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Kinh giri: Uy ban Chirng khoan Nha mroc,

D6ng kinh goi: Sa Giao dich chirng khoan Ha NQi.

- Ten Cong ty: CONG TY CO pHAN cAP WaC DONG NAI
- Ten vi~t t~t: DOWACO
- Dia chi t1'\1so chinh: S6 48, Cach mang thang 8, P.Quy~t Thang, Tp.Bien Hoa, tinh

D6ngNai
- Dien thoai: (061) 3843316 Fax: (061) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mil chirng khoan: DNW
- Ngiroi diroc uy quyen CBTT: LE.DUY DI¥P
- Chirc danh: Ph6 Giam d6c
- Loai thong tin cong b6:

D24h D72h DTheoyeucfiu DKhac
NQi dung cong b8 thong tin nhu sau:

Tai li~u hop Dai h('>id6ng cb dong tlnrong nien nam 2016 cua Cong ty eb phfut cAp
mroc D6ng Nai (van ban dinh kern) nhu sau:

- Chuang trinh Dai hoi,
- Quy eh~ him viec cua Dai h('>i
- Bao cao cua Hoi d6ng Quan tri v€ quan tri va k~t qua hoat dong cua H(,>id6ng

quan tri va tung thanh vien Hoi d6ng qmin trio
- Bao cao eua Ban Ki~m soat v€ k~t qua kinh doanh eua Cong ty va k~t qua ho;;tt

d('>ngeua H('>id6ng quan tri, Giam d6c nam 2015.
- Bao cao W danh gia k~t qua ho;;ttd('>ngcua Ban Ki~m soat va eua tung Ki~m

soat vien nam 2015.
- K~ h01;lehphan ph6i IQ'inhu~n, trich l~p cae quy va chi tra eb tuc nam 2015.
- Bao eao tai ehinh nam 2015.
- K~ ho;;teh san xuAtkinh doanh nam 2016.
- Quy~t dinh s6 135/QD-PTKCN-HDQT ngay 31103/2016 eua Tbng Cong ty

Phat tri~n KCN v/v eu nhan S\I lam nguai d;;tidi~n phfrn v6n eua Tbng Cong ty eb
phfut Phat tri~n Khu eong nghi~p t1;liCong ty eb phfrn cApnu6e D6ng Nai.

- Ta trinh vi~c bfru bb sung thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2015-2020.
- Quy ch~ d€ eu, ung eu va bfru bb sung thanh vien Ban ki€m soat nhi~m ky

2015-2020.
- Bao eao vi~c giao dieh cb phi~u tren san Upeom va xin ehu truang niem y~t

cb phi~u tren san giao dieh chung khoan Tp.H6 Chi Minh.



- To trinh v~ mire thu lao HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m soat nam 2016.
- To trinh viec Iva chon Cong ty kiem toan Bao cao tai ehinh nam 2016.
- To trinh viec sua d6i, b6 sung Di~u l~ cua Cong ty (dinh kern phu luc).
- Toan van du thao Di~u l~ Cong ty e6 phan edp mroc D6ng Nai.
- Du thao Bien ban va Nghi quyet Dai hQi.
- Phieu bieu quyet,
- Cac m~u bieu:

+Dan xin irng eu tham gia Ban kiem soat.
+ Dan d~ cu irng ell' vien tham gia Ban kiem soat (Danh cho c6 dong cd

nhdn hoac 16chuc).
+ Dan d~ cu irng cu vien tham gia Ban kiem soat (Danh cho nhom c6

dong).
+ Sa y€u ly lich.

Thong tin nay duoc cong b6 tren trang thong tin di~n tu cua Cong ty vao ngay
01/04/2016 tai duong d~n http://dowaeo.vnlquan-he-eo-dong.aspx

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung S\l th~t va hoan
to~mchiu trach nhi~m truac phap lu~tv@nQidung cae thong tin da cong b6

Ndi nh~n:
- Nhu tren;
- Chu tich HDQT Cong ty;
- Giam d6c Cong ty;
- TruOngBan KiSm 80at;
- Luu: VT-TCHC.
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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 

 
 

Địa điểm: Số 48 - Đường Cách mạng tháng 8 – P.Quyết Thắng - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai 

 
Thời gian Nội dung 

07h30 - 08h00 Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội. 

08h00 - 08h30 

Chào cờ. 

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. 

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 

- Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội 

và 02 người làm Thư ký Đại hội. 

- Thông qua danh sách  Ban bầu cử và kiểm phiếu. 

- Thông qua Chương trình Đại hội. 

08h30 - 08h45 
Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015. 

08h45 - 09h00 
Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2015. 

09h00 - 09h10 
Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát 

viên năm 2015. 

09h10 - 09h20 
Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 

2015. 

09h20 - 09h30 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. 

09h30 - 09h45 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 

09h45 - 10h15 

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 – 2020) 

- Công bố Quyết định số 135/QĐ-PTKCN-HĐQT ngày 31/03/2016 của Tổng Công 

ty Phát triển KCN v/v cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công 

ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

- Thông qua Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử. 

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông thực hiện 

bỏ phiếu vào thùng phiếu. 

10h15 – 10h25 Nghỉ giải lao. 

10h25 - 10h35 
Báo cáo việc giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và xin chủ trương niêm yết cổ phiếu 

trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh. 

10h35 - 10h45 
 Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát năm 2016. 



10h45 - 10h55 Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 

10h55 – 11h00 Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

11h00 - 11h15 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. 

11h15 - 11h25 Thông qua Biên bản Đại hội. 

11h25 - 11h35 Thông qua Nghị Quyết Đại hội. 

