIEM TOAN

{TICH

//---

Phan Hdng Phrlc

: v6i
hopt

chinh,

g ddo

trmg

Nehi

va

nly



CTCP TAU CAO TOC
SUPERDONG. TTNN GIANG

cQNc HoA xA HQI cuu Ncsia vrpr
DQc lflp - Tg do - H4nh Phtic

KiQn Giang, ngdY 02 thdng 04 ndm

TRINH
G THUONG NITN NANA 2022

phAn Tlru cao t6c Superdong - Ki0n Giang
Iglb eiri: Quf C6 dOng COng tY

- Ludt Doanh nghi€p sa sotzozotgut4 duqc Qu6c hAi nu6c CQng hda xd h6i chit

ViQt Nam th6ng qua ngdY 17/06/2020;

- Luqr chilrng khodn ,a sltzototgttl4 daqc Qu6c h,i nu6c CQng hda xd h^i chit

Vi€t Nam th6ng quat ngdy 26/11/2019;

- Cdn cilr DiAu lQ C1ntg ty C6 phdn Tdu cao ttic Superdong - Ki€n Giang;

- Cdn cft Bdo cdo tdi chinh ki€m todn ndm 2021'

HQi d6ng quan trf Cong ty C6 phan Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang kinh trinh E4i

d6ng c6 ddng th6ng qua c6c nQi dung sau ddy:

V6n Ad 1: 86o c6o tiri chinh ki6m to6n nilm202l

DAr HQr DONG CO Eo

h6i

C6n cir khoan 1 Di6u 15 Di6u l9 CTCP Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang quy

quy6n vd nhiQm "o;;;;;t troi aong co dong v0 viQc th6ng qua 86o c6o tdi chinh ki6m

hdngn[mctraC6ngtyHQid6ngqu6ntriC]TCPTirucaoli|"l..yont:^Ki0nGiangllcllrb rrqu vee vvrrt, -J' '-i- -'- e t

oiJ DHUCD bieu quy6t ttrOng quaB6o c6o tdi chinh ndm202l dd dugc kiam toan bdi

ty TNHH ki6m toan AFC Viet Nam'

Vin tlit2: K6t qui ho4t dQng kinh doanh nim 202lvitk6 hogch nilm2022

2.1. Kdt qart hoqt ilQng kinh doanh ndm 2021

Hqi d6ng quin tri kinh trinh Dai hQi d6ng cd d6ng ph6 chu6n k6t qui hoat dqng

doanh nEm202I cira C6ng ty v6i c6c chi tiOu chinh:

2.2. Kd hogch hogt ttQng kinh doanh ndm 2022

cdn cri ktit qu6 thgc hiQn n6m3021, du ki6n tinh hinh hoat dqng trong thdi

nhu d6 trinh bdy d 86o c6o ctnHQi d6ng qu6n tri vd Ban T$ng Gi6m <16c, HQi d6ng

kinh trinh Dai hoi d6ng c6 d6ng th6ng qua kti ho4ch ho4t dQng kinh doanh n6m

,1;6i

r tri
nlhu

633.317

167.159

633.317

391.576

V6n di6u lQ (triQu d6ng)

Doanh thu thudn (triQu dbng)
(38.s3e)25.758Lqi nhuan sau thu6 (triQu d6ng)

sau:



v6n ciil: K6 ho4ch phffn ptliii lgi nhu$n ndm2ll22

NIAm 2021, ho4t dQng kinh doanh ctra C0ng ty khdng dugc nhu ki'vqng vi mQt s6 
d6

tO knacn quan, do d6 HQi d6n1g qu6n tri dO xu6t s61<h6ng thpc hiQn chi tri c6 tirc ndm202ll,

r36ng ty dU ki6n sO chia c6 tic ndm2022v6i tf lQ bdng 5Vov6ndieu.lq tai thoi di0m

tr6. Hinh thrlc vd thoi di6m chi tri cd tric nfum2022 sE dugc trinh vd quyet dinh t?i DHD

thudnrs ni0n ndm 2023.

