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stt NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Người 

thực hiện

I Phần nghi thức: 

1 Đón tiếp đại biểu và khách mời

2 Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Ban tổ chức

3 Phát tài liệu Ban tổ chức

4 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức

5 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban tổ chức

6 Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội Ban tổ chức

7
Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua biểu quyết của Đại

hội đồng cổ đông Chủ tọa ĐH

8 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội Đoàn chủ tịch

9 Thông qua chương trình Đại hội Đoàn chủ tịch

II  Phần nội dung: Các báo cáo/ tờ trình thông qua Đại hội

1
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương

hướng hoạt động năm 2022 Đoàn chủ tịch

2
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng

hoạt động năm 2022
Trưởng Ban KS

3 Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
Đoàn chủ tịch

4
Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả

cổ tức năm 2021 Đoàn chủ tịch

5 Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Đoàn chủ tịch

6 Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 Đoàn chủ tịch

7
Thông qua Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách

quản trị công ty, Thư ký Công ty năm 2022 Đoàn chủ tịch

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long

Thời gian: 07giờ, 30 phút, Ngày 29/6/2022

    Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long



8 Thông qua Tờ trình bổ sung Điều lệ công ty Đoàn chủ tịch

9 Đại hội thảo luận và góp ý Đoàn chủ tịch

10 Cổ đông tham dự biểu quyết Đoàn chủ tịch

Nghỉ giải lao

III Kết quả bầu cử và biểu quyết các tờ trình

11 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình Ban kiểm phiếu

IV Tổng kết, Bế mạc

12 Thông qua Biên bản Đại hội Ban Thư ký

13 Thông qua Nghị quyết Đại hội Ban Thư ký

14 Tuyên bố bế mạc Đại hội Ban tổ chức
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QUY CHẾ LÀM VIỆC  

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG  

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng 

Vĩnh Long; 

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình công 

cộng Vĩnh Long  năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng 

quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường 

niên của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long 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 cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và 
khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình 
công cộng Vĩnh Long 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 Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT: 

- Công ty : Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long 

- HĐQT : Hội đồng Quản trị 

- BKS : Ban kiểm soát 

- BTC : Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

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

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ: 

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông: 

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện 

trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

 VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Số: 01/QC-ĐHĐĐCĐ Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2022        
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-Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội phải được triệu tập lại 
trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại 
hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các 
đại biểu 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, 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 đại biểu tham dự và được 
coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần 
thứ nhất có thể phê chuẩn. 

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội: 

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết  ngày 07/6/2022 đều 

có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; 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 theo 

ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của 

mỗi người đại diện. 

3. Khách mời tại Đại hội: 

-Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại 
hội không phải là 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). 

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ: 

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu 

có), giấy tờ tùy thân,… theo yêu cầu của BTC Đại hội. 

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

trường Đại hội.  

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu 

quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông 

đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu 

quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại 

bên ngoài hội trường làm việc. 

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các 

biện pháp, quy định nói trên, Chủ 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. 

5. Chủ tọa Đại hội: 

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng 
mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người 
trong HĐQT làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa 
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thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ 
đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu 
cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa: 
   Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của 
Đại hội. 
 Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty 

trình bày các báo cáo tại Đại hội. 
 Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.  
 Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết. 
 Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 

một người hỗ trợ thư ký. 
 Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.  
 Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu 

quyết.  
 Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại 

hội thông qua. 
 Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại 

hội sau khi kết thúc Đại hội. 

6. Thư ký Đại hội: 

Chủ tọa cử ra từ 01 đến 02 người làm Thư ký đại hội.   
⁕ Nhiệm vụ và quyền hạn: 
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội. 
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu. 
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông. 
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông 

báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 
⁕ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp 

cần 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. 

7. Ban kiểm phiếu: 

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có 

tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 

người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. 

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

  Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

  Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết 

quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu 

cử.  

8. Phát biểu tại Đại hội: 
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- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của 

Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung 

trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông 

qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. 

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng 

thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng 

văn bản. 

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội: 

a. Các quy định chung: 

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp: 

- Một (01) “Thẻ biểu quyết” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc 

đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề 

khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. 

- Một (01) “Phiếu biểu quyết” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc 

đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo 

và tờ trình tại Đại hội. 

b. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: 

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, 

không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu 

này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự. 

-Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại 

biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp 

lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung 

khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của 

công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại 

biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ. 

c. Thể lệ biểu quyết: 

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ 

đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều 

quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết. 

-Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng 

cách: Lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự 

Đại hội bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại 

diện sỡ hữu. 

*Hình thức biểu quyết: Có 02 hình thức là giơ thẻ và bỏ phiếu. 
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-Giơ thẻ: Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thành 

phần Ban Kiểm phiếu, Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 

-Bỏ phiếu:  

+ Biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội. 

*Cách thức biểu quyết:  

-Giơ thẻ: Theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, cổ đông lần lượt biểu quyết 

(đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu 

quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ 

tọa. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn 

đề cần biểu quyết. 

