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CHƯƠNG TRÌNH  
 

Thời gian: 9h00, ngày 27 tháng 5 năm 2021 
Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 272 - 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 HỒ ĐÌNH THUẦN  
                                                                                  

  
  

 
08h30 - 09h00 

 
Đón tiếp khách mời, cổ đông 

09h00 - 09h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự Đại hội 

09h05 - 09h10 Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông,  
Đoàn chủ tọa lên làm việc, giới thiệu Tổ thư ký Đại hội 

09h10 - 09h20 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông  

09h20 - 09h25 Thông qua chương trình Đại hội 

09h25 - 09h30 Khai mạc Đại hội 

09h30 - 09h50 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 
năm 2021 

09h50 - 10h10 Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và 
Kế hoạch hoạt động năm 2021 

10h10 - 10h30 Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020 

10h30 - 10h50 
 
 
 
 
 
 

Trình Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình: 

- Kết quả hoạt động năm 2020;  

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và trích lập sử 
dụng các quỹ 2020. 

- Thù lao/Phụ cấp của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 2021. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. 

- Phương án tăng vốn điều lệ Công ty. 

- Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung. 

- Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung. 

- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT. 

- Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS. 
 

10h50 - 11h00 Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty. 

11h00 - 11h40  Cổ đông thảo luận. 

11h40 - 11h45 Công bố kết quả bầu cử. 

11h45 - 11h50 Thông qua Nghị quyết Đại hội. 

12h00 Bế mạc Đại hội 
 



 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

& 

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 
 



 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 
 

4 

PHẦN I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
NĂM 2020 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Kinh doanh bất động sản thuận lợi, dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home đã được triển 

khai thi công đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng, trong năm 2020 đã tiến hành bàn giao xong 

toàn bộ các căn hộ thuộc Block A2 và Block C1 và triển khai thi công Block C2. 

Quản lý và điều hành lĩnh vực thi công xây lắp trong năm 2020 không đạt kế hoạch. Nhiều 

vấn đề phát sinh cần phải xử lý và khắc phục, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, quyết toán, thu 

hồi vốn công trình chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

Kết quả kinh doanh cụ thể:  

  

STT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐVT 
KẾ HOẠCH 
NĂM 2020 

THỰC HIỆN 
NĂM 2020 

TỶ LỆ 
TH/KH 

(%) 

I GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG Tr. đồng 673,000 509,761 76% 

1 Giá trị sản xuất xây lắp Tr. đồng 377,000 242,704 64% 

2 Giá trị kinh doanh Bất động sản Tr. đồng 250,000 194,500 78% 

3 
Giá trị dịch vụ Bất động sản, cho thuê 
mặt bằng 

Tr. đồng 33,000 43,459 132% 

4 Tư vấn đầu tư Tr. đồng 3,000 500 17% 

5 Doanh thu tài chính Tr.đồng 10,000 25,749 257% 

6 Thu nhập khác Tr.đồng  2,849  

II GIÁ TRỊ DOANH THU Tr. đồng 586,000 351,506 60% 

1 Giá trị sản xuất xây lắp Tr. đồng 302,000 126,773 42% 

2 Giá trị kinh doanh Bất động sản Tr. đồng 240,000 155,269 65% 

3 
Giá trị dịch vụ Bất động sản, cho thuê 
mặt bằng 

Tr. đồng 32,000 40,227 126% 

4 Tư vấn đầu tư Tr. đồng 2,000 639 32% 

5 Doanh thu tài chính Tr.đồng 10,000 25,749 257% 

6 Thu nhập khác Tr.đồng  2,849  

III 
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN 

Tr. đồng 230,000 28,413 12% 

1 Đầu tư dự án Tr.đồng 230,000 28,413 12% 

2 Đầu tư máy móc thiết bị Tr.đồng    

IV LỢI NHUẬN Tr. đồng 40,000 34,345 86% 

1 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 40,000 34,345 86% 
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Mức độ tăng trưởng trong hoạt động SXKD năm 2020 so với năm 2019:  
 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
THỰC HIỆN 

NĂM 2019 
THỰC HIỆN 

NĂM 2020 

TĂNG 
TRƯỞNG 

±(%) 
NĂM 

2020 SO 
VỚI 2019 

I GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG Tr. đồng 601,162 509,761 -15% 

II GIÁ TRỊ DOANH THU Tr. đồng 497,458 351,506 -29% 

III 
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN 

Tr. đồng 50,951 28,413 -44% 

IV LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Tr. đồng 42,562 34,345 -19% 

1. Đánh giá các chỉ tiêu thực hiện: 

1.1  Xây lắp và sản xuất công nghiệp: 

a- Tình hình, tiến độ thực hiện các công trình: 

Các dự án đang triển khai thi công trong năm 2020, bao gồm: 

- Nhà máy dứa Hậu Giang     : 15.8 tỷ 

- Nhà ở liên kế khu Đông Tăng Long – 107 căn  : 133.8 tỷ (kể cả 2 căn hộ mẫu) 

- Tòa nhà văn phòng Becamex Bình Phước   : 35 tỷ 

- Becamex Bình Phước - 24 căn hộ liền kề   : 29 tỷ 

- Bệnh viện Bạc Liêu      : 22 tỷ 

- Đường nội bộ nhà máy Phú Mỹ    : 7.2 tỷ 

b- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn: 

 Thuận lợi:  

- Khả năng tài chính của Công ty lành mạnh, có khả năng cấp vốn kịp thời cho thi công xây lắp 

khi có yêu cầu. 

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, cùng hướng về mục tiêu chung của Công ty. 

 Khó khăn:  

- Năm 2020 thị trường xây dựng tiếp tục bị thu hẹp do sự cạnh tranh sâu sắc đã gây khó khăn 

cho các công ty xây dựng nói chung và Công ty CP Chương Dương nói riêng dẫn đến việc tham 

gia các gói thầu khó khăn hơn, khả năng trúng thầu thấp.  

- Công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng theo các đợt chậm, dòng vốn thu về chưa kịp thời. 

Thêm vào đó, một số đơn vị thi công vệ tinh của Công ty không đảm bảo nguồn lực, hầu như 

phụ thuộc hoàn toàn về tài chính từ Công ty dẫn đến chậm tiến độ bàn giao công trình.  

- Năng lực thi công của Công ty còn yếu, lực lượng điều hành mỏng, số lượng thiết bị thi công 

do Công ty sở hữu vẫn thiếu và cũ so với công nghệ thi công hiện nay. Các máy thi công chính 

như: máy đào, cẩu tháp, vận thăng hiện tại không có, mỗi khi đấu thầu phải ký hợp đồng thuê 

thiết bị từ các đơn vị khác, do đó, hồ sơ dự thầu thường bị đánh giá thấp. 

- Một số công trình phải tạm dừng hoặc thi công chậm lại do chủ đầu tư thay đổi thiết kế, thiếu 

vốn. 
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- Nợ xấu, nợ khó đòi còn cao. 

- Vật tư, vật liệu biến động tăng giá liên tục đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Trong năm 2020, có nhiều biến động về nhân sự dẫn đến sự xáo trộn, thiếu ổn định trong công 

tác quản lý, điều hành Công ty.  

- Công tác quyết toán, thu hồi vốn tại một số công trình bị chậm lại do có sự thay đổi nhân sự từ 

phía chủ đầu tư, dẫn đến hồ sơ thanh quyết toán bị chậm. 

c- Kiến nghị phương hướng khắc phục:  

- Bộ máy Ban điều hành các dự án cần củng cố, tăng cường cả về lượng và chất nhằm đảm bảo 

hoàn thành công tác nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư để tạo điều kiện cho công tác thu hồi 

vốn các đợt cũng như quyết toán cuối công trình. 

- Tuyển chọn các đơn vị vệ tinh, các đơn vị liên kết thi công đảm bảo đủ mạnh, đặc biệt nguồn 

vốn phục vụ thi công tối thiểu 20% khối lượng công việc được giao, cùng với đó kiểm soát 

công tác nghiệm thu khối lượng, thanh toán nội bộ, liên kết chặt chẽ với khối lượng nghiệm 

thu, thanh toán với Chủ đầu tư. 

- Lựa chọn đơn vị cung ứng vật tư đảm bảo về chất lượng cung ứng và năng lực tài chính, giảm 

gánh nặng nguồn vốn cho công ty. 

- Nâng cao năng lực thực hiện công tác đầu tư, xây lắp tại Công ty mẹ. 

1.2  Công tác kinh doanh bất động sản: 

- Kết quả kinh doanh căn hộ tại Dự án Chương Dương Home vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, 

thủ tục hồ sơ pháp lý hoàn thiện dự án còn nhiều khó khăn, việc triển khai hồ sơ pháp lý phải 

có sự quyết tâm đồng bộ trong việc giải quyết các vướng mắc đối với cơ quan nhà nước. 

- Trong lĩnh vực cho thuê tòa nhà văn phòng, khu thương mại tại địa chỉ 328 Võ Văn Kiệt - Quận 

1 - Tp.HCM hiện đã phủ kín hơn 95% diện tích thuê, giá cho thuê đã được điều chỉnh tăng. Đối 

với tất cả các hợp đồng đã hết thời hạn và tiếp tục ký gia hạn hợp đồng tiếp. Đồng thời, tiến 

hành sửa chữa từng bước một số hạn mục phục vụ cho khách hàng thuê. 

1.3 Công tác kinh doanh dịch vụ bất động sản: 

- Trong lĩnh vực quản lý dịch vụ tòa nhà văn phòng, khu thương mại tại địa chỉ 328 Võ Văn Kiệt 

đạt doanh thu ổn định. Tuy nhiên, cần cân đối thu/chi cho phù hợp tại khu vực quản lý và vận 

hành căn hộ của cư dân. 

- Quản lý dịch vụ tại Tân Hương Tower và Chung cư Chương Dương Home ổn định, bộ máy 

quản lý gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, đảm bảo cân đối thu chi. 

1.4 Công tác tài chính kế toán: 

- Tài chính: Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt lĩnh vực thi công xây 

lắp; kiểm soát chi phí theo dự chi. 

- Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, đột xuất theo quy định đối với Công ty niêm yết.  

- Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020: 
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STT 
CÁC CHỈ TIÊU  

CHỦ YẾU 
ĐVT 

KẾ HOẠCH 
NĂM 2020 

THỰC HIỆN 
NĂM 2020 

TỶ LỆ 
 TH/KH (%) 

1 GIÁ TRỊ DOANH THU Tr. đồng 586,000 351,506 60% 

2 LỢI NHUẬN  Tr. đồng 40,000 34,345 86% 

3 VỐN CHỦ SỞ HỮU Tr. đồng  290,756   250,432  86% 

4 NỘP NGÂN SÁCH Tr. đồng  40,000   15,675  39% 

5 NỢ PHẢI THU Tr. đồng   118,077   

6 NỢ PHẢI TRẢ Tr. đồng   577,185   

1.5 Công tác Tổ chức Bộ máy: 

- Tổ chức bộ máy và quản lý lao động: Linh hoạt trong quản lý lao động, bố trí kịp thời những 

vị trí lao động chủ chốt đã nghỉ việc, hoặc chuyển công tác khác; Thực hiện phân công trách 

nhiệm của cả bộ máy đầy đủ; Mô tả công việc rõ ràng đối với từng cá nhân; Quản lý lao động 

tốt; Không để xảy ra tai nạn lao động.  

- Thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định hiện hành. 

1.6 Tình hình, tiến độ thực hiện đầu tư các Dự án: 

a. Dự án Nhà ở xã hội – Chương Dương Home 

- Triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng, trong năm 2020 đã bàn giao 

toàn bộ các căn hộ thuộc Block A2 và Block C1 và tổ chức triển khai thi công Block C2. 

+ Thuận lợi: 

- Công tác hoàn thiện Block A2 và Block C1 đã hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu với cơ quan chức 

năng; Thực hiện việc đo vẽ hơn 90% hiện trạng căn hộ cho toàn bộ các Block đã bàn giao cho 

khách hàng. 

- Tổ chức thi công Block C2 theo đúng tiến độ. 

- Phần hạ tầng: hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đường nội bộ đã cơ bản hoàn thành; hệ 

thống đường giao thông cơ bản đã hoàn thành. 

+  Khó khăn  

- Công tác thực hiện các thủ tục làm chủ quyền căn hộ gặp nhiều khó khăn do việc Công ty thực  

hiện lắp đặt phần mái hiên tại các căn hộ Shophouse. 

b. Dự án Tân Hương 

- Thực hiện đo vẽ hiện trạng căn hộ làm chủ quyền cho cư dân (Công ty chuyển hồ sơ sang Sở 

Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường đã làm tờ trình Hội đồng thẩm định 

giá thành phố, đang chờ các sở ban ngành tổ chức họp (lần 2) thông qua trước khi Thành phố 

phê duyệt).  

- Sau khi hoàn tất việc cấp sổ, tách riêng được phần đất xây dựng trường học, Công ty sẽ đàm 

phán với nhà đầu tư để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư. 
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1.7 Công tác kế hoạch - ISO 

- Công tác báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, đơn vị 

thành viên đảm bảo theo quy định. 

- Công ty duy trì triển khai đánh giá chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 

việc áp dụng cơ chế quản lý theo ISO vào quản lý thi công xây dựng công trình và quản lý đầu 

tư được thực hiện nghiêm túc trong các bộ phận phòng ban nghiệp vụ. 
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PHẦN II - KẾ HOẠCH KINH DOANH & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 
 

I. TỔNG QUAN VỀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

- Năm 2021, mặc dù nền kinh tế có nhiều khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn nhiều dự báo về những tiềm ẩn 

khó khăn, thách thức; Điển hình như, những bất ổn về chính trị, chiến tranh thương mại, bảo hộ hàng 

hóa, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra rủi ro rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói 

chung và các doanh nghiệp nói riêng. 

- Từ những nhận định nêu trên và dựa vào lợi thế kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản tại phân 

khúc thị trường nhà ở giá thấp, Công ty sẽ tiếp tục định hướng duy trì chiến lược kinh doanh xuyên 

suốt qua các năm với mục tiêu phát triển ổn định, tạo tiền đề tăng trưởng bền vững nhằm xây dựng 

thương hiệu là nhà thầu xây lắp, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. 

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2021, ĐÁNH GIÁ TỶ TRỌNG VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRONG 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

1. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021: 

- Trên cơ sở đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty như trên. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT công ty phê duyệt trình Đại hội 

Cổ đông, với chỉ tiêu cụ thể như sau: 

STT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐVT 
THỰC 

HIỆN 2020 

DỰ KIẾN 
KH NĂM 

2021 

TĂNG 
TRƯỞNG 
±(%) KH 
2021 SO 
VỚI TH 

2020 

I GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG Tr. đồng 509,761 1,100,000 116% 

1 Giá trị sản xuất xây lắp Tr. đồng 242,704 450,000 85% 

2 Giá trị kinh doanh Bất động sản Tr. đồng 194,500 130,000 -33% 

3 
Giá trị dịch vụ BĐS, cho thuê mặt 
bằng 

Tr. đồng 43,459 42,000 -3% 

4 Tư vấn đầu tư Tr. đồng 500  3,000  500% 

5 Doanh thu tài chính Tr.đồng 25,749 25,000 -3% 

6 Giá trị thương mại Tr.đồng  450,000  

7 Thu nhập khác Tr.đồng 2,849   

II GIÁ TRỊ DOANH THU Tr. đồng 351,506 1,000,000 184% 

1 Giá trị sản xuất xây lắp Tr. đồng 126,773 400,000 216% 

2 Giá trị kinh doanh Bất động sản Tr. đồng 155,269 120,000 -23% 

3 
Giá trị dịch vụ BĐS, cho thuê mặt 
bằng 

Tr. đồng 40,227 40,000 -1% 

4 Tư vấn đầu tư Tr. đồng 639 2,000 213% 
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5 Doanh thu tài chính Tr.đồng 25,749 25,000 -3% 

6 Giá trị thương mại Tr.đồng  413,000  

7 Thu nhập khác Tr.đồng 2,849   

III 
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN 

Tr. đồng 28,413 380,000 1,337% 

1 Đầu tư dự án Tr. đồng 28,413 380,000 1,337% 

2 Đầu tư máy móc thiết bị Tr. đồng    

IV LỢI NHUẬN Tr. đồng 34,345 45,000 31% 

1 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 34,345 45,000 31% 

V CỔ TỨC % 10 15 50% 

 

2. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2021 

A. MỤC TIÊU 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất Kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường 

niên năm 2021. 

- Hoàn thành tiến độ đầu tư và tổ chức thi công Block C2, trung tâm thương mại và trường học tại dự 

án Chương Dương Home – TP.Thủ Đức. 

- Đầu tư mới tối thiểu 01 dự án căn hộ ở phân khúc thị trường khách hàng có mức thu nhập trung 

bình.  

- Kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro hệ thống và minh bạch hóa thông tin về toàn bộ hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Thực hiện số hóa trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty. 

B. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 
1. Công tác quản lý và tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư - phát triển, quản lý vốn: 

 Về năng lực thực hiện:  

- Tăng cường công tác tiếp thị và dự thầu tìm kiếm công trình, chuẩn bị đầy đủ các phương án tiếp 

cận, đàm phán để đạt được hợp đồng tại các gói thầu công ty tham gia đang được chủ đầu tư xem xét. 

- Tiếp tục tìm kiếm các công trình có mối quan hệ tốt, đặc biệt chú trọng các dự án nhà cao tầng, nhà 

liên kế của các chủ đầu tư. 

- Đối với bộ phận quản lý kỹ thuật: tập trung tăng cường nhân sự và chuyên môn, giám sát tiến độ - 

chất lượng thực hiện các gói thầu đang thi công để nâng cao năng lực đội ngũ thi công, giải quyết dứt 

điểm các tồn tại tại công trình và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng phục vụ công tác nghiệm 

thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao công trình, tránh để công trình kéo dài tiến độ gây thất thoát, lãng 

phí hoặc bị phạt do vi phạm tiến độ hợp đồng. 

- Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực nhận thi công xây lắp, đặc biệt dự án nhà cao tầng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty, đảm bảo kinh 

doanh hiệu quả. 

 Về nguồn vốn thực hiện:  

- Tập trung, tăng cường nhân lực làm tốt công tác thu hồi vốn tại các công trình đã hoàn thành nhằm 

duy trì nguồn kinh phí thi công tiếp các khối lượng dở dang tại các gói thầu, nhất là đối với các gói 

thầu chủ đầu tư đã ký quyết toán, thanh lý hợp đồng nhưng chậm giải ngân. 
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- Cân đối nguồn tài chính đáp ứng cho hoạt động SXKD và vốn đầu tư cho dự án mới trong kế hoạch 

2021-2022; 

- Triển khai kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2021 phù hợp với kế hoạch phát triển đến 

năm 2025. 

2. Lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp: 

2.1. Kế hoạch đấu thầu dự án xây lắp: 

- Để đảm bảo định hướng phát triển công ty, đảm bảo giữ vững quy mô và kết quả trong kế hoạch 

năm 2021 và định hướng lâu dài, cần đẩy mạnh công tác xây lắp và nâng cao năng lực công ty. 

- Tăng cường công tác tiếp thị và dự thầu tìm kiếm công trình, chuẩn bị đầy đủ các phương án tiếp 

cận, đàm phán để đạt được hợp đồng tại các gói thầu công ty tham gia đấu thầu. 

- Xây dựng năng lực đủ mạnh tham gia các dự án xây dựng, đặc biệt là dự án tổ chức thi công nhà 

cao tầng và hạ tầng giao thông. 

- Tập trung giải pháp nguồn lực, xây dựng năng lực để đảm bảo tập trung nhận khối lượng lớn công 

việc đảm bảo cho kế hoạch 2021 và những năm tiếp theo. 

- Các dự án dự kiến triển khai đàm phán hợp đồng, tiếp xúc đấu thầu dự án trong năm 2021: 

 ĐVT: đồng 

STT TÊN CÔNG TRÌNH 
HẠNG MỤC  

THAM GIA ĐẤU THẦU 
 GIÁ TRỊ  
 (dự kiến) 

 CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN:   

1 

99 căn nhà liền kề Khu dân cư Bàu 
Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai. 