V n dt6 4: Thi lao cria HQi il6ng quf,n tri, 0y ban ki6m tofn nim 2021vir t<5 noactr tht
lao, kinh phi ho4t dQng cria HQi tldng quin tr! nim 2022' 

I

HQi ddng qu6n tri b6o c6o vC thu lao cua lF{Qi ddng qudn tri, Uy ban ki6m to6n

ndm202l vi ki6n nghi mric thir lao, kinh phi ho4t dQng cira HDQT cho ndm 2022 nhu sau

4.1. Thit lao cfia HQi tl6ng qudn tr!, (Iy ban ki6m todn thEc hiQn ndm 2021

4.2. lTd hoqch thit lao, kinh phf hoqt ilQng cfia H'Qi iting qurtn tui ndm 2022

Hoi d6ng quan tri kinh trinh DHDCD th6ng qua t6ng kinh phi ho4t dQng va th{ la3

cira I{Qi ia"g q"a" tri trong ndm2022 s€ d mirc toi da kh6ng qu5 1,1 t} d6ng' sau d6,lH(;i

d6ng qu6n tri sc phan ptroi t4i theo sp d6ng g6p cira m6i thenh vi6n cho c6ng tv' d6mlb6o

pht hqp v6i DiAu lQ vd c6c quy dinh hiQn hdnh.

VAn tlii5: Lqa chgn cdng ty ki6m toin thqc hiqn ki6m tofn B6o c6o thi chfnh n5m

4
/,
rii

$



H6i d6ng quan trf kinh trinh Dai hqi ddng cO d6ng th6ng qua danh s6ch c6ng ty

to6n dugc uv uu" chimg kho6n nhd nu6c chSp thuan ec-ncm to6n B6o c6o tdi :lTh
iUl-"it:y;qd" rft" ffOf d6ng qudn tri lga .hsn, ky k6t hq'p d6ng vdi c6ng tv ki6m

thuQc danh s6ch dugc uy b6n chung khoan Nhd nu6c chdp thu{n.

VAn tlil6: Til trinh thay tl6i ilia chi trg s0 chinh C0ng ty

HQi d6ng quan tri Cdng ty CO phdn fdu cao t6c Superdlng - Ki€n Giang kinh

oai tr6i Jong 
"6iorrg 

xem x6t vd th6ng qua viQc thay ddi try sd COng ty, cu th6 nhu sau:

- Dia chi ct: s5 to duon g30l4,khu ph6 2, phucrng Ducng Dong, Thdnh prro rnu

tinh Ki6n Giang.

- Eia chi m6i: 187 Dudng Nguy6n Trung Tryc' Iftu ph6 5' Phudng Ducrng

Thanh pn6 fnri Qui5c, Tinh Ki0n Giang, ViQt Nam'

Vdn dd 7: Td trinh sira <I6i, b6 sung Eidu lQ C0ng fy

Hoi dong quan tri c6ng ty c6 phan Tdu cao ti5c Superdong - Ki6n Giang kinh

Eai h6i d6ng c6 d6ng xem x6t vd thgtg qua viQc sua d6i, b6 sung. Digu lQ tO chrlc vd

dQng cua Cdng ty C6"pta' Tdu cao tOc iuperdong - KiOn Giang, nhim phtr hqp v6i quy

ptrap tuflt hiQn hdnh vi thgc tC tai doantr nghiQp €hu luc I dinh kim)'

VAn tlii 8: Td trinh sria tl6i, bd sung Quy ch6 nQi bQ v6 quin tri COng fy

Hoi d6ng quan tri c6ng ty c6 ph6n tdu cao t6c superdong - Ki6n Giang kinh

oai h6i JAng ,oiorrg xem x6t vi th6ng qua stra e6i, uo sung Quy ch6 nqi b0 v0 quin tri

;;;;;;r, Ca n'tt* t* cao t5c iup"raottg - Ki6n Giang, nham phir hqp v6i quv

pnap t,rat hiqn hdnh vd thyc t0 t4i doanh nghiQp €hw luc 2 dinh kdm)'

HQi d6ng qudn tri kinh trinh Dai hQi!'
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CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC 

SUPERDONG - KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: …….. /2022/BBH-ĐHCĐ  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022  

 

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang 

- Trụ sở chính : Số 10, đường 30/4, khu phố 2, Phường Dương Đông, Thành phố Phú 

Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

- Điện thoại : (0297) 3980 111     Fax: (0297) 3846 180   

- Mã số doanh 

nghiệp 

: 1700556108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu 

ngày 14/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 27/10/2021. 