-Bỏ phiếu: Cổ đông biểu quyết bằng lựa chọn đánh dấu “X” vào ô tương ứng 

trên Phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến). Những cổ đông 

không chọn phương án biểu quyết nào đối với 01 vấn đề được xem là không có ý 

kiến vấn đề cần biểu quyết. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đã được đánh dấu chọn vào 

thùng phiếu theo hướng dẫn. 

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết: 

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.  

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu 

quyết. 

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có 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. 

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết: 

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được 

quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu 

tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện từ 65% 

tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận. 

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện trên 50% tổng số 

quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận. 

V.THỰC HIỆN: 

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm 

tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy 

chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền: 
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  Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

khác; 

  Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 

tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an 

ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ. 

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp 

dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước. 

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

quyết thông qua. 

 

 

 

Nơi nhận:                                  

- Cổ đông;  

- CB thông tin; 

- HĐQT; 

- BĐH; 

- BKS; 

- Lưu VT; Thư ký cty. 

 .                                               
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BÁO CÁO 

Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị   

năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng 

Vĩnh Long; 

Căn cứ vào Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT, ngày 17/5/2022 của Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long về việc thống nhất các 

nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long xin báo 

cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và 

phương hướng hoạt động năm 2022, như sau: 

 

I. Thông tin chung: 
- Tên giao dịch  : Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

- Tên Viết tắt   : VIPUCO 

- Mã cổ phiếu   : VLP. 

- Vốn điều lệ   : 35.362.220.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, ba trăm 

sáu mươi hai triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng) 

- Tổng số lượng cổ phần : 3.536.222 cổ phần, trong đó cơ cấu vốn tại ngày 

31/12/2022 là: 

+ Số cổ phần cổ đông  nhà nước chiếm 81,24%, tương ứng với 2.872.822 cổ phần. 

+ Số cổ phần cổ đông là cá nhân chiếm 18,76%, tương ứng với 663.400 cổ phần. 

 

II. Đánh giá về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021: 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và tỷ lệ sở hữu cổ phần: 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

Cổ phần sở 

hữu, đại diện 

Số lượng cổ 

phần 

Tỷ lệ % cổ 

phần có 

quyền biểu 

quyết 

1 Ông Ngô Thành Thía 

 Chủ tịch HĐQT 

Bổ nhiệm lại 

ngày 29/6/2021  

 

 

trong đó cá 

nhân sở hữu:  

 

2.895.022 cổ 

phần 

22.200 cổ 

phần 

 

81,86%; 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      Số: 02 /BC-HĐQT-CTCC              Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6  năm 2022 



2 
 

Nhà nước sở 

hữu: 

2.872.822 cổ 

phần 

2 Ông Nguyễn Văn Thuần 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Giám đốc 

Bổ nhiệm lại 

ngày 29/6/2021  

tổng số cổ 

phần sở hữu 

cá nhân:  

2.200 cổ phần 0,06%. 

3 Ông Nguyễn Khắc Yên Đan 

Thành viên 

HĐQT 

Bổ nhiệm mới 

ngày 29/6/2021   

tổng số cổ 

phần sở hữu 

cá nhân 

4.300 cổ 

phần  

0,12% 

4 Bà Lê Thị Thanh Nhàn 

Thành viên 

HĐQT  

Miễn nhiệm 

ngày 29/6/2021  

tổng số cổ 

phần sở hữu 

cá nhân 

21.500 cổ 

phần 

0,6%. 

5 Bà Nguyễn Thị Quí 

Thành viên 

HĐQT 

Miễn nhiệm 

ngày 29/6/2021  

tổng số cổ 

phần sở hữu 

cá nhân 

10.000 cổ 

phần 

0,28%.   

 6 
Ông Đào Thanh Liêm 

 

 Thành viên 

HĐQT 

Miễn nhiệm 

ngày 29/6/2021  

tổng số cổ 

phần sở hữu 

cá nhân 

20.800 cổ 

phần 

 

 

c. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật 

doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, pháp luật 

có liên quan. 

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các 

đề xuất của Ban điều hành và ban hành các Nghị quyết, Quyết định mang lại hiệu 

quả kinh tế cho công ty. 

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; 

- Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định. Giám sát chặt chẽ công tác 

quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông. 

d. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021:  

- Hội đồng Quản trị trong năm đã tổ chức 16 cuộc họp. Tất cả các cuộc họp đều 

có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát công ty và được trao đổi, thảo luận công 

khai, dân chủ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát được Chủ 

tịch HĐQT và Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các mặt hoạt động của công ty. 
 

Stt 

  
Thành viên HĐQT 

Số buổi họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Ngô Thành Thía 16/16 100%  
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2 Ông Nguyễn Văn Thuần 16/16 100%  

3 Nguyễn Khắc Yên Đan 10/16 100%  

4 Bà Lê Thị Thanh Nhàn 6/16 100%  

5 Bà Nguyễn Thị Quí 6/16 100%  

6  
Ông Đào Thanh Liêm 

 
0 0 Miễn nhiệm 

 

 Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng mảng 

công việc cụ thể, nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân để góp phần nâng 

cao hiệu quả tổ chức và quản trị công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc công 

ty điều hành quá trình sản xuất kinh doanh và sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức.  

