
 
DANH MỤC TÀI LIỆU 

 

 
 

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; 

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; 

3. Quy chế bầu cử; 

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; 

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018; 

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; 

7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; 

8. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 

9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 

10. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019; 

11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019; 

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; 

13. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty;  

14. Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung Kiểm soát viên; 

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
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CCHHƯƯƠƠNNGG  TTRRÌÌNNHH  

ĐĐẠẠII  HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  CCỔỔ  ĐĐÔÔNNGG  TTHHƯƯỜỜNNGG  NNIIÊÊNN  NNĂĂMM  22001199  
 (Bắt đầu lúc 09h30 ngày 27 tháng 04 năm 2019) 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

9h30-9h45 
- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; 
- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử 

và Tài liệu Đại hội. 

Ban tổ 
chức 

9h45 – 10h00 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 
- Chào cờ, tuyên bố lý do; 
- Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; 
- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội. 

Ban tổ 
chức 

10h00- 10h10 
- Thông qua Quy chế làm việc; 
- Thông qua chương trình Đại hội. 

Chủ tịch 
đoàn 

10h10- 10h30 

Các báo cáo tại Đại hội: 
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 

Kế hoạch năm 2019; 
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;  
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018; 
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. 

Đoàn chủ 
tịch 

 
Đại diện 

BKS 

10h30- 11h00 

Nội dung tờ trình: 
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi 

nhuận năm 2019; 
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019; 
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. 
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty; 
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung Kiểm soát viên. 
Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội 
dung đệ trình của HĐQT. 
Công bố kết quả biểu quyết. 

Đoàn chủ 
tịch 

11h00- 11h20 
Bầu cử Ban kiểm soát: 
- Hướng dẫn bầu cử; 
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử. 

Ban kiểm 
phiếu 

11h20- 11h40 
Đại hội giải lao- kiểm phiếu 
- Ban kiểm phiếu làm việc 

Ban kiểm 
phiếu 

11h40- 11h50 Công bố kết quả kiểm phiếu 
Ban kiểm 

phiếu 

11h50-12h00 
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 
- Tuyên bố bế mạc Đại hội. 

Ban kiểm 
phiếu 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI 

NĂM 2019 
 

Căn cứ: 

 Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 
68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

 Điều lệ Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. 
 

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai năm 2019 được tổ 
chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây: 

Điều 1. Mục đích 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của 
Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai diễn ra đúng quy định và thành công 
tốt đẹp. 

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, 
đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng và phạm vi 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ 
đông thường niên Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai đều phải chấp hành, 
tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt 

- Công ty : Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

- BKS : Ban kiểm soát 

- BTC :  Ban tổ chức  

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền 
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Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ 
phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời 
điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải 
được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham 
dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần 
có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết 
trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông 
lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành 
đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng 
cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các 
vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/04/2019 đều có quyền tham dự 
ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp 
có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự 
thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.  

- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký 
với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ 
tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; 

- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao 
chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép; 

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải 
là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty 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). 

Điều 7. Đoàn Chủ tọa 

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản 
trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương 
trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội. 
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- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến 

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

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

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: 

 Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội 

1.  Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn 

Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. 

2.  Nhiệm vụ của Ban Thư ký: 

a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần 

thiết); 

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và 

thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; 

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn 

Chủ tọa quyết định; 

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được 

các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội; 

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

1.  Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành 

viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

2.  Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

  Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ 

đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

  Trưởng Ban kiểm tra tư cách 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 có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần 
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có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến 

hành. 

Điều 10.  Ban kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ 

tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại 

hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; 

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký; 

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

khiếu nại về kết quả biểu quyết; 

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại 

Đại hội. 

Điều 11.  Thảo luận tại Đại hội 

1.  Nguyên tắc: 

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

trình bày 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 chuyển cho thư ký Đại hội; 

-  Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và 

chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa; 

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí 

mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, 

tránh trùng lặp. 

2.  Giải đáp ý kiến của các đại biểu: 

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

giải đáp ý kiến của 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 Công ty trả lời bằng văn bản. 
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Điều 12.  Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội: 

1. Nguyên tắc:  

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

thảo luận và biểu quyết công khai. 

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội 

(kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ 

biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu 

quyết của đại biểu đó. 

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

như sau:  

o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua 

các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng 

cử, bầu cử; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm 

soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ 

trình tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.  

2. Cách thức biểu quyết: 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một 

vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với 

các nội dung cần biều quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.  

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải 

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

trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề 

thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu 

quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 

kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết 

bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh 

dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán 

thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.  

3. Thể lệ biểu quyết: 

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại 

diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết. 

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/04/2019) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty là: 27.223.647 cổ phần tương đương với 27.223.647 quyền biểu quyết. 
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- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết 

đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số 

trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải 

có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với 

các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35%  (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ 

đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo 

Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014). 

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận kết quả biểu quyết. 

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

nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại 

hội đồng cổ đông 

Điều 13.  Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội 

Điều 14.  Thi hành Quy chế 

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy 

quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem 

xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông 

qua. 

 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 
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QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

Căn cứ: 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng 
Nai. 

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm 

kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 

thường niên năm 2019 như sau: 

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt 

- Công ty : Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

- BKS : Ban kiểm soát 

- BTC :  Ban tổ chức 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

- KSV : Kiểm soát viên 

II. Chủ tọa tại Đại hội  

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:  

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát 

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có) 

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên  

1. Số lượng thành viên của BKS :           01 người 

2. Nhiệm kỳ    : 2015 - 2020  

3. Số lượng ứng viên BKS tối đa :    Không hạn chế 

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 
68/2014/QH13 và Điều 36 Điều lệ Công ty; Điều 39 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật 
doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo 

cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

Trường hợp công ty niêm yết, Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. 

 
 
 

CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔỔ  PPHHẦẦNN  TTẤẤMM  LLỢỢPP  VVẬẬTT  LLIIỆỆUU  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  ĐĐỒỒNNGG  NNAAII  
Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: (0251) 3836984                Fax: (0251) 3836023 
Website: www.donac.net 
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Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc 
chuyên trách tại công ty. 

IV. Nguyên tắc bầu cử 

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu 

không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát. 

V. Qui định đề cử Kiểm soát viên (Theo Điều 35 Điều lệ; Điều 40 Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty) 

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng có quyền gộp 

số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; 

từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; trên 30% được đề cử đủ số ứng viên. 