Xây dựng phần thô và hoàn thiện 
mặt ngoài 99 căn nhà liền kề thuộc 
Khu dân cư Bàu Xéo 

        93,301,315,862 

2 

66 căn nhà liền kề thuộc Khu dân cư 
Bình Sơn 

Xây dựng phần thô và hoàn thiện 
toàn bộ căn nhà liền kề thuộc Khu 
dân cư Bình Sơn, Long Thành, 
Đồng Nai 

73,682,245,052 

3 

92 căn biệt thự liền kề thuộc Khu 
B1.a2 – Aqua Riverside City tại TP. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Xây dựng phần thô và hoàn thiện 
mặt ngoài 92 căn biệt thự liền kề 
thuộc Khu B1.a2 – Aqua 
Riverside City 

91,126,317,775 

4 

Dự án Prime Resorts & Hotels Cam 
Lâm – hạng mục Villa Thi công hoàn thiện mặt ngoài & 

trang trí nội thất bên trong nhà 
67,669,497,286 

5 

Dự án Prime Resorts & Hotels Cam 
Lâm – hạng mục Condotels 

Thi công hoàn thiện toàn bộ tầng 
hầm B3, một phần tầng hầm B2, 
B1 và khu vực phụ trợ các tầng 
thuộc khối A, B, C 

28,613,399,223 

6 

Khu nhà ở An sinh Xã hội Bến Cát 
1 – 276 căn nhà liền kề tại xã An 
Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương 

Xây dựng phần thô và hoàn thiện 
toàn bộ căn nhà liền kề thuộc 
Khu nhà ở ASXH Bến Cát 1 

201,510,192,514 

7 

Khu nhà ở An sinh Xã hội Bến Cát 
3 – 249 căn nhà liền kề tại Phường 
Hòa Lợi, huyện Bến Cát, Bình 
Dương 

Xây dựng phần thô và hoàn thiện 
toàn bộ căn nhà liền kề thuộc 
Khu nhà ở ASXH Bến Cát 3 

234,651,286,000 

8 
Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp – 
Marine City, Bà Rịa Vũng Tàu 

Xây dựng phần thô và hoàn thiện 
mặt ngoài 67 căn biệt thự liền kề 

137,026,524,174 



 

 
12 

KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĂM 2021 
 

thuộc Khu biệt thự ven sông Cửa 
Lấp 

 9 Khu đô thị Cần Thơ  
Hạng mục san lấp, Hạ tầng kỹ 
thuật, PCCC, cây xanh 

146,380,856,454 

10 
Nhà máy sản xuất dược phẩm Bình 
Việt Đức 

Hạng mục xây lắp hạ tầng 64,589,953,857 

11 Nhà máy Thủy sản Việt Úc 
Hạng mục tường rào và Nhà điều 
hành sản xuất 

10,863,886.227 

 Tổng cộng  1,149,415,474,424 

2.2. Kế hoạch tổ chức thi công các công trình: 

- Đối với bộ phận quản lý kỹ thuật: tập trung giám sát tiến độ thực hiện các gói thầu đang thi công, 

giải quyết dứt điểm các tồn tại tại công trình và song song hoàn thiện kịp thời hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất 

lượng phục vụ công tác nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao công trình, tránh để công trình 

kéo dài tiến độ gây thất thoát kinh phí hoặc bị phạt do vi phạm tiến độ hợp đồng. 

- Nâng cao năng lực, nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị thi công. 

- Sử dụng nguồn lực hiện có, tổ chức tự thực hiện thi công tại Chương Dương home, nhằm nâng 

cao sản lượng và năng lực công ty, chủ động hơn trong tiến độ thi công, đảm bảo bàn giao căn hộ đúng 

tiến độ. 

- Tiếp tục triển khai thi công các dự án đã trúng thầu và các dự án mới trong năm 2021 bao gồm: 

 Nhà ở liên kế khu Đông Tăng Long – 107 căn : 133.8 tỷ (kể cả 2 căn hộ mẫu) 

 Becamex Bình Phước - 24 căn liền kề mẫu A&B : 29 tỷ 

 Bệnh viện Bạc Liêu     : 22 tỷ 

- Đối với các công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng phải giải quyết dứt điểm việc 

hoàn thiện hồ sơ, quyết toán thu hồi vốn. 

2.3. Công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: 

 Thực hiện tốt về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, phải xem an toàn lao động là một trong 

những yếu tố quan trọng trong suốt quá trình triển khai thi công các dự án. Cần chú ý triển khai thực 

hiện cho tốt nội dung sau: 

- Đảm bảo công tác huấn luyện ATLĐ cho công nhân trước khi vào làm việc các dự án thi công, 

phải treo các biển báo theo quy định tại công trình thi công. 

- Chỉ cho phép thi công khi các yếu tố đảm bảo an toàn đã được thực hiện theo biện pháp thi công 

và biện pháp ATLĐ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động phù hợp với tính chất công việc theo quy định của 

pháp luật về bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh công nghiệp. 

2.4. Công tác lập kế hoạch & Công tác ISO:  

- Thực hiện tốt công tác thống kê, kế hoạch từ công ty cho đến các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành 

viên theo định kỳ hàng tháng/ hàng quý và hàng năm theo quy định, làm cơ sở để lãnh đạo Công ty 

hoạch định chiến lược SXKD đạt hiệu quả cao.  

- Tiếp tục duy trì, có cập nhập bổ sung hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất và quản lý doanh nghiệp. Xây dựng mục tiêu chất lượng, chính 
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sách chất lượng sát với hoạt động thực tiễn của công ty cũng như các bộ phận chức năng, các đơn vị 

trực thuộc. 

2.5. Kế hoạch thực hiện sản xuất công nghiệp: 

- Thực hiện các hợp đồng với tổng giá trị dự kiến: 45 tỷ. 

3. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản: 

3.1. Đầu tư dự án: 
 Chung cư Nhà ở xã hội – Chương Dương Home: Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, hoàn thành thi 

công, nghiệm thu đưa vào sử dụng Block C2, triển khai thi công Trung tâm thương mại và nhà trẻ trong 

năm 2021. Hoàn tất đo vẽ hiện trạng các Block đã bàn giao đưa vào sử dụng và tiếp tục thực hiện công 

tác xin cấp chủ quyền căn hộ cho khách hàng. 

 Chung cư Tân Hương: Tìm kiếm khách hàng chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư phần diện tích đất đầu 

tư xây dựng Trường học. Tiếp tục làm việc với cơ quan ban ngành Nhà nước để hoàn thành nghĩa vụ tài chính 

và thực hiện thủ tục cấp chủ quyền căn hộ cho người dân. 

3.2. Đầu tư dự án mới: 

- Chủ động tìm kiếm, khảo sát, đầu tư dự án mới tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận 

với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 380 tỷ đồng. 

- Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định đầu tư dự án mới phù hợp với định hướng phát triển 

của Công ty và tiếp tục theo sát kế hoạch đấu thầu các dự án đã tham gia sơ tuyển trong năm 2020. 

3.3. Đầu tư máy móc, thiết bị nâng cao năng lực sản xuất dự án: 

- Việc đầu tư máy móc, thiết bị dựa trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của từng giai đoạn cụ 

thể hoặc trên cơ sở triển khai đầu tư các dự án mới hoặc theo điều kiện hợp đồng thi công xây lắp do 

Công ty trúng thầu. 

4. Công tác kế toán, tài chính và quản lý chi phí: 

- Thực hiện công tác tài chính kế toán đúng quy định Pháp luật, đúng quy chế, quy trình, chuẩn mực 

của công ty. 

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho kế toán viên, cải thiện kiện toàn bộ máy kế toán, nâng cao tính 

chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện công tác tài chính kế toán để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, 

chính xác nhằm phục vụ kịp thời công tác quản trị công ty. 

- Triển khai phần mềm kế toán mới đưa vào sử dụng. 

- Theo dõi sát sao quản lý chi phí sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả tài chính tối đa, nâng cao 

giá trị công ty. 

- Lập kế hoạch điều phối dòng tiền đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đảm bảo nguồn vốn và 

nâng cao công tác thu hồi vốn. 

- Lập kế hoạch tài chính theo tiến độ từng dự án, để có kế hoạch quản lý điều phối phù hợp đảm bảo 

hiệu quả toàn dự án, đảm bảo nguồn vốn và tiến độ thi công. 

- Tăng cường quan hệ, tiếp cận với ngân hàng và các nguồn vốn khác đảm bảo giải quyết kịp thời 

vốn cho hoạt động xây lắp và hoạt động đầu tư. 

- Lập và báo cáo tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất theo đúng qui định đối với Công ty niêm 

yết. 
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- Thực hiện kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện công tác tài chính kế toán của các Công ty thành 

viên, phản ánh đúng, trung thực hiệu quả hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết, đề xuất 

phương án nâng cao hiệu quả tài chính trong việc đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. 

- Ban hành biểu mẫu, hướng dẫn, cải thiện quy trình kế tóan, tiết giảm chứng từ thủ tục rườm rà, rút 

ngắn quy trình thanh toán nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả và quản lý chặt chẽ trong công tác kế toán. 

5. Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự: 

- Làm tốt công tác quản trị nhân sự từ khâu tuyển dụng đến bố trí, sử dụng lao động phù hợp với điều 

kiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Cần định biên lao động sát với tình hình thực tế Công ty, 

đặc biệt chú trọng đến công tác kỷ cương kỷ luật trong toàn Công ty. Bố trí sử dụng lao động phù hợp 

với ngành nghề chuyên môn của từng vị trí công tác. 

- Chú trọng khâu tuyển dụng lao động kỹ thuật có trình độ và kỹ năng tốt, thay thế dần lao động 

thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc giải quyết công việc chậm làm ảnh hưởng đến hiệu 

quả kinh doanh Công ty;  Cương quyết xử lý nghiêm lao động vi phạm kỷ cương, kỷ luật Công ty. 

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cá nhân có nghiệp vụ chuyên môn vững, để tạo 

nguồn bố trí các vị trí chủ chốt Công ty khi có yêu cầu. 

- Phân công phân nhiệm cụ thể đối với từng vị trí, rõ ràng, chi tiết, công bằng, tạo văn hóa làm việc 

chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng, đoàn kết. 

- Duy trì có hiệu quả việc vận hành đánh giá năng lực nhân viên theo mục tiêu công việc KPI. 

- Tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ nhằm trang bị phần mềm công nghệ thông tin với mục tiêu số 

hóa các hoạt động quản lý công văn đến/ đi, công tác quản lý nguồn nhân lực trong toàn Công ty. 

6. Công tác kinh doanh, dịch vụ bất động sản: 

- Nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ và kinh doanh cho thuê mặt bằng tại 03 chung cư Central 

Garden, Tân Hương Tower và Chương Dương Home. 

 Đối với Khu Chung cư Central Garden duy trì kinh doanh phủ kín diện tích mặt bằng cho thuê, tăng 

cường chất lượng dịch vụ và bảo đảm tuyệt đối công tác an ninh và phòng chống cháy nổ, vệ sinh hàng 

ngày. 