 

đ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021: 

 

Stt  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày 

 
Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

01 01-NQ/HĐQT 01/3/2021 
Nghị quyết về việc thống nhất mua 

xe chuyên dùng (xe ủi bánh xích) 
4/4 

02 02-NQ/HĐQT 08/3/2021 
Nghị quyết về việc tạm trích Quỹ 

đầu tư phát triển năm 2020 
4/4 

03 03-NQ/HĐQT 12/4/2021 

Nghị quyết về việc gia hạn họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 

4/4 

04 04-NQ/HĐQT 11/5/2021 

Nghị quyết về việc thống nhất các 

nội dung của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 

4/4 

05 05-NQ/HĐQT 02/7/2021 
NQ bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 

2021-2026 
3/3 

06 06-NQ/HĐQT 07/7/2021 
NQ về vệc chi trả cổ tức năm 2020 

bằng tiền 
3/3 

07 07-NQ/HĐQT 07/7/2021 

NQ phê duyệt bổ nhiệm các chức 

danh quản lý công ty nhiệm kỳ 2021-

2026 

3/3 

08 08-NQ/HĐQT 23/7/2021 
NQ phân công nhiệm vụ thành viên 

HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 
3/3 

09 09-NQ/HĐQT 30/9/2021 

NQ phê duyệt phương án khoán 

công việc/khối lượng cho Xí nghiệp 

Vệ sinh môi trường và Xí nghiệp 

Công viên cây xanh 

3/3 
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11 11-NQ/HĐQT 28/10/2021 
NQ thông qua chủ trương đầu tư xây 

dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 4 
3/3 

12 12-NQ/HĐQT 15/12/2021 NQ chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 3/3 

13 13-NQ/HĐQT 16/12/2021 NQ thống nhất mua xe tải 1,99 tấn 3/3 

14 14-NQ/HĐQT 16/12/2021 
NQ thống nhất bổ sung Quy chế chi 

tiêu nội bộ  
3/3 

15 15/ NQ/HĐQT 16/12/2021 

NQ thống nhất trang bị điện thoại di 

động cho thành viên HĐQT, Ban 

Điều hành và Thư ký Công ty 

3/3 

16 16/ NQ/HĐQT 21/12/2021 
NQ tạm trích Quỹ khen thưởng năm 

2021 
3/3 

 

2. Công việc giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty trong năm 2021.  

a. Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị luôn giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc 

công ty thực hiện đúng theo kế hoạch đã được thông qua.  

Ban Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề 

ra kế hoạch hoạt động hàng năm để HĐQT xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị. Từ đó HĐQT kịp thời giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 

tình hình tài chính công ty. 

Ban Giám đốc công ty đã triển khai các biện pháp kinh doanh phù hợp với 

tình hình thực tế của công ty, các văn bản của UBND tỉnh và sở ngành; thực hiện 

điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông. 

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị công ty: 

                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Các chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2021 

Thực hiện 

năm 2021 

(%) 

1 Vốn Điều lệ 35.362 35.362 100 

2 Tổng doanh thu 75.000 73.074 97 

3 Lợi nhuận trước thuế 7.500 4.678 62 

4 Lợi nhuận sau thuế 6.300 3.982 63 

5 Cổ tức dự kiến (%) 7 5 71 
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b. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án đầu tư tại công ty năm 2021: 

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các công trình xây dựng do công ty làm chủ 

đầu tư bằng nguồn vốn nhân sách nhà nước và các hợp đồng dịch vụ kinh doanh: 

- Dự án Phủ đỉnh bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 1 : 18,446 tỷ đồng. 

- Dự án Xây mới bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 2 : 20 tỷ đồng. 

- Bãi chốn lấp hợp vệ sinh số 3       :  49,978 tỷ đồng. 

- Xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Hòa Phú              :  10,3     tỷ đồng. 

- Dịch vụ xử lý rác      :   8,337 tỷ đồng.  

-Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng   :   4,450 tỷ đồng. 

 

c. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc thực hiện các biện pháp tăng cường 

về mặt quản lý và tiết kiệm chi phí, đồng thời quan tâm đến chính sách tiền lương, 

thưởng và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi và lợi ích cho cổ 

đông của công ty. Qua đó góp phần tăng năng suất lao động, mang lại doanh thu, 

lợi nhuận và tăng thu nhập cho người lao động.  

3. Báo cáo chi phí tiền lương của người quản lý công ty và Thù lao Ban 

kiểm soát không chuyên trách, Thư ký công ty năm 2021: 

a. Quỹ tiền lương của người quản lý công ty gồm: Thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát: 6 người, với tổng số tiền là:  

2,244 tỷ đồng (Hai tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng). 