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo 

cơ chế quy định tại Khoản 4 Điều 45 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Ban kiểm soát 

đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 45 Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty và phải được công bố rõ ràng. 

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS 

1. Hồ sơ đề cử vào BKS 

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.donac.net) 

- Đơn xin đề cử vào BKS (theo mẫu) 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu) 

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) 

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có) 

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo 

Quy chế này quy định (theo mẫu) 

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính 

chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. 

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử 

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 

14h ngày 25/04/2019. 

Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

Điện thoại: (0251) 3836984                  Fax: (0251) 3836023 

Liên hệ:  Chị Nguyễn Thị Yến Như   SĐT: 0386933364 
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Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui 

lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.   

VII. Danh sách ứng cử viên 

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng 

viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để 

bầu bổ sung Kiểm soát viên.  

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi 

đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 

VIII. Phương thức bầu cử: 

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp) 

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện 

sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS.  

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng 

cử viên.  

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với 

Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào 

thùng phiếu). 

IX. Phiếu bầu cử  

1. Nội dung của Phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, 

có đóng dấu treo Công ty. 

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu: phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được 

phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo 

ngay cho Ban kiểm phiếu. 

2. Cách ghi Phiếu bầu cử 

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau: 

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử. 

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô 

“Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.  

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào 

ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

Lưu ý: 

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số 

phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”. 
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3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo 

sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi 

rõ họ tên của đại biểu tham dự. 

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: 

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu  

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì 

+ Gạch tên các ứng cử viên 

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo 

của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho 

phiếu bầu 

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử 

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn 

tổng số phiếu được phép bầu 

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu 

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự. 

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu 

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại 

phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). 

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám 

sát. 

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của 

Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông. 

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ 

toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định. 

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp; 

Điều 12 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) 

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số 

phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất 

cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.  

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho 

thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại 

trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. 

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số Kiểm soát 

viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 



   Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 

Trang 5 / 5 
 
 

X. Hiệu lực thi hành 

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 

Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai kết thúc. 

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử Ban kiểm soát của Công ty 

nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 

Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- Lưu HĐQT 

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

(đã ký) 

 

NGUYỄN CÔNG LÝ 

 



1 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 
 

Kính thưa Quý cổ đông:  Tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tấm lợp Vật 

liệu Xây dựng Đồng Nai trình bày báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 

như sau:   

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 

Năm 2018, tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Nguyên nhân chính đến từ căng thẳng thương mại giữa các nước lớn tiêu biểu là Mỹ và Trung 

Quốc, bên cạnh đó sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đã ảnh hưởng đến cán cân thương 

mại toàn cầu.  

Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam vụt lên trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế 

giới với sự năng động và tốc độ phát triển mạnh mẽ. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP năm 

2018  của Việt Nam đạt 7,08%, vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 

2011-2017. Lạm phát  được kiểm soát tốt dưới mức 4% và tình hình lãi suất tương đối ổn định. 

Ngoài ra, thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi với hàng loạt các dự án được triển khai 

xây dựng giúp cho ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng 9,20% đã tạo nên những yếu tố thuận 

lợi cho các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng nói chung và Công ty cổ phần Tấm lợp Vật 

liệu Xây dựng Đồng Nai nói riêng. 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2017 TH 2018 2018 so với 2017 

Doanh thu thuần Tỷ đồng        336,13            387,41  115,26% 

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng       (355,76)          (323,62) 90,97% 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng         (19,63)             63,79   

Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ đồng            0,025                0,029  116,00% 

Chi phí hoạt động tài chính Tỷ đồng         (88,69)            (55,24) 62,28% 

Chi phí bán hàng Tỷ đồng          (2,88)             (0,89) 30,90% 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 
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Chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ đồng          (9,01)            (10,42) 115,65% 

Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD Tỷ đồng       (120,19)             (2,73)  

Lợi nhuận khác Tỷ đồng          (0,31)               1,57   

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng       (120,50)             (1,16)  

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng       (120,50)             (1,16)  

EBITDA Tỷ đồng          (4,92)             90,46    

Cả hai mảng sản xuất kinh doanh của Công ty (tấm lợp fibro xi măng và gia công xi măng) 

năm 2018 có những khởi sắc nhất định, cụ thể như sau: 

 Gia công xi măng: Sản lượng gia công xi măng đạt 871,4 ngàn tấn, tăng 11% so với 

cùng kỳ năm ngoái, tương đương doanh thu 267,65 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017. 

Sản lượng xi măng gia công không ngừng tăng lên, chủ yếu là do mở rộng đầu ra. Theo 

nhận định của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, năm 2019 hứa hẹn là một năm thành công 

rực rỡ hơn nữa của xi măng.  

 Tấm lợp: Sản lượng tiêu thụ tấm lợp đạt 2,66 triệu m2 (88,35 tỷ đồng doanh thu), tương 

đương với năm 2017. Khoảng 5 năm gần đây, nhu cầu thị trường cho sản phẩm tấm lợp 

fibro xi măng giảm hẳn đi, chủ yếu là do sự lan truyền các thông tin sai lệch về sản 

phẩm (như amiang trắng gây ung thư), và sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều sản phẩm 

thay thế (như tôn kẽm, tôn mạ màu). Trong bối cảnh khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực 

để duy trì sản lượng đầu ra, một kết quả khá tốt của Công ty.  

Tổng doanh thu thuần của Công ty tăng lên 51,28 tỷ đồng, đạt 115,26% so với cùng kỳ 

2017. Các chi phí sản xuất, tài chính và chi phí bán hàng đều giảm, giúp lợi nhận trước 

thuế, lãi vay và khấu hao đạt 90,46 tỷ đồng, một con số vô cùng ấn tượng. Đây là kết 

quả của một năm nỗ lực đổi mới mình, về tư duy, con người lẫn cách thức vận hành 

quản lý và sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, Công ty còn rất nhiều việc phải làm, phải 

thay đổi, phải cải tiến và năm 2018 là một bước đệm quan trọng của sự chuyển mình 

tích cực này.  