 Đối với Khu Chung Cư Tân Hương Tower, tăng cường công tác tiếp thị cho thuê mặt bằng quản lý 

chi phí chặt chẽ, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả; Nâng cao năng lực quản lý dịch vụ tòa nhà chung 

cư, thực hiện Hội nghị nhà chung cư lần 2. 

 Đối với Khu Chung Cư Chương Dương Home, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, chăm sóc dịch 

vụ đối với khách hàng, tăng cường công tác an ninh, trật tự và công tác vệ sinh tại các block chung cư. 

Cân đối các khoản thu chi, không để tình trạng lỗ. Thực hiện tốt công tác tổ chức Hội nghị nhà chung 

cư lần 1. 

- Tổ chức tốt và hiệu quả hoạt động Sàn Giao dịch Bất động sản, tiếp tục kiện toàn bộ máy Sàn giao 

dịch bất động sản; Làm tốt công tác quản lý, theo dõi hợp đồng mua bán căn hộ tại Chương Dương 

Home; Năm 2021 tìm kiếm khách hàng để tiến hành ký hợp đồng cho thuê căn hộ tại Block C2. 
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C. CÔNG TÁC KHÁC 

- Nâng cao kỷ luật kỷ cương trong quản lý điều hành từ Công ty mẹ đến các Công ty thành viên/ 

Công ty liên kết. 

- Nâng cao vai trò và chức năng hoạt động giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát Công ty, đảm bảo thường xuyên và hiệu quả.   

 

   TP.HCM, ngày    tháng 5 năm 2021 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

VĂN MINH HOÀNG 
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BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU KINH DOANH 

(3 NĂM LIỀN KỀ) 
      

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
GIÁ TRỊ THỰC HIỆN 

2018 2019 2020 

1 TỔNG SẢN LƯỢNG tr.đồng 596,245 601,162 509,761 

2 TỔNG DOANH THU tr.đồng 456,107 497,458 351,506 

3 TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ tr.đồng 189,485 50,951 28,413 

4 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ tr.đồng 39,707 42,562 34,345 

5 TỔNG TÀI SẢN tr.đồng 1,025,312 850,918 827,618 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2020 
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 

    
 

ĐVT: Triệu đồng 

STT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
MỨC  

ĐẦU TƯ  
DỰ KIẾN 

KẾ 
HOẠCH  

NĂM 2020 

THỰC 
HIỆN 
 NĂM 
2020 

KẾ 
HOẠCH  

NĂM 
2021 

1 
DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI 

CHƯƠNG DƯƠNG HOME – 
TP.THỦ ĐỨC 

675,000 70,000 28,413 82,000 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ HOẠCH 
NĂM 2020 

THỰC HIỆN 
NĂM 2020 

TỈ LỆ % 

TH / KH 

I  GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG Tr. đồng 673,000 509,761 76% 

1 Giá trị sản xuất xây lắp Tr. đồng 377,000 242,704 64% 

2 Giá trị kinh doanh Bất động sản Tr. đồng 250,000 194,500 78% 

3 
Giá trị dịch vụ Bất động sản, cho 
thuê mặt bằng 

Tr. đồng 33,000 43,459 132% 

4 Tư vấn đầu tư Tr. đồng 3,000 500 17% 

5 Doanh thu tài chính Tr.đồng 10,000 25,749 257% 

6 Thu nhập khác Tr.đồng  2,849  

II GIÁ TRỊ DOANH THU Tr. đồng 586,000 351,506 60% 

1 Giá trị sản xuất xây lắp Tr. đồng 302,000 126,773 42% 

2 Giá trị kinh doanh Bất động sản Tr. đồng 240,000 155,269 65% 

3 
Giá trị dịch vụ Bất động sản, cho 
thuê mặt bằng 

Tr. đồng 32,000 40,227 126% 

4 Tư vấn đầu tư Tr. đồng 2,000 639 32% 

5 Doanh thu tài chính Tr.đồng 10,000 25,749 257% 

6 Thu nhập khác Tr.đồng  2,849  

IV 
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN 

Tr. đồng 230,000 28,413 12% 

1 Đầu tư dự án Tr. đồng 230,000 28,413 12% 

2 Đầu tư máy móc thiết bị  Tr. đồng    

V LỢI NHUẬN Tr. đồng 40,000 34,345 86% 

1 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 40,000 34,345 86% 

VI NỘP NGÂN SÁCH (xem BCTC) Tr. đồng  20,923 15,675 75% 

1 Thuế GTGT  Tr. đồng 8,590 7,256 84% 

2 Thuế TNDN Tr. đồng 8,845 4,908 55% 

3 Các loại thuế khác Tr. đồng 3,488 3,511 101% 

VII SỐ LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP      

1 Số lao động gián tiếp bình quân  Người 180 180 100% 

2 Thu nhập bình quân 1 người/tháng 1,000 đ 9,500 10,500 111% 
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TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 
 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
THỰC HIỆN 

NĂM 2020 
KẾ HOẠCH 
NĂM 2021 

TĂNG TRƯỞNG 
±(%) KH 2021 SO 

VỚI TH 2020 

I  GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG Tr. đồng 509,761 1,100,000 116% 

1 Giá trị sản xuất xây lắp Tr. đồng 242,704 450,000 85% 

2 Giá trị kinh doanh Bất động sản Tr. đồng 194,500 130,000 -33% 

3 Giá trị dịch vụ BĐS, cho thuê mặt bằng Tr. đồng 43,459 42,000 -3% 

4 Tư vấn đầu tư Tr. đồng 500  3,000  500% 

5 Doanh thu tài chính Tr.đồng 25,749 25,000 -3% 

6 Giá trị thương mại Tr.đồng  450,000  

7 Thu nhập khác Tr.đồng 2,849   

II GIÁ TRỊ DOANH THU Tr. đồng 351,506 1,000,000 184% 

1 Giá trị sản xuất xây lắp Tr. đồng 126,773 400,000 216% 

2 Giá trị kinh doanh Bất động sản Tr. đồng 155,269 120,000 -23% 

3 Giá trị dịch vụ BĐS, cho thuê mặt bằng Tr. đồng 40,227 40,000 -1% 

4 Tư vấn đầu tư Tr. đồng 639 2,000 213% 

5 Doanh thu tài chính Tr.đồng 25,749 25,000 -3% 

6 Giá trị thương mại Tr.đồng  413,000  

7 Thu nhập khác Tr.đồng 2,849   

IV 
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN 

Tr. đồng 28,413 380,000 1,337% 

1 Đầu tư dự án Tr.đ 28,413 380,000 1,337% 

2 Đầu tư máy móc thiết bị  Tr.đ    

V LỢI NHUẬN   34,345 45,000 31% 

1 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 34,345 45,000 31% 

VI NỘP NGÂN SÁCH   Tr. đồng  15,675  17,500 12% 

1 Thuế GTGT  Tr. đồng  7,256  7,000 -4% 

2 Thuế TNDN Tr. đồng  4,908  9,000 83% 

3 Các loại thuế khác Tr. đồng  3,511  1,500 -57% 

VII SỐ LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP      

1 Số lao động gián tiếp bình quân  Người 180 180 0% 

2 Thu nhập bình quân 1 người/tháng 1,000 đ 10,500 15,000 43% 

             TP.HCM, ngày      tháng 5 năm 2021 
                     CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 

                   TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

                    VĂN MINH HOÀNG
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CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG 
Số: 69/BC-HĐQT-CDC 

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

******** ----- 
    TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 
Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động quản trị Công ty 

cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành Công ty kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh 2020 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp 
thực hiện trong năm 2021. 

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương hiện nay gồm: 

- Ông Hồ Đình Thuần   – Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm 2/2/2021) 

- Ông Văn Minh Hoàng  – Tv. HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. 

- Ông Lê Văn Chính   – Tv. HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc. 

- Ông Trần Mai Cường   – Tv. HĐQT (Miễn nhiệm 2/2/2021) 

- Ông Trần Việt Đức   – Tv. HĐQT 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp và 10 lần lấy ý kiến bằng văn 

bản, ban hành tổng cộng 45 văn bản trong đó có 25 Nghị quyết/ quyết định và 20 văn bản khác. 

 Phân công thực hiện nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị: 

1. Ông Hồ Đình Thuần – Chủ tịch HĐQT. 

- Phụ trách chung. 

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật pháp và điều lệ Công ty quy định.   

2. Ông Văn Minh Hoàng – TV HĐQT – Kiêm Tổng giám đốc. 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty 

- Tổ chức triển khai đưa công ty TNHH Thương Mại Chương Dương và Công ty TNHH Dịch vụ 

Quản lý Tòa nhà vào hoạt động từ 01/03/2021 

- Xây dựng đề án phương án tái cơ cấu nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty thành viên (Công 

ty TV TKXD, Cty CP Tháp Nam Việt, Công ty TNHH Kết Cấu Thép,…) trình HĐQT phương 

án trước 28/02/2021. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT Công ty. 

3. Ông Lê Văn Chính – TV HĐQT – Kiêm Phó tổng giám đốc 

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo điều lệ Công ty, theo sự phân công ủy quyền của TGĐ công 

ty. 

- Trực tiếp chỉ đạo công việc thuộc lĩnh vực thi công xây lắp, sản xuất công nghiệp; Quản lý, xây 

dựng đội ngũ (cơ cấu tổ chức và con người) thuộc khối xây lắp trở thành chuyên nghiệp, hiệu 

quả. 

- Thực hiện việc xây dựng phương án, đề án, quy chế để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động 

xây lắp: công tác đấu thầu, nhận thầu, giao thầu, quản lý hợp đồng, quản lý khối lượng, chất 

lượng, tiến độ, an toàn, qui trình nghiệm thu, tạm ứng, thanh toán, quyết toán, bảo lãnh, bảo 

hành…trình HĐQT trước 28/02/2021. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT Công ty. 
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4. Ông Trần Minh Đức – TV HĐQT. 

- Xây dựng đề án, phương án về mô hình, định hướng, kế hoạch phát triển công ty trong năm 2021 

và giai đoạn 2021-2025. Trình HĐQT trước 30/3/2021. 

- Chủ trì triển khai áp dụng các phần mềm quản trị điều hành công ty (khảo sát, đánh giá, lựa chọn 

phần mềm, đơn vị cung cấp phần mềm, tổ chức triển khai áp dụng, nghiệm thu, bàn giao) thời 

gian thực hiện áp dụng từ đầu quý 2/2021. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT Công ty. 

5. Ông Trần Mai Cường – TV HĐQT. 

- Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra tất cả các mặt hoạt động của công ty (như là một thành 

viên HĐQT độc lập); Lập báo cáo phân tích đánh giá, cảnh báo, đề xuất giải pháp tối ưu, khuyến 

nghị thực hiện các giải pháp kiểm soát hoạt động công ty. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT Công ty. 