- Thời gian : 8 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

- Địa điểm họp : … 

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP 

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu 

- Người báo cáo: Ông/Bà … – Chức vụ … 

- Nội dung báo cáo: 

 Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt 

tại ngày 25/03/2022, sở hữu 63.331.735 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần 

Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang. 

 Cổ đông tham dự Đại hội: ……………cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở 

hữu cho ……………cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ……………% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty. 

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công 

ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. 

2. Ông/Bà … thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày và hướng dẫn đại biểu biểu quyết thông qua 

quy chế làm việc tại Đại hội. 

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua quy chế làm việc. 

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:  

Ông/Bà ………………    Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội 

Ông/Bà ………………    TV HĐQT 

Ông/Bà ………………     TV HĐQT 

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa. 

DỰ THẢO 
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4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm: 

Ông/Bà …            Thư ký 

Ông/Bà …           Thư ký 

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm: 

  Ban Kiểm Phiếu: 

Ông/Bà …    Trưởng Ban kiểm phiếu 

Ông/Bà …    Thành viên Ban kiểm phiếu 

Ông/Bà: …     Thành viên Ban kiểm phiếu 

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu. 

6. Ông/Bà … thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội 

Đại hội biểu quyết ….% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội. 

 

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO  

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

  Người trình bày: Ông/Bà … – Chủ tịch HĐQT 

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

  Người trình bày: Ông/Bà … – Tổng Giám đốc  

Nội dung 03: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán 

  Người trình bày: Ông/Bà … – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG CỦA TỜ TRÌNH 

Ông/Bà … trình bày Tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể: 

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; 

- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch thù lao, 

kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; 

- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; 

- Sửa đổi Điều lệ Công ty; 

- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG: 

Sau khi nghe trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu 

hỏi sau: 

1. ...................................................................................................................................................  

2. ...................................................................................................................................................  

3. ...................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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Ông/Bà ... – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như 

sau: 

1. ...................................................................................................................................................  

2. ...................................................................................................................................................  

3 ....................................................................................................................................................  

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT 

Đại hội biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau: 

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua. 

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua. 

Nội dung 3: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua. 

Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 
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Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua. 

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 

2022 

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty với 

các chỉ tiêu chính: 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021 TH/KH 

1 Vốn điều lệ (triệu đồng) 633.317 633.317 100,00% 

2 Doanh thu thuần (triệu đồng) 391.576 167.159 42,69% 

3 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 25.758  -38.539 - 

5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau: 

STT Chỉ tiêu TH Năm 2021 KH Năm 2022 

1 Vốn điều lệ (triệu đồng) 633.317 633.317 

2 Doanh thu thuần (triệu đồng) 167.159 361.150 

3 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) -38.539 18.518 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua. 

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022  

 Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty không được như kỳ vọng vì một số yếu tố 

khách quan, do đó Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021. 

 Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ bằng 5% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. 

Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2022 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2023. 

 Kết quả biểu quyết: 
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Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua. 

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và 

kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022  

7.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thực hiện năm 2021 

(ĐVT: đồng/năm) 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao 

Hội đồng quản trị 

1 Bà Hà Nguyệt Nhi Chủ tịch  HĐQT 175.560.000 

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung Phó CT HĐQT 125.400.000 

3 Ông Puan Kwong Siing TV HĐQT kiêm TGĐ 75.240.000 

4 Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ TV HĐQT 75.240.000 

5 Ông Tăng Siêu Tâm TV HĐQT 75.240.000 

6 Bà La Xuân Đào TV HĐQT 75.240.000 

7 Ông Phan Hồng Phúc TV HĐQT 75.240.000 

Tổng 677.160.000 

Ủy ban kiểm toán 

1 Ông Phan Hồng Phúc Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 125.400.000 

7.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 

 ĐHĐCĐ thông qua tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 

2022 sẽ ở mức tối đa không quá 1,1 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo sự 

đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành. 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua. 
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Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2022 

 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, ký kết hợp 

đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách được Ủy bản Chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận.. 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua. 