  



3 
 

 Tình hình tài sản 

STT Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2017 31/12/2018 2018 so với 2017 

1 Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng  100,69   97,63  96,96% 

2 Tài sản dài hạn  Tỷ đồng  627,90   591,33  94,18% 

3 Tổng tài sản  Tỷ đồng  728,59   688,96  94,56% 

4 Nợ ngắn hạn  Tỷ đồng  259,69   381,22  146,80% 

5 Nợ dài hạn  Tỷ đồng  626,93   466,93  74,48% 

6 Nợ phải trả  Tỷ đồng  886,62   848,15  95,66% 

 Nhận xét về cơ cấu tài sản 

Tổng giá trị tài sản năm 2018 giảm 39,63 tỷ đồng so với năm 2017, đạt 96,96%, chủ yếu 

đến từ khấu hao tài sản cố định. Các hoạt động đầu tư mua sắm và xây dựng tài sản cố định 

trong năm là không đáng kể.  

Chủ yếu trong tài sản dài hạn của Công ty vẫn là nhà xưởng và dây chuyền sản xuất tấm lợp, 

dây chuyền sản xuất xi măng tại KCN Biên Hòa 1 và trạm nghiền xi măng Nhơn Trạch. 

Trong đó, nhà máy Nhơn Trạch, với giá trị còn lại cuối năm 2018 là 565,8 tỷ đồng, đang 

hoạt động hiệu quả và thân thiện với môi trường. Dây chuyền sản xuất xi măng tại KCN 

Biên Hòa 1, giá trị còn lại cuối 2018 là 1,79 tỷ đồng, đang được cải tiến để đáp ứng nhu cầu 

sản xuất và phù hợp với yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0. Nhà máy và dây chuyền sản 

xuất tấm lợp đã lâu đời nhưng nhờ được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ, vẫn đang 

hoạt động hiệu quả.  

 Những cải tiến trong năm: 

Năm 2018 chứng kiến nhiều đổi thay của Công ty, cả người lẫn việc, chủ yếu bao gồm: 

 Đổi mới kiện toàn bộ máy quản lý với những nhân sự trẻ, tài năng và nhiệt huyết;  

 Cơ cấu lại nhân sự, thanh lọc những cá nhân không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí và 

cải thiện hiệu suất công việc;  
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 Thay đổi chính sách quản lý để phù hợp với thực tế sản xuất, nhu cầu kinh doanh cũng 

như năng lực của người lao động (như sáp nhập phòng phiếu và trạm cân, một số quy 

định mới về sản xuất,  giao/lấy hàng); 

 Sâu sát hơn các kế hoạch/báo cáo mua hàng, sản xuất, bảo trì bảo dưỡng máy móc, cải 

tiến công nghệ cho các hệ thống máy móc; 

 Giám sát 24/24 hoạt động bán hàng, sản xuất để giải quyết nhanh chóng và kịp thời cho 

nhà phân phối, vân vân… 

Có những việc đã làm được, có những việc chưa. Có thay đổi mang lại hiệu quả cao, có thay 

đổi chưa. Vì vậy, Ban Tổng Giám đốc chúng tôi vẫn đang miệt mài nỗ lực với mong muốn 

mang đến một diện mạo mới tích cực cho Công ty trong tương lai.  

2. Kế hoạch năm 2019 

 Chỉ tiêu cụ thể: 

Chỉ tiêu cơ bản ĐVT Thực hiện 2018 Kế hoạch 2019 

SẢN XUẤT    

- Tấm lợp M2 3.283.703 3.200.000 

- Xi măng Tấn 871.474,5 1.021.760 (*) 

TIÊU THỤ    

- Tấm lợp M2 2.662.770 2.900.000 

- Xi măng Tấn 871.474,5 1.000.000 

TÀI CHÍNH    

Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp DV Tỷ đồng           387,41 439,42 

EBITDA  Tỷ đồng             90,46 141,02 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (1,16) 58,84 
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 Biện pháp thực hiện: 

- Tăng cường công tác quản lý: kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào, thực hiện các 

biện pháp tiết kiệm nguyên nhiên liệu,… nhắm tối đa hóa lợi nhuận.  

- Duy trì và nâng cao chất lượng các dây chuyền sản xuất: chăm lo bảo trì bảo dưỡng, 

đảm bảo máy móc vận hành hiệu suất cao, không ngưng trệ, trang thiết bị đảm bảo an 

toàn lao động cho người lao động và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, nghiên cứu 

áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0. 

- Đa dạng hóa sản phẩm tấm lợp và xi măng, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của thị trường.  

- Mở rộng thị trường tiêu thụ:  

 Đối với tấm lợp, đẩy mạnh hoạt động quảng bá đặc tính cạnh tranh của sản phẩm 

“tiện lợi, kinh tế, độ bền cao, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình”; đính chính 

các thông tin sai lệch về sản phẩm; tiếp cận các thị trường mà Công ty đã bỏ ngõ từ 

lâu như vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, ngập mặn, lũ lụt và các vùng có điều 

kiện khó khăn; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với 

các đại lý, nhà phân phối của Công ty. 

 Đối với xi măng: Phối hợp với Công ty cổ phần xi măng Công Thanh để có kế 

hoạch sản xuất đáp ứng kịp thời tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu đầu ra.  

- Cân đối sử dụng nguồn tài chính của Công ty một cách linh hoạt, hiệu quả và tuân thủ 

các quy định pháp luật hiện hành.  

- Tiếp tục phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người 

lao động như thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra công tác an toàn lao động – vệ sinh 

lao động, phòng cháy chữa cháy, tổ chức các hoạt động giao lưu vui chơi cho cán bộ 

công nhân viên.  

- Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình phúc lợi xã hội và hưởng 

ứng các cuộc vận động, các phong trào của chính quyền địa phương như hỗ trợ trẻ em 

nghèo hiếu học vùng sâu vùng xa, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa,…  

3. Giải trình của Ban Giám đốc về ý kiến kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính cho 

năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 

Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến 

kiểm toán cho báo cáo, với lý do là: Công ty phát sinh lỗ sau thuế năm 2018 là 1,155 tỷ và 

tổng lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 530 tỷ, vượt vốn chủ sở hữu là 159 tỷ. 
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Ngoài ra, tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 283 tỷ 

đồng. Những điều này cho thấy yếu tố rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động 

liên tục của Công ty. Và đơn vị kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán 

về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.  

Thực tế, Công ty đã và đang có các kế hoạch để tiếp tục hoạt động và phát triển như sau: 

 Liên tục tham dự các cuộc họp với phía Ngân hàng trong quý 4/2018 và đầu năm 2019, 

để thỏa thuận về lịch trả nợ và các cam kết khác, nhằm tháo gỡ các vướng mắc của hgân 

hàng về tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời, để Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ và tạo 

điều kiện để Công ty tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh sinh lời.  

 Công ty đã thực hiện đúng lịch trả nợ đã thỏa thuận với ngân hàng trong năm 2018, 

đồng thời hoàn thành các cam kết bổ sung chứng từ pháp lý cho phía ngân hàng.  