Các Thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo Quy định tại Điều lệ và Quy 

chế quản trị nội bộ Công ty, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty được Đại hội cổ 

đông thường niên 2020 giao. 

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD 2020 

1. Về mặt quản trị doanh nghiệp:  

- Hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ gọn nhẹ; Kinh doanh tập trung chủ yếu 

lĩnh vực nhận thầu thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản; Tài chính Công ty lành mạnh, 

dòng tiền đảm bảo đủ để phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện tại; 

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nộp ngân sách nhà nước, không nợ đọng thuế, không phát 

sinh nợ quá hạn tiền vay ngân hàng và các khoản nghĩa vụ khác. 

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:  

- Lĩnh vực thi công xây lắp: Quyền hạn, trách nhiệm của BĐH trong hoạt động quản lý dự án và 

quản lý thi công xây lắp chưa đạt yêu cầu, lĩnh vực xây lắp còn lúng túng, thi công chậm tiến 

độ, thu hồi vốn không đảm bảo yêu cầu; Cần tăng tính chủ động quản lý thi công xây lắp tại 

hiện trường, rút ngắn thời gian chờ xử lý, đẩy nhanh tiến độ thi công. Hầu hết các công trình 

đều không đều không đạt tiến độ bàn giao theo Hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư như Công 

trình Nhà ở liên kế Ba son, công trình nhà ở và văn phòng Becamex Bình Phước… 

- Hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản đạt tốt, quản lý đầu tư dự án nhà ở xã hội Chương 

Dương Home đúng tiến độ, chất lượng và ATLĐ; Tuy nhiên bộ máy trong lĩnh vực đầu tư còn 

yếu và thiếu, chưa thể hiện tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện triển khai thực hiện 

nhiệm vụ; Kinh doanh căn hộ đạt kế hoạch, quản lý dịch vụ và cho thuê bất động sản các chung 

cư được chấn chỉnh, kiện toàn. Nhưng chất lượng dịch vụ khách hàng còn thấp.  

- Lĩnh vực tài chính kế toán: Thực hiện tốt việc cân đối dòng tiền, giãn, giảm dư nợ tín dụng, 

giảm lãi suất, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không có tình trạng thiếu 

vốn trong năm 2020; Tình trạng công nợ tồn đọng nhiều, thu hồi nợ khách hàng chưa được 

quan tâm thực hiện triệt để; Xử lý hàng tồn kho chưa tốt. 

- Quản trị nhân sự và bộ máy: Phân công trách nhiệm đầy đủ, rõ ràng công việc của từng đơn vị; 

quản lý lao động tốt; không xảy ra tai nạn lao động.  

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết/ Quyết định liên quan đến công 

tác nhân sự, trong đó có một số nhân sự là cán bộ quản lý điều hành, cụ thể: 

 Ngày 27/3/2020 Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết/ Quyết định có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 31/3/2020: 
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+ Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Văn Minh Hoàng; 

+ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Hồ Minh Trí; 

+ Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Quang Huy; 

+ Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Ông Văn Minh Hoàng; 

+ Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Hồng Tuyên 

+ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Võ Thị Diễm Hằng; 

 Ngày 13/4/2020 Hội đồng quản trị có Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc 

đối với Ông Lê Trung Thành: 

 Ngày 25/12/2020, Hội đồng quản trị có Nghị quyết/ Quyết định: 

+ Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Huy; 

+ Đề xuất Đại hội cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Hoài 

Linh và bà Nguyễn Thị Tú Oanh. 

+ Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Văn Minh Hoàng. 

 Ngày 2/2/2021, Hội đồng quản trị có Nghị quyết/ Quyết định: 

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Mai Cường; 

+ Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Đình Thuần. 

 Ngày 18/3/2021, Hội đồng quản trị có Nghị quyết/ Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng 

giám đốc đối với Ông Nguyễn Hồng Tuyên. 

3. Những mặt tồn tại: 
+ Quản trị doanh nghiệp:  

- Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh các Công ty con còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra giám sát 

dẫn đến tình trạng kinh doanh yếu kém, không hiệu quả, không đảm bảo được công ăn việc làm 

và hầu hết các Công ty con đều thường xuyên nợ lương và nợ nghĩa vụ trích nộp các khoản 

thuế, phí, lệ phí với Nhà nước.  

- Cần tiếp tục phải hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp trong đó có quy trình về thanh 

quyết toán và thu hồi vốn kinh doanh xây lắp, quy trình về tổ chức hoạt động công tác đầu tư 

dự án bất động sản; Đổi mới công tác quản trị Công ty bằng việc áp dụng công nghệ 4.0, số hóa 

trong hoạt động quản lý, điều hành trong mọi lĩnh vực. 
+ Về công tác điều hành: 

- Tiếp thị đấu thầu dù có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng chưa đạt kết quả theo kỳ vọng, tỷ lệ trúng 

thầu công trình còn thấp. 

- Lĩnh vực nhận thầu thi công xây lắp vẫn còn nhiều khó khăn, tình trạng thiếu việc làm vẫn tiếp 

diễn; năng suất, hiệu quả lao động thấp. 

- Hoạt động lĩnh vực đầu tư: Thời gian thực hiện hồ sơ pháp lý chủ quyền căn hộ tại dự án Tân 

Hương Tower và dự án Nhà ở xã hội rất chậm, kéo dài phần lớn do quy trình thực hiện của cơ 

quan có thẩm quyền Nhà nước;  

- Lĩnh vực kinh  doanh bất động sản dù mang lại tỷ lệ doanh thu cao nhưng Hội đồng quản trị 

chưa có quyết định để thực hiện đầu tư mới dự án bất động sản theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 

thường niên 2020. 

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG: 

- HĐQT tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết nghiêm túc, giám sát 

bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công 

cụ như quan sát, kiểm tra thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các biểu mẫu, văn bản báo cáo 

của cán bộ quản lý, sử dụng những bộ phận quản lý khác nhau để kiểm tra nhằm phát hiện và 

chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quản lý và điều hành Công ty.  
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- Có phân công trách nhiệm rõ ràng từng thành viên Hội đồng quản trị trong hoạt động tổ chức 

quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. 

- Các thành viên tham dự họp HĐQT định kỳ, đột xuất có mặt đầy đủ theo quy định, tích cực 

đóng góp ý kiến giúp Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 

đề ra.  

- Tổng giám đốc Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được ghi trong điều lệ và tổ chức 

thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, tuy nhiên do có nhiều biến động 

trong hoạt động tổ chức bộ máy, nhân sự Công ty trong năm 2020, dẫn đến:  

 Không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên 2020. 

 Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, đầu tư dự án bất động sản mới không đạt kế hoạch. 

2. THỰC HIỆN VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: 

-  Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và 

Điều lệ công ty. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng 

thành viên trước cuộc họp. 

-  Việc tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, Tuy nhiên, 

kết quả thực hiện một số nội dung của Nghị quyết còn bị hạn chế, hiệu quả đạt được chưa cao 

như: Thanh quyết toán khối lượng xây lắp, thu hồi vốn, thực hiện tiến độ thi công và hiệu quả 

công trình. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu không hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội. 

- Thực hiện chia cổ tức năm 2019 và chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư theo Nghị 

quyết Đại hội thường niên 2020 đề ra. 

- Công tác đầu tư dự án bất động sản mới không hoàn thành kế hoạch.  

3. CÔNG TÁC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN: 

- Tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động về quan hệ cổ đông, công bố thông tin theo 

đúng quy định đối với Công ty niêm yết. 

- Thực hiện các thủ tục về quy định lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán và bổ sung niêm 

yết chứng khoán bổ sung tại TTLK chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán và UBCK Nhà 

nước và đảm bảo các quyền lợi của cổ đông theo đúng Điều lệ và Quy định của Pháp luật hiện 

hành. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021: 

1. Mục tiêu: 

- Định hướng Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh và chuyên nghiệp trong 

lĩnh vực nhận thầu xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam;  

- Đến năm 2025 có doanh thu đạt trên 5,000 tỷ đồng/ năm; 

- Trong năm 2021 doanh thu đạt 1,000 tỷ đồng; 

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty đã được Đại hội cổ đông những năm qua xác 

định là cơ sở để xây dựng các mục tiêu kinh doanh hằng năm. 

- Duy trì phát triển thế mạnh kinh doanh của công ty là kinh doanh bất động sản, nhận thầu xây 

lắp và sản xuất công nghiệp; Mở rộng lĩnh vực khai khác và kinh doanh thương mại vật liệu 

xây dựng. 

- Hoàn thành đầu tư toàn bộ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home trong 

năm 2021. 

- Tiếp tục đầu tư các dự án nhà ở đối với phân khúc thị trường giá trung bình tại khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. 
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- Đầu tư công nghệ thông tin để số hóa trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty trong năm 

2021 và các năm tiếp theo. 

2. Giải pháp chung: 

- Bám sát mục tiêu tăng giá trị, tăng tổng tài sản của Công ty trong vòng 3-5 năm tới; Trong năm 

2021 Công ty phải thúc đẩy là tăng doanh thu, giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận. Phát triển 

Công ty bền vững, duy trì lợi thế kinh doanh, gắn đầu tư với thị trường.  

- HĐQT công ty chỉ đạo cán bộ quản lý xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tuân thủ đúng định hướng 

chủ đạo trong sản xuất kinh doanh năm 2021 là đẩy mạnh tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực thi 

công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản thương mại và phân khúc thị trường nhà ở giá 

bình dân. Mở rộng lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu thị trường 

Phía Nam. 
- Hoàn thiện quản lý điều hành thông qua việc xây dựng mới các quy chế quản lý Công ty như 

Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, hoạt động xây lắp. Bên cạnh đó 

thiết lập hệ thống báo cáo quản trị, điều hành Công ty thông qua phần mềm quản trị doanh 

nghiệp. 

 Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản: Tập trung điều hành để hoàn thành đầu tư dự án 

Nhà ở xã hội Chương Dương Home giai đoạn cuối. Hoàn tất đầu tư khu trường học, trung tâm 

thương mại còn lại. 

- Đẩy nhanh thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý căn hộ cho cư dân tại dự án Tân Hương 

Tower, dự án Chương Dương Home tại các block chung cư đã bàn giao cho cư dân.  

- Đầu tư mới tối thiểu 01 dự án bất động sản trong năm 2021. 