 Tiền lương bình quân:  31,1 triệu đồng/người/tháng. 

b. Quỹ thù lao Ban kiểm soát hoạt động không chuyên trách: 02 người, 

tổng số tiền: 72 triệu đồng/năm. 

 Quỹ thù lao bình quân: 3 triệu đồng/ người/tháng. 

c. Quỹ thù lao của Thư ký: 01 người, tổng số tiền: 36 triệu đồng/năm.  

 Quỹ thù lao bình quân:  3 triệu đồng/tháng. 

4. Việc công bố thông tin:  

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của Bộ tài chính 

về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 

III. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền 

hạn và chức năng của HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công 

ty và các quy định khác của pháp luật; 

- Giám sát Giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, theo 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty; 

- Giám sát Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các dự án do công ty làm 

chủ đầu tư bằng nguồn vốn nhân sách nhà nước và các hợp đồng dịch vụ kinh 

doanh năm 2022; 

- Tăng cường công tác quản lý và giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất 

kinh doanh để tiết kiệm chi phí hợp lý cho công ty, nhằm nâng cao năng suất lao 

động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; 
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- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ 

đông và quan tâm đến thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động công ty; 

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ gia tăng sản lượng, 

nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng địa bàn phục vụ của công ty;  

- Chỉ đạo Ban điều hành mở rộng hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh 

các lĩnh vực then chốt như thu gom vận chuyển rác, chăm sóc công viên cây xanh, 

vận hành chiếu sáng công cộng xuống địa bàn các huyện trong tỉnh và sang các 

tỉnh lân cận và phát triển có chiều sâu lĩnh vực công viên cây xanh theo hướng tự 

cung cấp nguồn cây giống phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ hợp đồng công 

ích đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, thi công các công trình; dịch vụ cung 

cấp cây xanh cho các đối tác; 

 

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh 

Long, kính đề nghị Quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung đồng thời 

quan tâm hỗ trợ, cùng nhau cộng tác, giới thiệu khách hàng, tìm kiếm mở rộng thị 

trường, phát triển dịch vụ sản xuất kinh doanh, cùng nhau phấn đấu thực hiện 

thắng lợi mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như đã nêu trên. 

 

Nơi nhận:                                  

- Như trên;  

- Lưu V; Thư ký.. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

   

       Số : 01/BC-BKS                            Vĩnh Long, ngày  06  tháng 6  năm 2022 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2021 

CỦA BAN KIỂM SOÁT  

 

Kính gửi:  

- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long; 

- Hội đồng quản trị công ty. 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long; 

Căn cứ vào Quy chế làm việc của ban kiểm soát. 

 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ pần Công trình 

công cộng Vĩnh Long, Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động năm 2021 

và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau: 

 

I. Công tác hoạt động của ban kiểm soát đối với các hoạt động của công 

ty năm 2021: 

 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động 

của công ty với những nội dung sau: 

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành  

hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

của công ty; xem xét tính phù hợp các quết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc 

trong công việc điều hành. 

- Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; đảm bảo tính trung 

thực và chính xác trong việc ghi, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các 

hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, …của công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, 

việc sử dụng vốn trong các tài khoản mục đầu tư của các dự án. 

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty phù hợp với 

quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của công ty theo các quy định của 

Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá 

trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. 

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban kiểm soát đã tham họp tất cả các cuộc hợp 

Hội đồng quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành trong quá trình quản trị, điều hành công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các 

định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp chủ 

trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, ban kiểm soát thông qua ý 

kiến đóng góp và khuyến nghị với những nội dung về công tác quản trị, công tác 

điều hành về mặt tài chính, phương hướng sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và 

mội số công tác khác của công ty. 
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- Thành viên ban kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu, văn 

bản pháp luật để nâng cao nghiệp vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, cập 

nhập kịp thời các qui định của Nhà nước. 

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ban kiểm soát luôn nhận 

được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Giám đốc và các 

người quản lý khác trong công ty để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được 

Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông ban kiểm soát không nhận được một 

khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của quản trị và điều hành của công ty. 

II. Thù lao, chi phí hoạt động của thành viên ban kiểm soát: 

1. Chi phí hoạt động: trong năm các kiểm soát không sử dụng chi phí của công 

ty cho hoạt động của mình.  

2. Thù lao của kiểm soát viên không chuyên trách 02 người:72 triệu đồng. 

Đối với Trưởng ban kiểm soát không nhận thù lao, chỉ nhận lương cho hoạt động 

chuyên trách của Trưởng ban kiểm soát. 

