


















































































































CONG TY CO PHAN 
XA. Y Dl/NG VA KINH DO ANH V 4 T TU' 

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA Vl(tT NAM 
B{>c l�p - T\r do - H�nh phu.c 

S6: .::?;J ... ../Q.0-HE>QT Tp.HCM, ngay 31 thang 12 nam 2020 

QUYETDJNH 
V� vifc mi�n nhif m chrrc Vl} T6ng giam d6c 

H<)I BONG QUAN TRJ 
CONG TY CO PHA.N XAY DVNG VA KINH DOANH V4T TU 

Can cu Lu�t Doanh Nghi�p c6 hi�u h,rc thi hanh nam 2014; 

Can cu gifty chung nh�n dang ky Doanh Nghi�p do So K€ Hoi,ich va :0du Tu TP HCM cftp 
ngay 04/03/2003 thay d6i ldn thu 14 ngay 08/11/2013 Vv chung nh�n dang ky Doanh Nghi�p 
Cong ty C6 phfin Xay dvng va Kinh doanh V�t tu; 

Can cu Di�u 1� t6 chuc va ho�t d(mg cua Cong ty C6 phfin Xay dvng va Kinh doanh V�t 
tu· 

'

Can cu Bien ban h9p H()i d6ng quan tri Cong ty ngay 31 thang 12 nam 2020, 

QUYETDJNH: 

Di�u 1. Nay, Mi�n nhi�m chuc V\l T6ng giam d6c Cong ty C6 phfin Xay dµng va Kinh doanh V�t 
tu d6i v6i Ong Phung D�t Due k€ tu ngay 31/12/2020. 

H()i d6ng quan tri se bao cao vi�c mi�n nhi�m chuc V\l T6ng giam d6c Cong ty t�i ky D�i h()i c6 
dong gfin nhftt. 

Di�u 2. Ong Phung D�t Due c6 trach nhi�m ban giao cong vi�c va cac h6 sa, tai li�u c6 lien quan 
cho nguc'Yi ti�p nh�n theo quy dinh. 

Di�u 3. Quy�t dinh c6 hi�u lµc k€ tu ngay ky. H()i d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c, toan th€ 
CBNV Cong ty C6 phfin Xay dµng va Kinh doanh V�t tu va Ong Phung D�t :0uc c6 trach nhi�m 
thµc hi�n dung theo quy�t dinh nay. 

Nui 11h{i11: 
- Nhu di�u 3 (thi.rc hi�n);
- BKS ( d6 bao cao );
- Luu IIDQT.







C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VI�T NAM 

D(>c l�p - Tl}' do - H�;mh phuc 

SO YEU LY LICH 
• 

1. HQ va ten: Nguyen San Nam

2. Gi6i tfnh: Nam

3. Ngay sinh: 20/10/1977

4. Qu6c tich: Vi�t Nam

5. Dan t(k: Kinh

6. Que quan: D6ng thap

7. Dia chi thuang tru: 132/8 Trfin Ba Giao, Phuang 5, Qu�n Go Vfip, Tp. H6 Chi Minh

8. s6 di�n thoi;ii lien li;ic: 0909823236 

9. S6 CMND/CCCD : 025936946 ngay cfip: 28/08/2014 nai c§p: CA Tp.H6 Chi Minh

10. Trinh d9 van hoa: 12/12

11. Trinh dQ chuyen mon: Ky SU xay d\fng

12. Chuc V\l hi�n nay ti;ii tb chuc niem y8t: Tbng giam d6c

13. Qua trinh cong tac:

Thm. gian Bon vi cong tac Clure V\I

2020-nay Cong ty CP Xay d\l'ng va KD V�t tu Tbng giam d6c 

2011-2019 Cong ty CP Ha Do 4 
Ph6 Tbng giam d6c - Chi 
huy tru6ng 

2009-2011 Cong ty Waseco Ph6 Ban XD QL D\l' an 

2008-2009 
Cong ty CP Dia Oc Sai Gon - Khang Ban QLDA-Tru&ng GS 
Dien CDT 
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CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  

VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 

 

Số:       /NQ-ĐHĐCĐ 

                                   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp.HCM, ngày       tháng      năm 2021 

 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh 

Vật tư; 

  Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật 

tư ngày 07 /04 /2021. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 

QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung họp tại Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2021 như sau: 

 

1.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư 

(nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐCĐ thường niên năm 2021). 

- Tỷ lệ đồng ý là …….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

  - Tỷ lệ không đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không có ý kiến là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

1.2  Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty 

Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021). Trong đó: 

 

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020: 

 
                                                                                                                        ĐVT: tỷ đồng 

STT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN % TH / KH 

1 Giá trị doanh thu thuần 550,00 489,68 89,03% 

2 Lợi nhuận trước thuế 25,36 134,08 528,70% 

3 Lợi nhuận sau thuế 20,29 114,00 561,85% 
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B. Kế hoạch SXKD năm 2021: 
 

                                                                                                                    ĐVT: Tỷ đồng 

STT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

1 Giá trị doanh thu thuần  550,00 

2 Lợi nhuận trước thuế  187,50 

3 Lợi nhuận sau thuế  150,00 

 

  - Tỷ lệ đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

  - Tỷ lệ không đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

  - Tỷ lệ không có ý kiến là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

1.3  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). 

  - Tỷ lệ đồng ý là ……%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không có ý kiến là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

1.4  Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (nội dung báo cáo đính kèm tài 

liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). 

- Tỷ lệ đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không có ý kiến là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

1.5   Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 

thù lao Hội đồng quản trị năm 2021(nội dung báo cáo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2021). 

 - Tỷ lệ đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 - Tỷ lệ không đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 - Tỷ lệ không có ý kiến là …%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

   

1.6  Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). 

 - Tỷ lệ đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 - Tỷ lệ không đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 - Tỷ lệ không có ý kiến là….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

1.7 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021(nội dung tờ 

trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). 

- Tỷ lệ đồng ý là ……%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không có ý kiến là …%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 
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     1.8 Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đạt 

Đức (nội dung tờ trình và đơn từ nhiệm đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). 

- Tỷ lệ đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không có ý kiến là…%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

 1.9 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Tờ trình và dự thảo Điều lệ đính 

kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). 

- Tỷ lệ đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không có ý kiến là …%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

  1.10 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (Tờ trình và dự thảo Quy chế quản trị đính kèm 

tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). 

- Tỷ lệ đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không có ý kiến là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

  1.11 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Tờ trình 

và dự thảo Quy chế HĐQT đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). 

- Tỷ lệ đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không có ý kiến là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

  1.12 Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cụ thể: 

    - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư 

theo điểm b, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021. 

    - Giải thể Ban kiểm soát kể từ thời điểm chính thức thông qua việc áp dụng theo 

mô hình Cơ cấu tổ chức quản lý mới. 

    - Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tổ chức, thành lập Ủy Ban 

kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. 

(nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). 

- Tỷ lệ đồng ý là …..%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không đồng ý là ….%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

- Tỷ lệ không có ý kiến là …%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 

 

  1.13 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và 

Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

- Ông/bà:…………………… đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 

và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:……….% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại 

hội. 

- Ông/bà:…………………… đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 

và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:……….% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại 

hội. 

- Ông/bà:…………………… đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 

và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:……….% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại 

hội. 

- …………………………………………………………………………………………. 

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, Hội 

đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này. 

 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CHỦ TỌA  

  

 

 

 PHẠM QUỐC KHÁNH 