Nội dung 9: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau: 

- Địa chỉ cũ: số 10 đường 30/4, khu phố 2, phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

- Địa chỉ mới: 187 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành phố 

Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua. 

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể: 

STT Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành 
Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, 

bổ sung 

1 

khoản 3 Điều 2 

- Địa chỉ: số 10 đường 30/4, khu phố 2, 

phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang. 

- Điện thoại: 0297.3980111 

- Fax: 0297.3846180 

- E-mail: info@superdong.com.vn  

- Website: www.superdong.com.vn   

khoản 3 Điều 2 

- Địa chỉ: 187 đường Nguyễn Trung Trực, khu 

phố 5, phường Dương Đông, Thành phố Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0297.3980111 

- Fax: 0297.3846180 

- E-mail: info@superdong.com.vn  

- Website: www.superdong.com.vn 

2 
khoản 1, 2 Điều 21 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% 

khoản 1, 2 Điều 21 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% 

http://www.superdong.com.vn/
http://www.superdong.com.vn/
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STT Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành 
Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, 

bổ sung 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ 

đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy 

định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật 

Doanh nghiệp. 

… 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số 

cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ 

trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này 

và các nội dung như sau: 

… 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ 

đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán 

thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 

3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

… 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số 

cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp 

quy định tại các khoản 1 Điều này và các nội 

dung như sau: 

… 

 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua. 

Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cụ thể: 

Stt 
Nội dung quy định tại Quy chế quản trị nội 

bộ hiện hành 

Nội dung quy định tại Quy chế quản trị nội 

bộ sau sửa đổi, bổ sung 

1 

khoản 1, 2 Điều 16 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng 

số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông 

dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp. 

… 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số 

cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ 

trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này 

và các nội dung như sau: 

… 

khoản 1, 2 Điều 16 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ 

đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán 

thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 

3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

… 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số 

cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp 

quy định tại các khoản 1 Điều này và các nội 

dung như sau: 

… 

2 

PHỤ LỤC I: TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI 

BỘ TRỰC THUỘC HĐQT 

điểm a, b khoản 1 Điều 2 

a. Nhiệm kỳ của thành viên Tiểu ban kiểm 

toán nội bộ cũng chính là nhiệm kỳ thành viên 

PHỤ LỤC I: TIỂU BAN KIỂM TOÁN 

NỘI BỘ (HAY BAN KIỂM TOÁN NỘI 

BỘ) TRỰC THUỘC HĐQT 

điểm a, b khoản 1 Điều 2 

a. Nhiệm kỳ của thành viên Tiểu ban kiểm 
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Stt 
Nội dung quy định tại Quy chế quản trị nội 

bộ hiện hành 

Nội dung quy định tại Quy chế quản trị nội 

bộ sau sửa đổi, bổ sung 

HĐQT của chính thành viên đó. Tiểu ban kiểm 

toán nội bộ Công ty gồm 02 thành viên, được 

thành lập bởi Hội đồng quản trị. 

b. Các tiêu chuẩn của thành viên Tiểu ban kiểm 

toán nội bộ: 

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành 

phù hợp với yêu cầu kiểm toán nội bộ, có 

kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về 

các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán 

nội bộ. 

- Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc 

theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm 

trở lên làm việc tại Công ty hoặc từ 03 năm 

trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh 

tra. 

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật 

và hoạt động của Công ty; có khả năng thu 

thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông 

tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội 

bộ. 

- Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do 

sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế 

toán hoặc không đang trong thời gian bị thi 

hành án kỷ luật. 

- Trưởng ban kiểm toán nội bộ phải là thành 

viên HĐQT. 

toán nội bộ không quá 05 năm và có thể được 

bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Tiểu ban kiểm toán nội bộ của Công ty gồm 

02 thành viên, được thành lập bởi Hội đồng 

quản trị. 

b. Các tiêu chuẩn của thành viên Tiểu ban 

kiểm toán nội bộ (hay Ban Kiểm toán nội bộ): 

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành 

phù hợp với yêu cầu kiểm toán nội bộ, có 

kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về 

các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán 

nội bộ. 

- Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc 

theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm 

trở lên làm việc tại Công ty hoặc từ 03 năm 

trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh 

tra. 

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật 

và hoạt động của Công ty; có khả năng thu 

thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông 

tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội 

bộ. 

- Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do 

sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, 

kế toán hoặc không đang trong thời gian bị 

thi hành án kỷ luật. 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua. 

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

Người trình bày: Ông/Bà ………………, đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2022 với ………....% số phiếu tán thành.  
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Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2022 với ………....% số phiếu tán thành. 

Biên bản này được lưu tại Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang. 

Đại hội kết thúc ….. giờ …. cùng ngày. 

 THƯ KÝ ĐẠI HỘI TM. ĐOÀN CHỦ TỌA 

  Chủ tọa  
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CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO 

TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG 

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

Số: …….. /2022/NQ-ĐHCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022  

 

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên 

Giang; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số …. ngày 27/04/2022. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 27/04/2022, tại …, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần 

Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của ….. đại biểu nắm giữ 

………. cổ phần chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.   

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các nội dung của Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và 

biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc  

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 4:  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022  

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty với 

các chỉ tiêu chính: 

DỰ THẢO 
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STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021 TH/KH 

1 Vốn điều lệ (triệu đồng) 633.317 633.317 100,00% 

2 Doanh thu thuần (triệu đồng) 391.576 167.159 42,69% 

3 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 25.758  -38.539 - 

5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau: 

STT Chỉ tiêu TH Năm 2021 KH Năm 2022 

1 Vốn điều lệ (triệu đồng) 633.317 633.317 

2 Doanh thu thuần (triệu đồng) 167.159 361.150 

3 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) -38.539 18.518 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 

 Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty không được như kỳ vọng vì một số yếu tố 

khách quan, do đó Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021. 

 Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ bằng 5% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. 

Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2022 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2023. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế 

hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 

7.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thực hiện năm 2021 

(ĐVT: đồng/năm) 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao 

Hội đồng quản trị 

1 Bà Hà Nguyệt Nhi Chủ tịch  HĐQT 175.560.000 

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung Phó CT HĐQT 125.400.000 

3 Ông Puan Kwong Siing TV HĐQT kiêm TGĐ 75.240.000 

4 Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ TV HĐQT 75.240.000 

5 Ông Tăng Siêu Tâm TV HĐQT 75.240.000 

6 Bà La Xuân Đào TV HĐQT 75.240.000 

7 Ông Phan Hồng Phúc TV HĐQT 75.240.000 

Tổng 677.160.000 

Ủy ban kiểm toán 
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STT Họ và tên Chức vụ Thù lao 

1 Ông Phan Hồng Phúc Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 125.400.000 

7.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 

 ĐHĐCĐ thông qua tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 

2022 sẽ ở mức tối đa không quá 1,1 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo sự 

đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2022 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, ký kết hợp đồng với 

đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc 

Superdong – Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 

ngày ký.  

Nơi nhận:  

- HĐQT; 

- Ban Tổng Giám đốc; 

- Cổ đông; 

- Lưu Công ty.  

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Nguyệt Nhi 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO 

TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG 

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

Số: …….. /2022/NQ-ĐHCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên 

Giang; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số …. ngày 27/04/2022. 

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 27/04/2022, tại …, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần 

Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của ….. đại biểu nắm giữ 

………. cổ phần chiếm …… tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.   

Sau khi nghe các nội dung của Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông 

qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty  

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau: 

- Địa chỉ cũ: số 10 đường 30/4, khu phố 2, phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang. 

- Địa chỉ mới: 187 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, phường Dương Đông, Thành phố 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty  

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể: 

 

 

 

 

DỰ THẢO 
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STT Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành 
Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, 

bổ sung 

1 

khoản 3 Điều 2 

- Địa chỉ: số 10 đường 30/4, khu phố 2, 

phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang. 