III. Các cuộc họp của ban kiểm soát và kiến nghị của ban kiểm soát: 

1. Các cuộc họp của ban kiểm soát: 

Stt 

 

Thành viên BKS 

 

Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ tham 

dự họp 

 

Tỷ lệ biểu 

quyết thông 

qua 

 

Lý do không 

tham dự họp 

 

 01 
Ông Phạm Công Hiền 

 
04 100%  03/03   

02 Ông Trương Tấn Đạt 04 100% 03/03  

03 
Bà Phạm Thị Phương 

Loan 
04 100% 03/03  

04 
Ông Lương Minh 

Triết 
00    Hết nhiệm kỳ  

 

2. Nội dung các cuộc họp:  

Trong năm ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp. Nội dung trao đổi về công 

tác chuyên môn liên quan đến công việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và 

Giám đốc công ty. Cụ thể như sau: 

- Trong quý 2/2021: Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp với nội dung là họp 

bàn bạc về phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 

- Trong quý 3/2021: Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp với nội dung là đề nghị 

HĐQT kiến nghị UBND tỉnh đề nghị sở ngành chuyên môn sớm ban hành bộ đơn 

giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước. 

- Trong quý 3/2021: Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp với nội dung là kiểm 

tra các chứng từ kế toán năm 2021 

- Trong quý 4/2021: Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp về tình hình thực hiện 

cự ly thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Vĩnh Long theo Thông 

báo kiến nghị của kiểm toán nhà nước.  

* Các kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát (xem phần VIII) 
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IV. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty: 

1. Về giám sát báo cáo về các chế độ chính sách lao động, tiền lương, tiền 

thưởng của người quản lý và người lao động:  

- Công ty đã thực hiện 100% giao kết ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 

bằng văn bản với người lao động, đồng thời đăng ký tham gia các khoản bảo hiểm 

(BHXH, BHYT, BHTN) theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 

2021, công ty thực hiện chi lương, thưởng cho người lao động và người quản lý 

theo đúng các quy chế trả lương, thưởng của công ty. 

- Công ty đã xây dựng quỹ tiền lương, thù lao của người lao động và người 

quản lý theo đúng với Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính 

phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội. 

2. Về giám sát báo cáo tài chính năm 2021:  

* Cơ sở giám sát: 

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty ban hành kèm theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.gồm: 

- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)  

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)  

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)  

- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)  

- Các tài liệu kế toán khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát. 

* Tiêu chí đã thực hiện: 

Thực hiện giám sát báo cáo tài chính năm 2021 của công ty, các kiểm soát 

viên đã tiến hành: 

- Rà soát việc trình bày của báo cáo tài chính của công ty bảo đảm phù hợp 

với Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long 

ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; 

phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam(VAS) do Bộ Tài chính ban hành. 

- Đánh giá việc lực chọn các chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán 

trong việc áp dụng các chính sách kế toán. 

- Xem xét việc áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam của công ty và các 

sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực đã được trình bày và giải thích rõ ràng trên 

báo cáo tài chính. 

- Đánh giá tính hợp lý và thận trọng của các đánh giá, các ước tính của công 

ty trong trình bày báo cáo tài chính (các ước tính này ảnh hưởng đến việc tính toán 

và ghi nhận các khoản chi phí, doanh thu và thu nhập trong kỳ). 

- Rà soát đối chiếu số liệu tổng hợp được trình trên báo cáo tài chính với số 

liệu chi tiết được hạch toán và theo dõi trên các sổ kế toán chi tiết. 

* Kết quả giám sát báo cáo tài chính công ty: 

Trên cơ sở các tiêu chí đã thực hiện, ban kiểm soát xin báo cáo kết quả giám 

sát báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 như sau: 

- Về các cơ sở pháp lý của báo cáo tài chính: 

+ Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán công ty áp dụng trong báo cáo tài 

chính năm 2021 của công ty là phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng 

theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 
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+ Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt 

Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành trong việc lập và 

trình bày báo cáo tài chính. 

+ Các chính sách và phương pháp kế toán được công ty áp dụng nhất quán. 

+ Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán(Mẫu số B01-DN), Báo cáo kết quả 

kinh doanh (Mẫu số B02-DN) và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN) 

được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liếu chi tiết đầy đủ trên Thuyết 

minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN). Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu 

trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên báo cáo tài chính, cho thấy các 

chỉtiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ảnh trung thực tình 

hình tài chính của công ty.  

+ Rà soát các số liệu cùng với kết quả kiểm tra, thẩm định, các kiểm soát viên 

chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. Các số liệu ghi nhận khi trình bày báo 

cáo tài chính là hợp lý và thận trọng tại thời điểm ghi nhận số liệu. 

- Các chỉ tiêu tổng hợp của báo cáo tài chính năm 2021: 

* Một số chỉ tiêu chính về tài sản và nguồn vốn: 

 

TT Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 

1 Tổng tài sản Triệu đồng 61.387 

a Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 49.931 

b Tài sản dài hạn Triệu đồng 11.456 

2 Tổng nguồn vốn Triệu đồng 61.387 

a Nợ phải trả Triệu đồng 11.440 

b Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 49.947 

- Nguồn: BCTC năm 2021 đã kiểm toán. 

3. Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh 

nghiệp: 

Ban điều hành công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị 

quyết Đại hội dồng cổ đông đã đề ra nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể: 

- Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: 

                                                                                    Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

TT 

 

Các chỉ tiêu 

 

 

Kế hoạch năm 

2021 

 

Thực hiện 

năm 2021 

 

(%) 

 

1 Vốn Điều lệ 35.362 35.362 100 

2 Tổng doanh thu 75.000 73.074 97 

3 Lợi nhuận trước thuế 7.500 4.678 62 

4 Lợi nhuận sau thuế 6.300 3.982 63 

5 Cổ tức dự kiến (%) 7 5 71 

6 Tỉ suất lợi nhuận/vốn chủ 

sở hữu (%)  

11,9 7,9 66 

* Ghi chú:  

- Nguồn: BCTC năm 2021 đã kiểm toán. 

- Cổ tức do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

* Phân tích một số chỉ tiêu tài chính: 
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+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ so với năm trước giảm 9% 

(71.898 triệu đồng/79.330 triệu đồng). 

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế so với năm trước đạt 37% (4.678 triệu 

đồng/12.651 triệu đồng). 

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu là 5,4% (3.982 triệu đồng/73.074 triệu 

đồng). 

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản là 6,4% (3.982 triệu đồng/61.807 

triệu đồng). 

+Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là 8% (3.982 triệu đồng/49.947 

triệu đồng). 

+ Khả năng thanh toán: 

 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả) là 5,37 

lần (61.387 triệu đồng/11.440 triệu đồng). 

  Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn 

hạn) là 4,36 lần (49.931 triệu đồng/11.440 triệu đồng). 

  Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 4,34 lần(Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng 

tồn kho)/Tổng nợ ngắn hạn là (49.931 triệu đồng – 330 triệu đồng/11.440 triệu 

đồng). 

+ Hệ số bảo toàn vốn (Vốn chủ sở hữu cuối kỳ/vốn chủ sở hữu đầu kỳ) (49.947 

triệu đồng/53.023 triệu đồng): 0,94~1 

- Tình kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng ngân sách tiền và tài 

sản nhà nước: 

+ Tính hiệu quả: Qua số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều không 

đạt so với năm trước; các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều đảm bảo, giá trị tổng 

tài sản đủ thanh toán các khoản nợ phải trả; khả năng sinh lời trên vốn cao. Công 

ty chưa đạt kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

+ Tính hiệu lực: xét về cơ bản công ty đã tuân thủ các quy định về quản lý 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chấp hành pháp luật về thuế và các khoản thu nộp 

ngân sách nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo kế toán, thống kê theo đúng quy 

định. 

* Kết quả thực hiện các công trình xây dựng do công ty làm chủ đầu tư 

bằng nguồn vốn nhân sách nhà nước và các hợp đồng dịch vụ kinh doanh: 

- Xử nước rỉ rác tại bãi rác Hòa Phú                 :    9,5   tỷ đồng 

- Dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây cảnh  :    3,8    tỷ đồng. 

- Dịch vụ Rút hầm cầu các huyện   :    0,472 tỷ đồng. 

- Dịch vụ xử lý rác     :    8,623 tỷ đồng.  

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty do công ty đại 

chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng 

quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là người quản lý 

của doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: 

không có giao dịch. 

VI. Báo cáo kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc: 

- Qua quá trình giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác 

quản trị và điều hành của Giám đốc của công ty trong năm 2021. Ban kiểm soát 

không thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành. 
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- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản tri, Giám đốc đã phản ảnh đầy đủ, 

trung thực các họat động về công tác quản trị và điều hành các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty năm 2021.  

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhân danh công ty trong 

việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và sự quản lý điều hành của Giám đốc 

công ty đã thể hiện sự cẩn trọng cần thiết, hạn chế rủi ro, coi trọng tính hiệu quả 

đã đưa công ty phát triển đúng hướng trong mục tiêu phát triển chung, luôn đảm 

bảo tuân thủ pháp luật nhà nước như Luật doanh nghiệp và tuân thủ đúng Điều lệ 

công ty. 

- Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021 chưa đặt kế 

hoạch mà Nghị quyết Hội đồng quản trị đưa ra. 

- Việc chi trả lương cho người quản lý công ty chuyên trách và người lao 

động, thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư 

ký công ty theo đúng quy định của Quy chế trả lương của công ty và theo đúng văn 

bản vi phạm pháp luật (Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính 

phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội). 

- Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán CPA 

Việt Nam theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất. 

-  Lãnh đạo công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn:  

+ Công ty thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi 

nhuận, chế độ quản lý tài chính theo đúng các quy định của pháp luật. 

+ Công ty mua bảo hiểm tài sản theo đúng các quy định của pháp luật. 

+ Công ty không để tổn thất tài sản, không có các khoản nợ không có khả 

năng thu hồi. 

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng quy định.. 

- Giám đốc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu 

quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng, các chế độ chính 

sách và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các 

quy chế đã được phê duyệt. 

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng 

khoán và các văn bản hướng dẫn. Hiện cổ phiếu VLP đang giao dịch trên sàn chứng 

khóan UPCoM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

VII. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản 

trị, Giám đốc và các cổ đông: 

Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Giám đốc thường xuyên 

trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tình thần hợp tác, hổ 

trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điệu lệ 

công ty và quy chế quản trị nội bộ của công ty. 