 Lĩnh vực xây lắp: Tập trung thực hiện thi công và bàn giao đúng tiến độ các dự án chuyển tiếp 

từ 2020, cụ thể: dự án nhà liên kế Bason, dự án nhà ở liên kế Becamex Bình Phước… song 

song đó, thực hiện quyết toán dứt điểm các dự án đã bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng 

như dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, dự án trụ sở Hội đồng Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu, trụ sở CA 

Tỉnh Bạc Liêu, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM ... 

- Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu và quản lý dự 

án thi công xây lắp. 

- Áp dụng phần mềm BIM trong công tác đấu thầu và quản lý dự án. 

 Các mặt hoạt động khác: 

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 dựa trên thực lực sẵn có của Công ty và có tính đến 

các yếu tố rủi ro trong kinh doanh, chính vì vậy triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch có 

tính chất pháp lệnh của Công ty.  

- Tăng cường thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời 

những tập thể cá nhân mang lại lợi ích cho công ty đồng thời cũng chấn chỉnh, thay thế những 

cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công, phương hại lợi ích của công ty.  

- Chỉ đạo thực hiện triệt để Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết của HĐQT 

trong các kỳ họp. 

- Chỉ đạo hoạt động của công ty tuân thủ đúng những quy định của Pháp luật có liên quan. 

- Tổ kiểm toán nội bộ phối hợp tốt với Ban kiểm soát Công ty tổ chức các đợt kiểm tra hoạt động 

SXKD đột xuất, định kỳ. Kiểm soát tốt giám sát, quản lý chi phí và doanh thu tại các dự án đầu 

tư, cũng như dự án thi công xây lắp. 
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty, tiếp tục tái cấu trúc 

bộ máy quản trị từ Công ty Mẹ đến các Công ty con. 
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Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021. 

HĐQT trân trọng cám ơn những đóng góp quý báu của quý vị cổ đông, của bộ máy quản lý và 

điều hành công ty đã giúp cho HĐQT công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.  

Trong thời gian tới HĐQT mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ Quý cổ đông, để HĐQT tiếp 

tục hoàn thiện công tác lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2021. 

 

        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH     

 
 
 
 

   HỒ ĐÌNH THUẦN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 
Số:70/BKS-CDC 

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

----- ----- 
    TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

  
BÁO CÁO 

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 
 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết thường kỳ của Hội đồng quản trị công 
ty năm 2020; 

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty. 
 

Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương 
niên độ tài chính năm 2020 như sau: 

 
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 được 
Tổng Giám Đốc, Phòng Tài chính kế toán của Công ty lập và đã được công ty kiểm toán độc lập kiểm 
toán với các chỉ tiêu cơ bản thực hiện căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông như sau: 

ĐVT : triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 
THEO NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

THỰC 
HIỆN 

TỶ LỆ 
(%) 

1 GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG 673,000 509,761 76% 

2 GIÁ TRỊ DOANH THU 586,000 351,506 60% 

3 GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 230,000 28,413 12% 

4 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 40,000 34,345 86% 

 
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đều không đạt kế hoạch đề ra. Trong đó 

nguyên nhân khách quan do các đợt dịch bệnh bùng phát liên tục kéo theo thị trường kinh doanh bất 

động sản đóng băng. Nguyên nhân chủ quan do HĐQT thiếu đoàn kết và thống nhất cao trong việc 

triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông. Ban điều hành Công ty có sự xáo trộn gây không 

ít khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.  

2. Công tác kế toán: 

Công ty CP Chương Dương đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 

doanh nghiêp hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chánh kế toán, hạch toán kế toán và lập báo cáo 

tài chánh. Được Công ty kiểm toán độc lập sau khi kiểm toán năm 2020 đánh giá trình bày trung thực 

và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên Bộ phận tài chính kế toán chưa thực hiện tốt 

công tác quản trị tài chánh và thực hiện việc thu hồi công nợ kịp thời và hiệu quả cho Công ty. 

3. Công tác đầu tư: 

- Trong năm 2020, Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết Đại hội cổ 

đông. Một phần do Công ty còn lúng túng trong việc tìm kiếm và triển khai đầu tư các dự án mới và 

một phần HĐQT không đồng nhất trong quan điểm đầu tư. 

- Do ảnh hưởng bệnh dịch nên việc cho thuê nhà văn phòng và khu thương mại 328 Võ Văn Kiệt có 

suy giảm về doanh số. Tiến độ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home đạt kế hoạch đề ra. 

-  Việc chưa triển khai được việc đầu tư để hình thành các dự án mới sẽ gây khó khăn cho định hướng 

phát triển cho những năm sau.  
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4. Công tác thi công xây lắp: 

Công tác thi công xây lắp trong năm 2020, mặc dù đã có những cố gắng nhất định về quản lý nhưng 

vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do thay đổi Ban điều hành Công ty nên có một số trở ngại 

trong việc triển khai thi công xây lắp các công trình đã trúng thầu. 

Công tác đấu thầu cần hoàn chỉnh và tích cực hơn, tỷ lệ trúng thầu còn thấp, một số dự án thi công 

chậm tiến độ không hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán kịp thời dẫn đến công tác thu hồi vốn chậm và 

kéo dài. 

 

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA TỔNG GIÁM 

ĐỐC 

1. Công tác quản trị của Hội đồng Quản trị: 

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị chưa kịp thời đề ra những định hướng chiến lược hợp lý trong 

sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp thích nghi với điều kiện môi trường kinh doanh hiện tại. 

HĐQT chưa thật sự bám sát theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thương niên năm 2020. 

- HĐQT chưa đoàn kết thống nhất vạch ra kế hoạch đầu tư chiến lược cho trước mắt và lâu dài. 

2. Quản lý, điều hành của Tổng Giám Đốc: 

Trong năm 2020, Công ty có xáo trộn Ban điều hành, cụ thể có thay đổi Tổng giám đốc trong một giai 

đoạn nên việc điều hành có một số trở ngại nhất định, việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

thiếu tập trung có buông lỏng trong việc quản lý các Công ty con nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện 

kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội cổ đông đã vạch ra. 

 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. HĐQT cần thiết lập sự đoàn kết thật sự và thống nhất hoạch định chiến lược phát triển cho Công 

ty trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. 

2. Củng cố tăng cường nhân sự cho bộ máy quản lý và các phòng ban chuyên môn để đáp ứng nhu 

cầu phát triển Công ty cho giai đoạn mới . 

3. Kiểm tra, rà soát lại các Công ty con và Công ty liên kết. Khôi phục, thành lập mới những Công ty 

con cần thiết hoặc thoái vốn những Công ty con và Công ty liên kết không cần thiết. 

4. Tích cực hơn nửa trong hoạt động đầu tư phát triển dự án mới phát triển trong tương lai. 

5. Tăng cường nâng cao công tác đấu thầu trong thời đại 4.0, tìm kiếm công việc, tăng doanh thu và 

hiệu quả trong năm 2021. 

6. Tăng cường công tác giám sát, quản lý hồ sơ, quyết toán các dự án. Phát huy hết tiềm năng và lợi 

thế sẳn có để nâng cao hiệu quả và hoạt động bền vững cho Công ty.  

   

TM. BAN KIỂM SOÁT 

  Trưởng Ban 

  

 

                       Lê Minh Thành 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 
 

Số:71/TTr-HĐQT-CDC 

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

    TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 

---------- 
Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2021 

 

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty thể hiện trên báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế Toán và Tư vấn RSM Việt Nam. 

 
Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương trình Đại Hội Cổ đông Thường niên năm 
2021 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:  
     

                  ĐVT: Đồng
  

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ 

1 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ  34,345,502,255   

2 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  6,525,842,885   

2.1  - Thuế thu nhập DN phải nộp Nhà Nước   4,907,871,518   

2.2  - Thuế thu nhập DN hoãn lại  1,617,971,367   

3 LỢI NHUẬN CÒN LẠI   27,819,659,370   

4 TRÍCH LẬP CÁC QUỸ   2,225,572,750   

4.1  - Quỹ khen thưởng và phúc lợi  (3%)  834,589,781   

4.2  - Quỹ đầu tư phát triển (5%)  1,390,982,969   

5 CHIA CỔ TỨC (10%) 15,706,406,000 Đã chi trong năm 
2020 

6 LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI   13,071,121,805   

 
Lợi nhuận được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng 
lực cạnh tranh của công ty. 
 
Kính trình Đại Hội xem xét thông qua. 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
   CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

      HỒ ĐÌNH THUẦN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 
 

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

Số:72/TTr-HĐQT-CDC                  
 TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP & SỬ DỤNG CÁC QUỸ CÔNG TY NĂM 2020 
 

           ĐVT: Đồng 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ 

I QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN     

1 Tồn quỹ đến 1/1/2020            13,569,707,587    

2 Tăng trong năm                 680,513,168    

3 Sử dụng trong kỳ             11,540,103,075    

4 Tồn quỹ đến 31/12/2020             2,710,117,680    

II 
QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC 
LỢI  

    

1 Tồn quỹ đến 1/1/2020             4,107,730,197    

2 Tăng trong năm              1,392,913,168    

3 Sử dụng trong kỳ              1,139,183,450    

3.1 Quỹ phúc lợi      

a Tồn quỹ đến 1/1/2020             2,574,441,904    

b Tăng trong năm                 340,256,584    

c Sử dụng trong kỳ                 309,183,450    

d Tồn quỹ đến 31/12/2020             2,605,515,038    

3.2 Quỹ khen thưởng      

a Tồn quỹ đến 1/1/2020             1,533,288,293    

b Tăng trong năm              1,052,656,584    

c Sử dụng trong kỳ                830,000,000    

d Tồn quỹ đến 31/12/2020             1,755,944,877    

4 Tồn quỹ đến 31/12/2020             4,361,459,915    

 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
          CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
                    HỒ ĐÌNH THUẦN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 
 