 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả nợ khả thi 

cho các năm sau, đảm bảo Công ty tiếp tục hoạt động bình thường, bảo đảm công ăn việc 

làm cho người lao đồng, ổn định kinh tế cho công nhân viên và sự phát triển bền vững của 

Công ty.  

 Đội ngũ quản lý và nhận sự Công ty đang được đổi mới, kiện toàn, hứa hẹn mang đến 

nhiều thành công trong tương lai.  

 Với tình hình tăng trưởng của thị trường xi măng hiện tại, Công ty hoàn toàn có thể tin 

tưởng vào tương lai tiếp tục phát triển và đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của mình. 

4. Lời kết 

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng 

Đồng Nai về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Ban 

Tổng Giám đốc chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tạo điều kiện để chúng tôi đạt được 

những thành quả như trên, cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên đã chung tay góp sức phấn 

đấu cùng Công ty và cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông đã luôn 

đồng hành cùng Công ty.  

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp! 

 

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 LÊ THÂN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI 
 

Số: …………….. 

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

 
Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 

Phần 1 – Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018 

I. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại 
và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi 
trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn 
biến phức tạp. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia 
tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các 
nước trong khu vực. 

Kế thừa những thành tựu trong năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục chuyển biến 
tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 tăng 7,08% 
so với năm 2017. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng 
trưởng của các năm từ 2011 – 2017. Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp ước tính tăng 
10,2% so với năm 2017, tuy thấp hơn mức tăng 11,3% của năm 2017 nhưng cao hơn mức 
tăng các năm 2012-2016.  

Những thách thức trên ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ 
phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. Tuy nhiên, toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ 
công nhân viên Công Thanh đã nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được nhưng thành tựu đáng 
ghi nhận, được tóm tắt như sau:  

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
Kế hoạch 

2018 
% Kế hoạch 

2018 

Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp DV 

       336,13            387,41  400 96,85% 

EBITDA           (4,92)             90,46  62 145,90% 

Lợi nhuận sau thuế       (120,50)             (1,16) 10 - 
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II. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị  

1. Tổng kết hoạt động HĐQT 

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp. Các cuộc họp trong năm đều có sự 
tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị. 

STT Họ tên Chức vụ 
Số 

buổi 
họp 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Công Lý 
Chủ tịch 
HĐQT 

04 100%  

2 Ông Nguyễn Bá Thuyền  
Thành viên 

HĐQT 
04 100%  

3 
Bà Nguyễn Thị Mai 
Thảo 

Thành viên 
HĐQT 

04 100%  

 

 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018 

STT 
Nghị quyết/Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 01/ĐHCĐ-NQ/2018 26/05/2018 
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2018 

2 01/HĐQT-NQ/2018 28/05/2018 
Thay đổi cách tính lương cho nhà máy xi 
măng Công Thanh Nhơn Trạch 

3 02/HĐQT-NQ/2018 20/09/2018 
Kế hoạch trả nợ vay và bổ sung hồ sơ pháp lý 
cho Ngân hàng 

4 03/HĐQT-NQ/2018 29/10/2018 Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự quản lý 

 

 Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị  

Thực hiện theo nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng 
quản trị sẽ không nhận thù lao năm 2018 do Công ty vẫn chưa có lợi nhuận.  

2. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý 

Năm 2018 là năm đánh dấu sự thay da đổi thịt của Công ty với sự cơ cấu ban quản lý bao 
gồm các nhân sự trẻ, tài năng và nhiệt huyết. Sự thay đổi này theo đúng định hướng của 
Công ty, đó là thay đổi để thích ứng và phát triển. Nhìn chung, đội ngũ quản lý đã đạt được 
các thành tựu nhất định trong năm qua, cụ thể như sau: 
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 Phấn đấu thực hiện đúng theo Nghị quyết đại hội cổ đông và các Nghị Quyết của 
HĐQT.  

 Nâng cao công tác quản lý sản xuất kinh doanh: cơ cấu nhân sự khối văn phòng và sản 
xuất kinh doanh tinh và gọn, đổi mới tư duy, cách thức làm việc để hướng tới sự năng 
động và hiệu suất cao.  

 Sản xuất: có kế hoạch sản xuất/mua hàng/bảo trì bảo dưỡng cụ thể, rõ ràng, nhằm chủ 
động về nguồn nguyên vật liệu đầu vào, sản lượng đầu ra, nhân sự và tài chính Công 
ty. 

 Tiêu thụ: Phối hợp toàn lực cùng Công ty cổ phần Công Thanh nhằm đáp ứng nhu cầu 
thị trường và thúc đẩy tăng sản lượng xi măng gia công, phát triển Công ty nói riêng và 
Tập đoàn Công Thanh nói chung; hợp tác chặt chẽ với các nhà phân phối nhằm mở 
rộng thị trường tấm lợp.  

Ban quản lý còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, vì vậy cần tiếp tục: 

 Lấy ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; 

 Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để bộ máy vận hành hiệu quả; 

 Tiếp tục trao dồi và sẵn sàng lắng nghe để hoàn thiện kiến thức và kinh nghiệm.  

 

Phần 2 – Phương hướng hoạt động năm 2019 

I. Dự báo ngành xi măng và tấm lợp Việt Nam 2019 

Năm 2019 dự báo là một năm khó đoán định về thị trường tiêu thụ xi măng. Năm qua, Trung 

Quốc, Bangladesh, Philippines... là các thị trường xuất khẩu lớn của xi măng Việt Nam. Từ 

cuối năm 2017, Trung Quốc đã chuyển từ một nước xuất khẩu clinker sang nhập khẩu, do 

chính phủ Trung Quốc đang tích cực đẩy mạnh việc giảm công suất xi măng để đối phó với 

tình trạng dư thừa và ô nhiễm quá mức. Nhu cầu nhập khẩu clinker ở Trung Quốc tăng cao đã 

dẫn đến sự gia tăng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu họ thay đổi chính sách hoặc 

doanh nghiệp có đầu tư tốt thì câu chuyện có thể khác. Nhìn về cơ hội khi Hiệp định Đối tác 

toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, áp lực cạnh tranh đối với 

ngành trong năm 2019 tương đối gay gắt. Song với đà tăng trưởng tốt của ngành xi măng 

trong năm 2018 thì nhiều khả năng ngành sẽ tiếp tục có một năm tăng trưởng khá. 