VIII. Đánh giá kết quả họat động của ban kiểm soát trong năm 2021: 

1. Ông Phạm Công Hiền – Trưởng ban kiểm soát (hoạt động chuyên 

trách):  

a. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, Giám 

đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo nghị 

quyết, quyết định, quy chế của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 

2021. 
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b. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm định báo cáo tài chính của công ty và 

kết quả trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 của công ty.  

c. Kiểm tra, kiểm soát việc xây dựng phương án lương năm 2021 của công ty 

theo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

d. Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư năm 2021. 

e. Kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng và các giao dịch trong năm 

2021 theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

f. Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiến độ thanh toán 

khối lượng dịch vụ công ích đô thị năm 2021 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 

g. Kiểm tra tính hợp lý các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán năm tài chính 

2021 của công ty tuân thủ theo các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán, 

chuẩn mực kế toán. 

h. Kiểm tra việc công bố thông tin của công ty trong năm 2021 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật. 

i. Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của ban kiểm soát quy định tại 

Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và các văn bản khác theo quy định của 

pháp luật. 

2. Ông Trương Tấn Đạt – Thành viên Ban Kiểm soát (hoạt động không 

chuyên trách): 

a. Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước của 

công ty đối với người lao động và người quản lý doanh nghiệp năm 2021. 

b. Kiểm tra tính hợp lý các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty tuân 

thủ theo các quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các 

công việc có liên quan đến công tác tài chính kế toán của công ty năm 2021. 

c. Kiểm soát hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện các các dự án đầu tư. 

d. Kiểm tra các công việc khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ 

công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. 

3. Bà Phạm Thị Phương Loan – Thành viên Ban Kiểm soát (hoạt động 

không chuyên trách):  

a. Kiểm tra việc thanh quyết toán khối lượng dịch vụ công ích đô thị hàng 

tháng, quý, năm của công ty trên địa bàn thành phố Vĩnh Long trong năm 2021.  

b. Kiểm tra tính hợp lý các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty trong 

năm 2021 tuân thủ theo các quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực 

kế toán. 

c. Kiểm soát tính hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện các các dự án đầu 

tư. 

d. Kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng và các giao dịch trong 

năm 2021 theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

e. Kiểm tra các công việc khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ 

công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ban kiểm soát luôn nhận được sự quan 

tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Giám đốc cùng các thành viên 

ban điều hành, các phòng nghiệp vụ và toàn thể người lao động của công ty cổ 

phần Công trình công cộng Vĩnh Long.  
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Ban kiểm soát tự nhận xét là các thành viên của Ban kiểm soát đã hoàn thành 

tốt nhiệm vụ năm 2021 theo đúng kế hoạch chương trình công tác năm 2021 và 

theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ của công ty. 

IX. Kiến nghị các giải pháp quản lý, điều hành công việc kinh doanh của 

công ty và những vướng mắc, khó khăn của công ty trong năm 2021 và định 

hướng năm 2022: 
1. Công ty sớm xây dựng trả lương theo vị trí việc làm cho các bộ phận trực 

thuộc công ty, quan tâm hơn nữa chi phí sản xuất kinh doanh của công ty (chi phí 

quản lý doanh nghiệp, chi phí xăng dầu, sữa chữa xe chuyên dùng…).  

Qua đó, giúp bộ máy công ty gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả hơn, góp phần làm 

tăng năng suất lao động và tăng lợi nhuận của công ty và cổ tức của cổ đông. 

2. Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc sớm báo cáo và 

kiến nghị các sở ngành chuyên môn tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá 

chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long theo đề nghị của Kiểm toán nhà nước năm 

2019. 

3. Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị phối hợp với Phòng Quản lý đô 

thị thành phố Vĩnh Long khảo sát xác định lại thu gom, vận chuyển rác từ nội ô 

thành phố Vĩnh Long đến bãi rác Hòa Phú huyện Long Hồ và trở về theo đề nghị 

của Kiểm toán nhà nước niên độ năm 2020(Từ năm 2020 Phòng Quản lý đô thị chỉ 

ký hợp đồng đặt hàng với công ty đơn giá thu gom và vận chuyển rác thải ở cự ly 

20km, như vậy chênh lệch cự ly khoảng 15km). 

 X. Kế hoạch chương trình công tác năm 2022 của ban soát: 

Kế hoạch chương trình công tác năm 2022 , Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện 

công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát và các văn 

pháp luật hiện hành. Cụ thể: 

1. Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến 

các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, kế hoạch, kinh doanh đầu tư của công ty. 

2. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

3. Khuyến nghị Hội đồng quản trị về các biện pháp tối ưu hóa chi phí sản xuất 

kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho công ty và duy trì ổn định cổ tức cho cổ 

đông. 

4. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. 

 

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 

của ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./. 

Xin trân trọng kính chào!. 

        
Nơi nhận:           
- Như trên; 

- HĐQT;BKS; 

- BĐH; 

- Lưu KSV,VT; TK công ty.     
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

   

 Số: 01 /TTr-HĐQT-CTCC                  Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 

 

  

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ công ty ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 

29/6/2021; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 17/5/2022 của Hội đồng quản 

trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội 

dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. 