- Điện thoại: 0297.3980111 

- Fax: 0297.3846180 

- E-mail: info@superdong.com.vn  

- Website: www.superdong.com.vn   

khoản 3 Điều 2 

- Địa chỉ: 187 đường Nguyễn Trung Trực, 

khu phố 5, phường Dương Đông, Thành phố 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0297.3980111 

- Fax: 0297.3846180 

- E-mail: info@superdong.com.vn  

- Website: www.superdong.com.vn 
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khoản 1, 2 Điều 21 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được 

thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 

65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất 

cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 

quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 

Luật Doanh nghiệp. 

… 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được 

số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán 

thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 

1 Điều này và các nội dung như sau: 

… 

khoản 1, 2 Điều 21 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được 

thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 

65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất 

cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp. 

… 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được 

số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và 

biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường 

hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và 

các nội dung như sau: 

… 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cụ thể: 

Stt 
Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về 

quản trị hiện hành 

Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về 

quản trị sau sửa đổi, bổ sung 

1 

khoản 1, 2 Điều 16 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng 

số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông 

dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp. 

… 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số 

cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ 

khoản 1, 2 Điều 16 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được 

thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 

65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất 

cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp. 

… 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được 

số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 

http://www.superdong.com.vn/
http://www.superdong.com.vn/
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Stt 
Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về 

quản trị hiện hành 

Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về 

quản trị sau sửa đổi, bổ sung 

trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này 

và các nội dung như sau: 

… 

biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và 

biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường 

hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và các 

nội dung như sau: 

… 

2 

PHỤ LỤC I: TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI 

BỘ TRỰC THUỘC HĐQT 

điểm a, b khoản 1 Điều 2 

a. Nhiệm kỳ của thành viên Tiểu ban kiểm 

toán nội bộ cũng chính là nhiệm kỳ thành viên 

HĐQT của chính thành viên đó. Tiểu ban kiểm 

toán nội bộ Công ty gồm 02 thành viên, được 

thành lập bởi Hội đồng quản trị. 

b. Các tiêu chuẩn của thành viên Tiểu ban 

kiểm toán nội bộ: 

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành 

phù hợp với yêu cầu kiểm toán nội bộ, có 

kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về 

các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán 

nội bộ. 

- Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc 

theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm 

trở lên làm việc tại Công ty hoặc từ 03 năm 

trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh 

tra. 

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật 

và hoạt động của Công ty; có khả năng thu 

thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông 

tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội 

bộ. 

- Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do 

sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế 

toán hoặc không đang trong thời gian bị thi 

hành án kỷ luật. 

- Trưởng ban kiểm toán nội bộ phải là thành 

viên HĐQT. 

PHỤ LỤC I: TIỂU BAN KIỂM TOÁN 

NỘI BỘ (HAY BAN KIỂM TOÁN NỘI 

BỘ) TRỰC THUỘC HĐQT 

điểm a, b khoản 1 Điều 2 

a. Nhiệm kỳ của thành viên Tiểu ban kiểm 

toán nội bộ không quá 05 năm và có thể 

được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. Tiểu ban kiểm toán nội bộ Công ty gồm 

02 thành viên, được thành lập bởi Hội đồng 

quản trị. 

b. Các tiêu chuẩn của thành viên Tiểu ban 

kiểm toán nội bộ (hay Ban Kiểm toán nội 

bộ): 

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành 

phù hợp với yêu cầu kiểm toán nội bộ, có 

kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về 

các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm 

toán nội bộ. 

- Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc 

theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 

năm trở lên làm việc tại Công ty hoặc từ 

03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán 

hoặc thanh tra. 

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật 

và hoạt động của Công ty; có khả năng 

thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp 

thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm 

toán nội bộ. 

- Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do 

sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, 

kế toán hoặc không đang trong thời gian 

bị thi hành án kỷ luật. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tàu cao tốc 

Superdong – Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 

ngày ký.  



4 

Nơi nhận:  

- HĐQT; 

- Ban Tổng Giám đốc; 

- Cổ đông; 

- Lưu Công ty. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Nguyệt Nhi 
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