Số: 73/BC-HĐQT-CDC 

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

 
TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

 
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020 

ĐVT: Triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 
THỰC 

HIỆN NĂM 
2020 

KẾ 
HOẠCH 

NĂM 2021 

TỶ LỆ % 

KH /TH  

1 GIÁ TRỊ DOANH THU 351,506 1,000,000 284% 

1 Giá trị sản xuất xây lắp 126,773 400,000 316% 

2 Giá trị kinh doanh Bất động sản 155,269 120,000 77% 

3 Giá trị dịch vụ BĐS, cho thuê mặt bằng 40,227 40,000 99% 

4 Tư vấn đầu tư 639 2,000 313% 

5 Doanh thu tài chính 25,749 25,000 97% 

6 Giá trị thương mại  413,000  

7 Thu nhập khác 2,849   

2 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ  34,345 45,000 131% 

3 NỘP NGÂN SÁCH   15,675  17,500 112% 

3.1 Thuế VAT   7,256  7,000 96% 

3.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp   4,908  9,000 183% 

3.3 Các loại thuế khác  3,511  1,500 43% 

4 KHẤU HAO TSCĐ, BĐS 3,561 3,535 99% 

5 LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP     

5.1 Thu nhập bình quân người/tháng (1,000đ) 10,500 15,000 143% 

5.2 Số lao động gián tiếp bình quân (người) 180 180 100% 

6 GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ  28,413 380,000 1,337% 

6.1 Đầu tư máy móc thiết bị     

6.2 Đầu tư kinh doanh dự án 28,413 380,000 1,337% 

7 VỐN CHỦ SỞ HỮU  250,432 499,396 199% 

7.1 Vốn điều lệ  157,064 440,000 280% 

7.2 Thặng dư vốn  77,142 14,316 19% 

7.3 Các quỹ 2,731 6,530 239% 

7.4 Lợi nhuận chưa phân phối  13,071 38,000 291% 

7.5 Lợi ích cổ đông không kiểm soát 424 550 130% 

   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
     CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

   HỒ ĐÌNH THUẦN
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020 
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CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG 
 

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

Số: 74/TTr-HĐQT-CDC                  
               TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

“V/v : THÙ LAO/PHỤ CẤP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2021” 
**** 

Kính gửi: Đại Hội Cổ đông Thường Niên năm 2021 
 

-  Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020; 

-  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương; 

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; 

- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương. 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí thù lao/phụ cấp cho Hội 

Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 như sau: 

 

1. Chức danh Chủ tịch HĐQT   : 16 triệu đồng/tháng.            

2. Chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 14 triệu đồng/tháng. 

3. Chức danh Thành viên BKS   : 08 triệu đồng/tháng. 

 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

Trân trọng, 

     TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
   CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
      HỒ ĐÌNH THUẦN 
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CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG 
 

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

Số: 75/TTr-HĐQT-CDC                  
                TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021      

 
TỜ TRÌNH 

“V/v: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021” 
**** 

 
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 

 
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020; 

- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương; 

- Căn cứ vào hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết; 

- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chương Dương. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực và khả năng đáp ứng tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính của các 

Công ty tư vấn kiểm toán. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất đề nghị Đại 

hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua danh sách các đơn vị để thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021, cụ thể như sau: 

 Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA) 

 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

Nếu được Đại hội thông qua, Ban kiểm soát sẽ tiến hành việc lựa chọn đơn vị trong danh sách trên 

để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 

 

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết chấp thuận. 

Trân trọng 

 
   TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

       TRƯỞNG BAN 
 
 

 
  
                    LÊ MINH THÀNH 
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CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG 
 

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

Số: 76/TTr-HĐQT-CDC                  
                TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021       

 
TỜ TRÌNH 

“V/v: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY” 
**** 

 
Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2021 

 
-  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020; 

-  Căn cứ Luật chứng khoán 2019; 

- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương; 

- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương; 

 

Để phù hợp với Quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành và nhằm đáp 

ứng yêu cầu công tác quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương 

Dương thống nhất đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua việc 

sửa đổi, bổ sung các văn bản quản trị Công ty như sau: 

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương (dự thảo sửa 

đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương kèm theo), trong đó: 

Xét đề xuất của nhóm cổ đông (đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ) nhằm 

mục đích quyết định kịp thời các dự án đầu tư của Công ty, tận dụng cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh và trình sửa 

đổi bổ sung một số điểm so với dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung đã công bố ngày 06/05/2021, cụ 

thể: 

- Điểm d Khoản 1 Điều 15 được sửa: “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư hoặc 

bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty” 

- Bổ sung Điểm m Khoản 1 Điều 15: “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người quản lý khác 

của công ty thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông” 

- Điểm o Khoản 2 Điều 15 được sửa: “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư hoặc 

bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty” 

- Điểm d Khoản 1 Điều 21 được sửa: “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện dự án đầu tư 

hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của Công ty”. 

- Điểm f Khoản 1 Điều 22 được sửa: ” Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện dự án đầu tư 

hoặc bán số 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” 

- Điểm h Khoản 2 Điều 27 được sửa: “Thông qua hợp đồng mua, bán và hợp đồng, giao dịch 

khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp” 

- Điểm r Khoản 2 Điều 27 được sửa: “Quyết định hợp đồng vay, cho vay và đầu tư hoặc bán số 

tài sản của Công ty” 
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2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương 

(Dự thảo sửa đổi Quy chế đính kèm theo); 

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Chương Dương (Dự thảo Quy 

chế kèm theo); 

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chương Dương (Dự thảo 

Quy chế kèm theo). 

 

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung nêu trên. 

Trân trọng 

   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
     CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
                  HỒ ĐÌNH THUẦN 
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CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG 
 

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

Số:77/TTr-HĐQT-CDC                  
                TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021       

 

TỜ TRÌNH 
“V/v: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ” 

*** 
 

Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2021 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020. 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương 

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần 

Chương Dương. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu 

tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau: 

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 

219,794,680,000 ĐỒNG LÊN 439,589,360,000 ĐỒNG VỚI CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT NHƯ 

SAU: 

1. Mục đích phát hành: 

- Tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại nguồn vốn, tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hình ảnh và 

quy mô công ty. 

- Tham gia đấu thầu nhiều dự án, đặc biệt là các dự án quy mô lớn. 

2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 

- Tên cổ phiếu:   Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương. 

- Loại cổ phiếu:   Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá:    10,000 đồng/cổ phiếu. 

- Số lượng đang lưu hành:  21,979,468 cổ phiếu. 

- Số lượng phát hành:  21,979,468 cổ phiếu. 

- Tổng mệnh giá phát hành:  219,794,680,000 đồng. 

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu. 

- Phương thức chào bán:  Thực hiện quyền mua cổ phiếu. 

- Tỷ lệ phát hành:  1:1 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 

01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới). 

- Giá phát hành: không thấp hơn 10,000 đồng/ cổ phiếu. Giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị 
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xem xét quyết định tại thời điểm thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. 

- Số tiền dự kiến thu được: 219,794,680,000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ bảy trăm chín mươi bốn 

triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). 

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và 

tự do chuyển nhượng. 

- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển 

nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3. 

- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết: Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT 

quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng không thấp hơn giá 10,000 đồng/cổ phần. Số cổ phần 

cần phân phối khi được bán tiếp cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể 

từ ngày hoàn thành đợt phát hành. 

- Thời gian thực hiện:  Trong năm 2021. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày được 

Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép phát hành. 

Một số vấn đề có liên quan đến giá phát hành và mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi 

phát hành: 

 So sánh giá phát hành với giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/03/2021  

Cổ đông hiện hữu của CDC sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm ở mức giá là 10,000 

đồng/cổ phiếu, tương đương 86.29% với giá trị sổ sách, cụ thể như sau: 

- Giá trị sổ sách một cổ phiếu của CDC tại thời điểm 31/03/2021: 

Giá trị sổ sách 

1 cổ phiếu 
= 

Vốn chủ sở 

hữu (*) 

= 

254,713,711,794 

= 
11,589 

đồng/cp Số cổ phần 

đang lưu 

hành 

21,979,468 

 (*) Vốn chủ sở hữu sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số (nếu có) 

 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành 

 Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS): 

EPS = 
Lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng phúc lợi  

Số cổ phần đang lưu hành  

Stt Khoản mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị Cách tính 

1 Số lượng cổ phần đang lưu hành Cổ phần 21,979,468  

2 
Số lượng cổ phần dự kiến chào 
bán 

Cổ phần 21,979,468  

3 Tỷ lệ pha loãng % 100% 
(3) = (1) / 

(2) 
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4 
Số lượng cổ phần lưu hành dự 
kiến sau khi chào bán cho cổ 
đông hiện hữu 

Cổ phần 43,958,936 
(4) = (1) + 

(2) 

5 

Số lượng cổ phiếu lưu hành 
bình quân sau phát hành tại 
31/12/2021 (Giả sử đợt phát 
hành hoàn tất vào 30/11/2021) 

Cổ phần 23,811,090 
(5) = [11 x 
(1) + 1 x 
(4)]/12 

6 
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 
năm 2021 

Đồng 36,000,000,000  

7 
Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, 
phúc lợi 2021 

Đồng 1,800,000,000  

8 
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ 
đông 2021 

Đồng 34,200,000,000 
(8) = (6) – 

(7) 

9 EPS trước khi chào bán Đồng/cp 1,556 
(9) = [(6)-

(7)]/(1) 

10 
EPS điều chỉnh sau khi chào 
bán 

Đồng/cp 1,436 
(10) = [(6) 
- (7)]/(5) 

11 
Tăng giảm EPS điều chỉnh sau 
chào bán so với trước khi chào 
bán 

% -7,96% 

(11) = 
(10)/(9)-1 

 

 Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần: 

Việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi 

số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 

chào bán. BVPS được tính với công thức: 

BVPS = 
Vốn chủ sở hữu 

Số cổ phần đang lưu hành 

Giả sử tại thời điểm sau khi phát hành, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 486,728,923,794 đồng, 

BVPS sẽ giảm 517 đồng sau khi phát hành thêm. 

Stt Khoản mục 
Trước khi phát 

hành  
Sau khi phát hành 

1 Vốn chủ sở hữu (đồng) 254,713,711,794 486,728,923,794 

2 
Số lượng cổ phần lưu hành 

(cổ phiếu) 
21,979,468 43,958,936 

3 BVPS (đồng) 11,589 11,072 

- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: 

Do số lượng cổ phần lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền 

biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ 

phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ. 
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3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: 

a. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: 

- Vốn điều lệ tăng thêm và toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 219,794,680,000 

đồng. 

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng chi tiết số tiền 

thu được từ đợt phát hành. 

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành: 

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài 

trợ từ các Ngân hàng thương mại để bổ sung vốn phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh. 

II. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU 

PHÁT HÀNH THÊM THEO PHƯƠNG ÁN NÊU TRÊN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG 

KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Lập phương án phát hành chi tiết, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương 

án phát hành, lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp phát hành, triển khai phương án phát hành 

và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn 

điều lệ. 

- Xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần 

thiết vì lợi ích của Công ty. 

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có 

liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan. 

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định 

trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua, 

Trân trọng, 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
     CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
                  HỒ ĐÌNH THUẦN 
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(DỰ THẢO) 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
*** 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/05/2021. 