 

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán CPA Việt Nam. 

 

  (Tài liệu kèm theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021) 

 

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

 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- HĐQT; 

- BKS; 

- BĐH; 

- Lưu VT, Thư ký cty 
 .                                                   
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 02 /TTr-HĐQT-CTCC                Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,  

trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2021  

 

     Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ công ty ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 

29/6/2021. 

Căn cứ vào Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT, ngày 17/5/2022 của Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long về việc thống nhất các 

nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. 

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức 

năm 2021 như sau: 

 

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2020: 1.066.770.120 

đồng 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 3.981.849.810 đồng. 

 

2. Trích quỹ đầu tư phát triển:  

-  Kế hoạch ĐHĐCĐ dự kiến trích 25% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021. 

- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trong năm trích 25% lợi nhuận sau thuế TNDN 

năm 2021: 3.981.849.810 đồng x 25% = 995.462.453 đồng. 

 

3. Trả cổ tức : 

- Kế hoạch ĐHĐCĐ dự kiến trả cổ tức là 7%/vốn điều lệ. 

- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trong năm là trả cổ tức 5%/vốn điều lệ, cụ thể: 

 35.362.220.000 đồng x 5% = 1.768.111.000 đồng. 

- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản 

-Thời điểm chi trả là 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021. 

 

4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 

- Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ trích 25% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa 

không được vượt quá 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động. 
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- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trích tỷ lệ 41,5%, bằng 0,6 tháng tiền lương 

thực hiện bình quân của người lao động là 1.651.496.659 đồng.  

5. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty: 

- Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa 

không được vượt quá 1,5 tháng tiền lương thực hiện bình quân của người quản lý. 

- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ tỷ lệ trích 3,8% (bằng 0,8 tháng tiền lương bình 

quân thực hiện của người quản lý) là 150.000.000 đồng. 

 

6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:  
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2021: 483.549.818 đồng chuyển sang 

năm tiếp theo. 

 

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

Trân trọng kính chào./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- HĐQT; 

- BKS; 

- BĐH; 

- Lưu VT, Thư ký công ty. 
 .                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 04/TTr-HĐQT-CTCC                   Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua việc lựa chọn  

đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

  

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ công ty ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 

29/6/2021; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 17/5/2022 của Hội đồng quản 

trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội 

dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 xem xét thông qua danh sách các đơn vị kểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

và việc ủy quyền  cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn 

vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau: 

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. 

Địa chỉ: Văn Phòng Chính, Tầng 2 , Tòa nhà Indochina; Số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, Lầu 2, Phường. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh 

Tel: +84-(08)-2220 0237, Fax: +84-(08)- 2220 0265 

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIÊT NAM 

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội. 

Tel: (84-24) 37832121;  Fax: (84-24) 37832122 

(Chi nhánh, số 201-203 đường Cách mạng Tháng tám, phường 4, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) – CN TP. Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, P4, Q. Tân Bình, TP. 

HCM. 

Tel: (84) 2873032007; Email: saigon@icpa.vn 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền  cho Hội 

đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2022 trong số 03 đơn vị nêu trên. 

 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- HĐQT; BKS; 

- BĐH; 

- Lưu VT, Thư ký công ty. .   
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

   

Số: 05 /TTr-HĐQT-CTCC        Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Thư ký công ty năm 2022. 

  

          Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ công ty ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 

29/6/2021. 

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 17/5/2022 của Hội đồng quản 

trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội 

dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, 

thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký công ty năm 2022 như 

sau: 

1.Thành viên HĐQT không chuyên trách (nếu có): 3.000.000đồng/người/tháng. 

2.Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000đồng/người/tháng. 

3.Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty : 3.000.000 

đồng/người/tháng. 

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

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- HĐQT; 

- BKS; 

- BĐH; 

- Lưu VT, Thư ký cty. 
 .                                                   
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Số: 06 /TTr-CTCC                Vĩnh Long, ngày 06 tháng  6 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua bổ sung Điều lệ (bổ sung ngành nghề kinh doanh)  

Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ công ty ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 

29/6/2021; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 17/5/2022 của Hội đồng quản 

trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội 

dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

thông qua bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng 

Vĩnh Long, như sau: 

 

 Bổ sung Điều 6. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

Mã ngành 3900: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác. 

Chi tiết : Chế biến phân rác, xử lý phân bùn hầm cầu, bùn cống,…” 

Mã ngành 4661: Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên 

quan. 

Chi tiết : Buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan 

Mã ngành 2029: Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: Sản xuất chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường 

dùng trong xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản Sản xuất thuốc thú y thủy sản,.. 

Mã ngành 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên 

doanh. 

Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, chế phẩm sinh học (EM), dầu hỏa, gas… 

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

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- HĐQT; 

- Ban GĐ; 

- BKS; 

- Lưu VT, Thư ký HĐQT 
 .                                                   
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