Riêng về thị trường tấm lợp fibro xi măng, chưa có nhiều chuyển biến lạc quan. Năm 2018 là 

năm mà Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam siết chặt quản lý hoạt động sản xuất tấm lợp fibro: như 

tự động hóa dây chuyền (cụ thể là khâu xé bao định lượng amiang trắng), cách ly khu nghiền 

amiang trắng,… Thị trường tiêu thụ cầm chừng, nhưng vẫn còn chỗ trống cho ai biết tìm tòi 

và khai phá.  
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Sẵn sàng đối diện với thách thức, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra mục tiêu phấn đấu nâng 

cao năng lực cạnh tranh bằng cách tăng năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 

nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm,… Có kế hoạch sản xuất bám sát nhu cầu thị 

trường, tránh ứ đọng, tồn kho.  

II. Mục tiêu và Kế hoạch trong tương lai của Công ty  

Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số 

chỉ tiêu chủ yếu sau:  

Chỉ tiêu cơ bản ĐVT Kế hoạch 2019 

SẢN XUẤT   

- Tấm lợp M2 3.200.000 

- Xi măng Tấn 1.021.760 (*) 

TIÊU THỤ   

- Tấm lợp M2 2.900.000 

- Xi măng Tấn 1.000.000 

TÀI CHÍNH   

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV Tỷ đồng 439,42 

EBITDA  Tỷ đồng 141,02 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 58,84 

(*) Trong đó, xi măng dùng cho sản xuất tấm lợp là 21.760 tấn.  

Đồng thời Hội đồng quản trị cũng đề ra những phương hướng thực hiện cụ thể sau: 

a. Tăng cường các biện pháp quản lý như : tiếp tục quản lý chặt chẽ sử dụng vật tư, lao 
động. Phát huy kinh nghiệm và thành tích tốt trong quản lý công tác phục hồi, sửa 
chữa thiết bị, giảm các hao phí lao động không cần thiết, phấn đấu tiếp tục hạ giá 
thành sản xuất, tăng mức lưu chuyển vốn kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 
bằng cơ chế giá bán linh hoạt và hình thức tiêu thụ sản phẩm hợp lý, tăng nhanh 
vòng quay của vốn lưu động hiện có trong năm, tăng nhanh tỷ suất lợi nhuận. 

b. Thực hiện tốt các kế hoạch cung ứng vật tư, phụ tùng đồng bộ, bảo đảm cho hoạt 
động sản xuất, sửa chữa thường xuyên ổn định với giá cả hợp lý. Phấn đấu giảm tiếp 
mức sử dụng vật tư, đặc biệt là vật tư phụ tùng phục vụ cho sửa chữa, giảm chi phí 
trong quản lý ở từng xí nghiệp và toàn Công ty, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả 
năng cạnh tranh trên thương trường. 
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c. Cải tiến quy trình vận hành thiềt bị, quản lý chặt chẽ quy trình công nghệ, mạnh dạn 
áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới nhằm nâng cao sản lượng tấm 
lợp, xi măng. Phấn đấu giữ chất lượng xi măng ổn định, tiếp tục phát huy truyền 
thống chất lượng tấm lợp Đồng Nai. Phấn đấu giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng trong sản 
xuất tấm lợp, giảm tỷ lệ bao bể trong khâu đóng bao xi măng xuống dưới mức cho 
phép và thấp hơn mức đã thực hiện trong năm trước. 

d. Kết hợp chặt chẽ việc đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề cho công nhân với việc 
tăng cường giáo dục ý thức văn hóa doanh nghiệp ; xây dựng tác phong làm việc 
khoa học và công nghiệp, tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn sản xuất, vệ 
sinh môi trường lao động và quy chế nội quy Công ty. 

e. Nâng cao tính hợp tác, thực sự công khai minh bạch và bình đẳng về các mối quan 
hệ lợi ích của các cổ đông trong Công ty; lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao 
động, phấn đấu vì lợi ích của Công ty cũng là vì lợi ích của mỗi người lao động. Với 
tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cán bộ công nhân viên phải phấn đấu tăng 
năng suất lao động bảo đảm chất lượng, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng nhanh 
tích lũy nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, gắn liền lợi ích của các cổ đông và 
đời sống người lao động. 

f. Tăng nhanh khả năng đầu tư công nghệ mới, tăng cường mọi tiềm lực, sức mạnh của 
Công ty và xây dựng mối quan hệ bạn hàng với nhiều phía, theo kịp công nghệ sản 
xuất mới trong những năm tới, tạo thêm sức cạnh tranh mới. 

g. Tập thể cán bộ, công nhân viên luôn ý thức thực hiện trách nhiệm với môi trường, xã 
hội. Người lao động luôn tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường trong từng 
giai đoạn sản xuất, đồng thời thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguồn tài nguyên 
thiên nhiên như điện, nước,… một cách hợp lý. Ban Tổng giám đốc tích cực tham 
gia các hoạt động từ thiện, đóng góp xây dựng xã hội và nước nhà.  
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III. Lời kết 
Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai là một công ty có lịch sử hình thành 

và phát triển lâu đời, đã trải qua nhiều thăng và trầm. Ít nhất 3 năm gần đây, Công ty phải đối 

mặt với những khó khăn về đầu ra của sản phẩm tấm lợp, ảnh hưởng đáng kể đến tình hình 

sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Tuy nhiên, năm 2018 Công ty vẫn chứng kiến được sự 

tăng trưởng đều đặn của xi măng gia công và sự ổn định về đầu ra tấm lợp. Đây là một kết 

quả rất đáng ghi nhận. Chúng tôi đánh giá năm 2018 là năm tiền đề cho sự đổi mới, cải cách 

và hy vọng cuộc cải cách này tiếp tục mang lại kết quả khả quan hơn nữa trong các năm tới, 

tạo ra nhiều lợi ích hơn nữa cho Quý cổ đông, những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi 

trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Quý đại biểu và toàn thể cán 

bộ công nhân viên. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp! 

 

                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                       CHỦ TỊCH  
 

        (Đã ký) 
 
 
                           NGUYỄN CÔNG LÝ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

  

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Kính thưa: Quý vị cổ đông 

    Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền 

hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. 

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 

Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai được tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 

2019 với các nội dung sau: 

I. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

1. Các hoạt động của ban kiểm soát  

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật và điều lệ công ty 

của Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty trong việc điều hành sản xuất và kinh 

doanh.  

- Đã có những đóng góp cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như việc 

đảm bảo nguồn vốn để duy trì sản xuất. 