 

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2021 vào lúc 9h00 ngày 
27/05/2021, tại TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 272 – 272 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, đảm bảo tuân theo 
đúng thể thức và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. 

Tham dự  Đại hội có __ cổ đông, sở hữu ______ cổ phần, chiếm tỉ lệ _____% trên tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết. 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 

QUYẾT NGHỊ 

 
1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 
2021 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể: 
 
1.1. Kết quả kinh doanh năm 2020  
Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận ____ % /số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ 
bản như sau:          

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ 

HOẠCH 
NĂM 2020 

THỰC HIỆN 
NĂM 2020 

TỶ LỆ 
TH/KH (%) 

1 GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG Tr. đồng 673,000 509,761 76% 

2 GIÁ TRỊ DOANH THU Tr. đồng 586,000 351,506 60% 

3 
GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN 

Tr. đồng 230,000 28,413 12% 

4 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Tr. đồng 40,000 34,345 86% 

 
1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021   
Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận ____ % /số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ 
bản như sau: 

STT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐVT 
THỰC 

HIỆN NĂM 
2020 

KẾ HOẠCH 
NĂM 2021 

TĂNG 
TRƯỞNG 
±(%) KH 

2021 SO VỚI 
TH 2020 

1 GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG Tr. đồng 509,761 1,100,000 116% 

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

 
    TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 
 

 
 

Số: 78/2021/NQ-ĐHCĐ-CDC 
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2 GIÁ TRỊ DOANH THU Tr. đồng 351,506 1,000,000 184% 

3 
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN 

Tr. đồng 28,413 380,000 1,337% 

4 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Tr. đồng 34,345 45,000 31% 

5 CỔ TỨC % 10 15 50% 

 
 
2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của 
HĐQT Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận ____ % / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
 
3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu 
quyết chấp thuận ____ % / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
 
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Phương án phân chia lợi nhuận trích lập 
sử dụng các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận ____ % / số cổ phần 
có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
Cụ thể như sau:  

 

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ TIỀN 

1 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ đồng 34,345,502,255 

2 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP đồng 6,525,842,885 

3 TRÍCH LẬP CÁC QUỸ  đồng  2,225,572,750  

3.1  - Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%) đồng  834,589,781  

3.2  - Quỹ đầu tư phát triển (5%) đồng  1,390,982,969  

4 
CHI CỔ TỨC 2020 (mức chi 1,000 đồng /cp) 

(Đã chi tạm ứng cổ tức 10% trong năm 2020) 
đồng 15,706,406,000 

5 LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI  đồng 13,071,121,805 

 
 

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2020, chia cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ 

lệ 10%/ cổ phiếu (1,000 đồng/ cổ phiếu) (đã thực hiện chi trong năm 2020). 

6. Thống nhất phương án chi thù lao/phụ cấp cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 

2021, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận ____ % / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:  

- Chức danh Chủ tịch HĐQT   : 16 triệu đồng/ tháng.  

- Chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 14 triệu đồng/tháng. 

- Chức danh Thành viên BKS   :  08 triệu đồng/tháng. 

7. Thống nhất thông qua phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, kiêm Trưởng Ban kiểm 

toán nội bộ Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận ____ % / số cổ phần có quyền biểu quyết tại 

Đại  hội, cụ thể: Ông Lê Minh Thành được hưởng mức tiền lương theo Phương án tiền lương Công 

ty do Hội đồng quản trị Công ty ban hành. 

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp thuận của ____ 

% / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
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9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp 

thuận của ____ % / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

10. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương 

với sự chấp thuận của ____% /số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

11. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Chương 

Dương với sự chấp thuận của ____% /số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

12. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết chấp 

thuận ___ % /số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

- Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA) 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty với sự chấp thuận ____/% 

số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể: 

Ông…………………………… đã được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023, với tỷ 

lệ phiếu bầu chấp thuận là ….%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

14. Thông qua Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp 

thuận ____/% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể. 

 

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai 

thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. 

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội Cổ 

đông Thường niên năm 2021. 

 

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021. Nghị Quyết 

có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội. 

Đại hội biểu quyết: 100 % Đồng ý thông qua. 

        CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 
 

 
 
 

Nơi nhận: 

- Cổ đông 

- TVHĐQT, BKS Công ty 

- Ban Tổng giám đốc Công ty 

- Các Phòng ban, đơn vị 

- Lưu HĐQT/Website CDC 
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THỂ LỆ BẦU CỬ 

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018-2023 

 
- Căn  cứ  Luật doanh nghiệp ; 
- Căn cứ Điều lệ công ty, 

 
Thể thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ Phần 

Chương Dương như sau: 

1.  Nội dung bầu cử: 

- Bầu  bổ sung 01 (một) thành viên BKS. 

2.  Nguyên tắc bầu cử:  

Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, công khai, 

trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

Theo đó, việc tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo cách thức sau: 

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01 (01 

là số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS). 

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi 

trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Tổ bầu cử và kiểm phiếu để 

đổi lại Phiếu bầu khác.  

- Cổ đông dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho 01 (một) ứng cử viên có tên trong danh 

sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào thì ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số 

phiếu biểu quyết” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên BKS”. 

- Trường hợp ghi sai trong quá trình ghi phiếu, cổ đông đề nghị Tổ bầu cử và kiểm phiếu đổi 

phiếu bầu khác 

3.  Phiếu bầu cử: 

a. Hình thức phiếu bầu:  

Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty Cổ 

Phần Chương Dương. 

b. Nội dung phiếu bầu: 

Phần  1:  Thể  hiện mã  số  cổ  đông,  tổng  số  cổ  phần,  tổng  số  phiếu  biểu  quyết tương 

ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ. 

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên BKS – Số phiếu biểu quyết. 

4. Quy định về phiếu bầu cử: 

a. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp: 

+ Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty. 

+ Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần 

được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua. 

+ Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ 

đông. 
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b. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau: 

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát hành. 

+ Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó. 

+ Phiếu bầu quá số lượng thành viên theo quy định. 

+ Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống 

nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. 

+ Phiếu gạch tên ứng cử viên. 

+ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu. 

+ Phiếu bầu bằng tỷ lệ %. 

5. Tổ chức kiểm phiếu 

Việc kiểm phiếu phải được Tổ bầu cử & kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau 

khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Tổ bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, 

lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng. Tổ bầu cử & kiểm phiếu không được gạch 

xóa, sửa chữa trên phiếu bầu. 

6. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào BKS  

- Ứng cử viên trúng cử vào BKS là ứng viên nhận được tổng số phiếu biểu quyết cao nhất 

trong danh sách bầu cử. 

- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết cao nhất bằng nhau thì 

ứng cử viên nào đại diện và sở hữu số cổ phần lớn hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần 

đại diện và sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp 

trong số các ứng cử viên có Tổng số phiếu biểu quyết đạt được bằng nhau và số cổ phần đại 

diện và sở hữu ngang nhau. 

7. Hiệu lực thi hành 

Thể lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức 

vào ngày 27 tháng 5 năm 2021 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên 

BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY   

 



ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2021 

 

 

PHIẾU BẦU 
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2018-2023 

 

Họ và tên cổ đông:  

Mã số cổ đông:  

Tổng số cp sở hữu và đại diện:              Cổ phần  

Số phiếu biểu quyết bầu bổ sung TV BKS:    Phiếu biểu quyết  

(Số phiếu biểu quyết = Số cổ phần x 1 thành viên) 

STT HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN BKS SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT 

1 NGUYỄN CHÍ TÙNG  

   

   

 TỔNG CỘNG (  Số Phiếu biểu quyết)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG 

 

(*) Theo điều 148.3 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực 
hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ 
đông bằng số cổ phần cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân với 
số thành viên được bầu bổ sung vào BKS. 

Nhiệm kỳ 2019-2024, số thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 
thành viên. 

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết 
bầu cử bổ sung thành viên BKS là: 100 x 1 = 100 phiếu 

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu 
biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng 
cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn 
bằng hoặc nhỏ hơn ( ) tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ 
đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho 
một số ứng cử viên. 

 
 

TP.HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2021 

Chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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(Dự Thảo) 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

 

Mục tiêu: 

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2021; 

- Báo cáo và Thông qua những vấn đề được Hội đồng quản trị nêu trong Dự thảo Tài liệu Đại hội cổ 

đông thường niên thường niên 2021; 

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau: 

I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP 

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc. 

2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định, tuyệt đối 

tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 

3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Không nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện 

thoại di động phải được để chế độ yên lặng. 

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

1. Nguyên tắc: 

Các vấn đề thông quan trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của 

Cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó 

có ghi mã cổ đông và sổ cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Cách thức biểu quyết: 

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để ĐỒNG Ý hoặc KHÔNG 

ĐỒNG Ý, hoặc KHÔNG CÓ Ý KIẾN một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng các giơ cao PHIẾU 

BIỂU QUYẾT. 

- Khi biểu quyết, PHIẾU BIỂU QUYẾT (ghi mã cổ đông) phải dược giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ 

Tịch. 

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận kế quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyến tại 

Đại hội. 

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc:  

Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. 

2. Cách thức phát biểu:  

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với 

nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ 

sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ 

đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ lần. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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    TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG 
 



 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội: gồm 3 người, Chủ tịch HĐQT và một số Thành viên HĐQT do Chủ tịch 

HĐQT mời tham gia. 

2. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. 

3. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:  

- Điều khiển cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung Chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế 

đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.  

- Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty. 

- Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình 

nghị sự của cuộc họp và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình họp. 

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:  

- Thực hiện biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách trật tư, đúng theo chương 

trình đã được thông qua; 

- Có quyền mời ra khỏi Đại hội những cá nhân không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây 

rối trật tự, ngăn cản việc tiến hành Đại hội; 

- Có quyền dừng chất vấn trực tiếp của cổ đông khi xét thấy ý kiến chất vấn đó ảnh hưởng đến thời 

gian, chương trình Đại hội.  

- Trong trường hợp cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể trả lời cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đai 

hội. 

- Các quyền khác theo quy định của Điều lệ và Pháp luật quy định. 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP 

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ 

đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp. 

2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị Quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên. 

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU & BAN BẦU CỬ 

1. Nguyên tắc bầu cử: Thực hiện bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, được quy định cụ thể trong Thể 

lệ bầu cử. 

2. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc họp. 

3. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử cho Đại hội. 

4. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử 

hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử. 

 

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty 

cổ phần Chương Dương 

 

 

          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

 

 

  

 