- Xem xét các báo cáo tài chính của phòng Kế toán, phân tích và đánh giá tính hợp lý của 

các số liệu tài chính. 

- Xem xét báo cáo kiểm toán và thư quản lý của công ty kiểm toán và tư vấn A& C. 

2.  Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và ban Tổng giám đốc  

- Tham dự các buổi họp của HĐQT và ban lãnh đạo, Ban kiểm soát đã có những đóng góp 

ý kiến với Hội đồng quản trị - ban Tổng giám đốc trong điều hành sản xuất và kinh 

doanh. 

- Năm 2018 ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị 

và ban lãnh đạo. Được cung cấp số liệu về sản xuất và kinh doanh, cũng như về sử dụng 

các nguồn vốn.  
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3.   Kết quả giám sát hoạt động sản xuất và kinh doanh: 

- Năm 2018 Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc triển 

khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra. Tuy nhiên do biến động của thị 

trường xi măng cung lớn hơn cầu nên hiệu quả sản xuất và kinh doanh còn thấp. 

- Năm 2018 là năm kinh tế cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn nhiều 

khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp 

trong đó có công ty cổ phần Tấm lợp- Vật liệu xây dựng Đồng Nai. 

- Việc tiêu thụ sản phẩm xi măng còn chậm do tổng cầu giảm, dẫn đến không khai thác 

hết công suất của thiết bị, làm tăng thêm giá thành sản phẩm, hiệu quả sản xuất và kinh 

doanh thấp, đời sống của người lao động còn khó khăn. Cổ đông bị thua lỗ nhiều năm 

liền.  

4.  Kết quả thẩm định báo cáo chính năm 2018 

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai được lập 

theo đúng mẫu biểu của bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các 

quy định pháp lý hiện hành.  

- Số liệu trên báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 

chính và kết quả sản xuất và kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2018. Báo cáo 

này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 

4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 

                                                                               Đơn vị tính :  VNĐ 

STT CHỈ TIÊU 
THỰC HIỆN 

Năm 2017 Năm 2018 

01 Doanh thu thuần bán hàng và CCDV 336.126.246.996  387.411.507.295 

02 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

Trong đó : - Từ hoạt động kinh doanh 

                  - Từ hoạt động khác      

(120.500.676.439) 

(120.190.512.343) 

(310.164.096) 

   (1.155.706.990) 

   (2.730.257.121) 

1.574.550.131 

03 Lợi nhuận sau thuế TNDN (120.500.676.439)    (1.155.706.990) 

04 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - EPS (4.426) (42) 
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4.2 Một số chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của Công ty tại 31/12/2018 

 a/ Cơ cấu tài sản  

• Tổng tài sản   : 688.960.071.881 đồng 

• Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản : 14,2 % (97.629.435.854 đồng)   

• Tài sản dài hạn / Tổng tài sản : 85,8 % (591.330.636.027 đồng) 

b/ Cơ cấu nguồn vốn 

• Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: (23,1) % 

• Nợ phải trả        / Tổng nguồn vốn: 123,1% 

c/ Khả năng thanh toán 

• Khả năng thanh toán  : 0,81 lần (Tổng tài sản / nợ phải trả) 

• Khả năng thanh toán hiện hành : 0,26 lần (Tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn)  

• Khả năng thanh toán nhanh : 0,16 lần (TSNH- hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn 

Các chỉ số trên cho thấy các khoản nợ phải trả đã vượt quá tổng tài sản của Công ty, khả 

năng thanh toán thấp.  

- Nhà máy xi măng Công Thanh - Nhơn trạch hoạt động đạt khoảng 70% công suất. Chi 

phí tài chính cao mà chủ yếu là chi phí lãi vay (năm 2018 hơn 55 tỷ đồng dẫn đến kinh 

doanh thua lỗ). 

 - Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 cũng cho thấy được sự cố gắng rất 

lớn của ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên, thể hiện ở một 

số chỉ tiêu sau: 

   Doanh thu năm 2018 tăng 15% so với năm 2017 trong khi đó giá vốn hàng bán giảm 

gần 10%. Chính vì thế mà đã làm giảm lỗ nhiều so với năm 2017 (Chỉ còn 

1.155.706.990 đồng so với năm 2017 là: 120.500.676.439 đồng).  Kết quả kinh doanh 

cho thấy có nhiều triển vọng trong năm 2019. 

5.  Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát 

- Ban kiểm soát hoạt động chưa thật sự tốt, một phần do không có kinh phí, một phần do 

có những thay đổi về nhân sự giữa hai kỳ Đại hội và một số yếu tố khác. 

- Kế hoạch công tác năm 2019 như sau: 

•  Họp mỗi quý một lần- trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin. 

• Kiểm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm trước khi trình HĐQT phê duyệt. 

• Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo 

công ty. 

• Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán 

giữa kỳ hoặc cuối kỳ.  



  Trang 4 

6.  Kiến nghị với Hội đồng quản trị như sau:  

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và chỉ đạo sát sao của HĐQT để Công ty ngày 

càng phát triển đúng định hướng, đúng tầm nhìn và chiến lược đã hoạch định. 

- Chỉ đạo sát sao ban điều hành Công ty không ngừng nâng cấp cải tiến công nghệ thiết bị, 

cải thiện môi trường làm việc phù hợp với yêu cầu mới, hướng đến sản xuất xanh và bền 

vững. Tạo động lực phát triển tốt văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc văn minh 

hiện đại, thân thiện và lịch sự. Tiếp tục trẻ hóa đội ngủ quản lý và công nhân lao động, 

tăng năng suất và hiệu suất công việc. 

- Chỉ đạo sát sao ban điều hành Công ty tiết giảm tối đa các chi phí, giảm tối đa giá vốn 

hàng bán, đặc biệt các chi phí như tiêu hao điện năng, chi phí vật tư... tuy nhiên vẫn duy 

trì tốt công tác sản xuất kinh doanh.  Đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm. 

- Tập trung mọi nguồn lực cho công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, quảng cáo, tiếp thị 

để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm của Công ty. 

- Cân đối tài chính để đảm bảo đủ nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

Trên đây là báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2019.  

Xin kính chúc quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Trân trọng kính chào. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN VĂN NHO 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐỒNG NAI 
 

Số: ……………………… 

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

 
 

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tấm Lợp Vật liệu Xây Dựng 
Đồng Nai 

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây 

dựng Đồng Nai.  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội 
dung sau: 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh được 

kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, ký ngày 25 tháng 3 năm 

2019. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông DCT; 
-  HĐQT, BKS, BTGĐ, Thư ký Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2019).                                                                    

 

 
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
 

(Đã ký) 

NGUYỄN VĂN NHO 

 

 

 



 

 CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐỒNG NAI 
 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 
.                             

TỜ TRÌNH 
V/v phân phối lợi nhuận năm 2018  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tấm Lợp Vật liệu Xây Dựng 
Đồng Nai 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai; 

- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội 
dung sau: 

Do kết quả kinh doanh năm 2018 bị lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích 

lập các quỹ trong năm 2018.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông DCT; 
-  HĐQT, BKS, BTGĐ, Thư ký Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2019).                                                                    
 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Công Lý 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐỒNG NAI 
 

Số: ……………………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

-o0o- 
 

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH  
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tấm Lợp Vật liệu Xây Dựng 
Đồng Nai 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng 

Đồng Nai. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua 

kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:  

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2019: 

- Doanh thu thuần   : 439,42 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế       :  58,84 tỷ đồng. 

Phân phối lợi nhuận năm 2019: 

- Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 58,84 tỷ đồng. Do khoản lỗ 
từ những năm trước, lợi nhuận năm 2019 sẽ dùng để bù đắp cho khoản lỗ này. Vậy, Hội 

đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông về việc tự phân bổ trong năm 2019.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông DCT; 
-  HĐQT, BKS, BTGĐ, Thư ký Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2019).                                                                           
 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

NGUYỄN CÔNG LÝ 

 



1 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐỒNG NAI 
 

Số: ………………………. 

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

 
 

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
V/v thông qua thù lao của HDQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tấm Lợp Vật liệu Xây Dựng 
Đồng Nai 

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng 
Đồng Nai. 

 

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội chế độ chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:  

1. Về chế độ thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018:  

Do kết quả kinh doanh năm qua của Công ty ghi nhận khoản lỗ nên Hội đồng quản trị đề xuất 
không chia thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018.   

2. Về kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019:  

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 1% lợi nhuận sau 
thuế. Tuy nhiên, nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao. 

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông DCT; 
-  HĐQT, BKS, BTGĐ, Thư ký Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2019).                                                                    
 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

NGUYỄN CÔNG LÝ 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐỒNG NAI 
 

Số :………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

-o0o- 
 

Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tấm Lợp Vật liệu Xây Dựng 
Đồng Nai 

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây 
dựng Đồng Nai. 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Lựa chọn 
công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau: 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả 
cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ 
đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên 
chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho Công ty và 
được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm 
toán cho năm tài chính 2019. 

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn!  

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông DCT; 
-  HĐQT, BKS, BTGĐ, Thư ký Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2019).                                                                    
 

 
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
 

 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN VĂN NHO 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐỒNG NAI 
 

Số: ……………………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

-o0o- 
 

         Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH  
V/v:  Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tấm Lợp Vật liệu Xây Dựng 
Đồng Nai 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng 
Đồng Nai. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua 

việc sửa đổi điều lệ cụ thể như sau:  

Điều lệ công ty năm 2016 Sửa đổi Căn cứ pháp lý 

Điều 2: Tên, Hình thức, Trụ sở, 

Chi nhánh, Văn phòng đại diện 

và Thời hạn hoạt động của Công 

ty 

2.4 Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 

người đại diện theo pháp luật của 

Công ty.  

 

Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông, Chương trình họp và 

Thông báo 

16.3 …. Thông báo phải gửi ít nhất 

15 ngày trước ngày họp Đại hội 

đồng cổ đông, (tính từ ngày mà 

thông báo được gửi hoặc chuyển đi 

một cách hợp lệ, được trả cước phí 

hoặc được bỏ vào hòm thư). Nếu 

Điều 2: Tên, Hình thức, Trụ sở, 

Chi nhánh, Văn phòng đại diện 

và Thời hạn hoạt động của Công 

ty 

2.4 Tổng Giám đốc là người đại 

diện theo pháp luật của Công ty.  

 

Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông, Chương trình họp và 

Thông báo 

16.3 …. Thông báo mời họp phải 

được gửi đến tất cả các cổ đông 

trong Danh sách cổ đông có quyền 

dự họp theo như quy định của pháp 

luật hiện hành.  

Căn cứ Điều 13 

Luật doanh 

nghiệp 2014 

 

 

 

 

Căn cứ Điều 139 

Luật doanh 

nghiệp 2014 



Công ty có website, thông báo về 

họp Đại hồi đồng cổ đông phải 

được công bố trên đó đồng thời với 

việc gửi thông báo cho các cổ 

đông.  

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật sau khi được đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019 thông qua việc điều chỉnh trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông DCT; 
-  HĐQT, BKS, BTGĐ, Thư ký Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2019).                                                                    
 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Công Lý 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG ĐỒNG NAI 
 

  Số : ……………………… 

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

 
      

Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
V/V: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Kiểm soát viên 

  
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014; 

  Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng 
Đồng Nai; 

 Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Dương Xuân Bình. 

 Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh 
Kiểm soát viên như sau: 

- Họ và tên: Ông Dương Xuân Bình 

- Chức vụ: Kiểm soát viên 

- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 
thông qua 

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 
Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau: 

Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024: 

- Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung: 01 thành viên. 

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung: 01 thành viên 

 Ban kiểm soát Công ty thống nhất thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát 
viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau: 

 Bà Lê Nguyễn Thùy Vân. 

(đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

Nơi nhận:  
-  Cổ đông DCT; 
-  HĐQT, BKS, BTGĐ, Thư ký Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2019) 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 
 
 
 

NGUYỄN VĂN  NHO 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐỒNG NAI 
-------------------------- 

 
Số: ………………. 

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

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

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

 
 

BIÊN BẢN 
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ 

PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI NĂM 2019 
 

Địa chỉ:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………….do ……….cấp lần đầu ngày 
23/01/2006, thay đổi lần thứ 5 ngày 24/12/2015. 

 

 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: 
 
Thời gian:  08 giờ 00, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

Địa điểm:  Nhà máy Xi Măng Công Thanh tại Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện 
Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa 

                    
 

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP 

I. Khai mạc cuộc họp 

Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý 
do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội. 

Đại biểu tham dự đại hội gồm có: 

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. 

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. 

- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. 

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền. 
 

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: 

Người báo cáo: Ông Lê Hữu Khải - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 

- Nội dung báo cáo: 

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

đến ngày 10/4/2019, sở hữu 27.223.647 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ 

phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. 

 Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là …… Cổ 

đông, nắm giữ ……… Cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ …….% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai, lớn hơn 

51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã có đủ điều kiện tổ 

chức Đại hội. 

 Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2019. 

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu 

Chủ tịch đoàn: 

- Ông Nguyễn Công Lý  - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

- Ông Nguyễn Bá Thuyền - Chức vụ: Thành viên HĐQT 

- Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - Chức vụ: Thành viên HĐQT  

Thư ký: 

- Ông Nguyễn Văn Nho  - Chức vụ: Trưởng Ban 

- Bà Vũ Thị Mai Thùy  - Chức vụ: Ủy viên 

Ban kiểm phiếu: 

- Ông Lê Hữu Khải  - Trưởng Ban 

- Bà Trần Thị Hoa  - Thành viên 

- Bà Nguyễn Thị Yến Như - Thành viên 

Ban thẩm tra tư cách cổ đông 

- Ông Lê Hữu Khải  - Trưởng Ban 

- Bà Trần Thị Hoa  - Thành viên 

- Bà Nguyễn Thị Yến Như - Thành viên 

dĐại hội nhất trí trông qua danh sách nhân sự đại hội. 

IV. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội 

Bà Vũ Thị Mai Thùy đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 

100% Quy chế này. 

 

V. Giới thiệu Chương trình Đại hội 

Bà Vũ Thị Mai Thùy đọc chương trình làm việc Đại hội thông qua Chương trình Đại hội  
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PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH 

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 

- Người trình bày: Ông Lê Thân  - Phó Tổng Giám đốc 

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2018 

- Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

III. Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban Kiểm Soát  

- Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Nho – Trưởng BKS 

IV. Trình bày các tờ trình 

- Người trình bày: Ông Lê Hữu Khải 

 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; 

 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;  

 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019; 

 Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019; 

 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 

 Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên. 

 Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.  

 

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG 

Các cổ đông có ý kiến về những vấn đề sau: 

1. ……………………... 

2. ……………..………. 

3. ……………………... 

Các ý kiến gửi bằng phiếu và chất vấn trực tiếp đều được Đoàn Chủ tịch giải đáp chi tiết và 
thỏa đáng 

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT 

 

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 
và kế hoạch năm 2019. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 
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Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2018. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban Kiểm Soát. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 

Do kết quả kinh doanh năm 2018 bị lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các 

quỹ trong năm 2018.  

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 
2019. 

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2019: 

- Doanh thu thuần   : 4.241 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế       :  10,075 tỷ đồng. 

Phân phối lợi nhuận năm 2019: 

- Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 10,075 tỷ đồng. Do khoản lỗ 
từ những năm trước, lợi nhuận năm 2019 sẽ dùng để bù đắp cho khoản lỗ này. Vậy, Hội 
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đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông về việc tự phân bổ trong năm 2019.  

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 7: Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 

1. Về chế độ thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018:  

Do kết quả kinh doanh năm qua của Công ty ghi nhận khoản lỗ nên Hội đồng quản trị đề xuất 
không chia thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018.   

2. Về kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019:  

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế. 
Tuy nhiên, nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 8: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao 

nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên 

nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho Công ty và được Uỷ 

Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 

tài chính 2019. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Kiểm soát viên. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 
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Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

PHẦN BẦU CỬ 

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022: 

1.  Bà Lê Nguyễn Thùy Vân Số phiếu tán thành: ……… đại diện cho ….. phiếu bầu, chiếm 
………..% Tính trên số CP biểu quyết dự họp 

Kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên: 

Bà:……………………….được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công 
ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai với số phiếu tán thành là …………..phiếu bầu, 
chiếm ……số phiếu bầu. 

 

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

Bà Vũ Thị Mai Thùy- Thứ ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp, Nghị quyết đại hội 

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2019 với …….% số phiếu tán thành. 

Biên bản này được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty. 

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

 THƯ KÝ ĐẠI HỘI TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
  CHỦ TỌA 
 
 

 

 

  Nguyễn Thị Huế              Nguyễn Công Lý 
Nơi nhận:  

- Cổ đông, 
- HĐQT, 
- Ban Tổng Giám Đốc, 
- Thư ký công ty, 
- UBCKNN, Website, 
- Lưu  
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI 

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

Số:    …………………….. 

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

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

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 04 năm 2019 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG 
NAI NĂM 2019 

 

Căn cứ : 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 
68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai; 

- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 26/05/2019. 
 

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 27/04/2019, tại Thanh Hóa, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Tấm lợp Vật 

liệu Xây dựng Đồng Nai được tổ chức với sự tham gia của ……. cổ đông sở hữu ……….. cổ 

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

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

thông qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 
và kế hoạch năm 2019. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2018. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

DỰ THẢO 
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Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban Kiểm Soát. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 

Do kết quả kinh doanh năm 2018 bị lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các 

quỹ trong năm 2018.  

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 
2019. 

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2019: 

- Doanh thu thuần   : ……. tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế       :  ……. tỷ đồng.   

Phân phối lợi nhuận năm 2019: 

- Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là ….. tỷ đồng. Do khoản lỗ từ 
những năm trước, lợi nhuận năm 2019 sẽ dùng để bù đắp cho khoản lỗ này. Vậy, Hội 
đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông về việc tự phân bổ trong năm 2019.  

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 



3 

Nội dung 7: Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 

1. Về chế độ thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018:  

Do kết quả kinh doanh năm qua của Công ty ghi nhận khoản lỗ nên Hội đồng quản trị đề xuất 
không chia thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018.   

2. Về kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019:  

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế. 
Tuy nhiên, nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nội dung 8: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao 

nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên 

nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho Công ty và được Uỷ 

Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 

tài chính 2019. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Kiểm soát viên. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 
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- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số CP có quyền biểu quyết dự họp. 

PHẦN BẦU CỬ 

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022: 

1.  Bà Lê Nguyễn Thùy Vân Số phiếu tán thành: ……… đại diện cho ….. phiếu bầu, chiếm 
………..% Tính trên số CP biểu quyết dự họp 

Kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên: 

Bà:……………………….được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công 
ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai với số phiếu tán thành là …………..phiếu bầu, 
chiếm ……số phiếu bầu. 

 

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai thông qua 

toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm 

thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Nơi nhận:  

- Cổ đông, 
- HĐQT, 
- Ban Tổng Giám Đốc, 
- Thư ký công ty, 
- UBCKNN, Website, 
- Lưu  

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
 
 
 
 
 

NGUYỄN CÔNG LÝ 
 
 