11h35 - 11h40 Bế mạc Đại hội. 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của 

Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều 

kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định 

tại Quy chế này. 

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI 

 

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

1. Điều kiện tham dự Đại hội. 

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai theo danh sách 

chốt đến ngày 15/03/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội. 

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: 

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy 

quyền tham dự Đại hội). 

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình 

các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết, 01 

Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử. Trong đó: 

- Thẻ biểu quyết màu hồng (Ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết 

(sở hữu và/hoặc được ủy quyền))  

- Phiếu biểu quyết  (Ghi nội dung các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh 

dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến)). 

- Phiếu bầu cử màu xanh để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

c) Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình 

tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội 

không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. 

TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN 

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của 

Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù 

hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã 

phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lắp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể 

ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban Thư ký. 

e) Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo 

đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo 

về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết. 

g) Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng 

dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều 

hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội. 

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau 

khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu 

quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của 

những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng. 

Điều 5. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nên Chủ 

tọa Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều 142 của Luật 

Doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa: 

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. Chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội (nếu cần). 

Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt 

đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. 

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận. 

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết. 

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời. 

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. 

 Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty cổ phần cấp nước 

Đồng Nai đề cử và thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm: kiểm tra 

tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định 

của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt đến ngày 

15/03/2016; Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm 

về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. 

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội. 

1. Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội cử ra theo Điều 142 của Luật 

Doanh nghiệp. 

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm: 

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội. 

b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa 

gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. 

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.  



D·" 8 B b" ? 'kiA h'~leu. an au cu va em p leu.

1. Ban bAu cu va kiem phieu g6m 03 nguoi, duoc Dai hQi d6ng e6 dong thong qua tai Dai
hQi. Thanh vien Ban bAu elf va kiem phieu khong diroc co ten trong danh sach d~ cu va img
cu va thanh vien Ban kiem soat.

2. Ban bAu cu va kiem phieu 'co nhiem vu:

a) Giam sat viec bieu quyet cua cac c6 dong hoac ngiroi dai dien tham du Dai hQi;

b) T6ng hQ'Ps6 e6 phan bieu quyet thee tirng nQi dung va thong bao k~t qua eho Chu toa va
Ban Thu ky;

c) Chuan bi thung phieu, ph6 bien Quy che va the l~ bAub6 sung thanh vien Ban kiem soat,
hu6ng d~n ghi phieu, trinh ur bo phieu,

d) Hu6ng d~ cac c6 dong thuc hien bAu b6 sung thanh vien Ban ki€m soat thee quy dinh
t(;liQuy ch~ bAuClfva the l~ bAucu.

e) TiSn hanh thu phiSu, ki€m phi~u va bao eao kSt qua bAu b6 sung thanh vien Ban kiem
soat tru6e D(;lihQi.

CHUON"GIII
TIEN HANH D~I HOI

Di~u 9. Di~u ki~n ti~n himh D,i hQi.
CUQehQp D(;lihQi d6ng c6 dong dUQ'etiSn hanh khi co s6 e6 dong d\I hQp va uy quy~n

tham d\I d(;lidi~n it nh~t 51% t6ng s6 c6 phAn co quy~n bi€u quySt thee danh saeh e6 dong eh6t
dSn ngay 15/03/2016.

Di~u 10. Th~ l~bi~u quy~t, eaeh thue bi~u quy~t thong qua eae vin d~ t,i D,i hQi.
1. T~t ea cae nQi dung trong chuang trinh eua D(;lihQi d~u phai thong qua b~ng caeh: l~y y

ki~n bi€u quySt eua t~t ea e6 dong tham d\I D(;lihQi b~ng The bi~u quy~t thee s6 e6 phAn sa hiiu
va d(;lidi~n.

2. Th€ l~ bi€u quySt:
a) C6 dong ho~e nguai d(;lidi~n cua c6 dong se th\Ic hi~n bi€u quySt bfuJg each giO'The bi€u

quySt va daub d~u vao 0 thieh hQ'Ptren PhiSu bieu quySt.
b) Ban Ki€m phiSu se tn,rc ti~p dSm s6 the "tan thanh", sau do dSm s6 the "khong tan thanh"

va eu6i cung d~m s6 the "khong co y ki~n" d€ t6ng hQ'Pk~t qua bi€u quy~t.
c) Ban Kiem phi~u se thu h6i toan bQ PhiSu bi€u quySt d€ ti€n hanh kiem phi€u bieu quy€t.

Truang Ban Kiem phi€u se t6ng hQ'Pva bao cho Ban Thu ky ghi vao Bien ban k€t qua bieu
quy€t cho timg nQi dung duQ'cbi€u quy€t d€ eong b6 tru6c D(;lihQi d6ng e6 dong.

3. Cach thue bi€u quySt: Cac nQi dung bi€u quy€t trong chuang trinh D(;lihQi th\Ic hi~n thee
quy€t dinh eua Chu tQa v6i hinh thuc phu hQ'Pv6i di€n bi€n D(;lihQi, C\lthe:

a) Bieu quy€t bfuJg cach ghi tren Phi~u bi~u quy~t: cac nQi dung chi ti€t dUQ'eghi tren
Phi€u bieu quy€t. Cae e6 dong bieu quy€t bfuJg each danh d~u vao 0 tuang lIng (Tan thanh,
khong tan thanh, khong co y ki€n).

b) Bi€u quySt b~ng cach giO'The bi~u quy~t: MQt s6 v~n d~ khac c6 dong th\Ic hi~n giO'
The bi€u quy€t t(;liD(;lihQi thee yeu d.u cua Chu tQa d€ bi€u quySt: Tan thanh, khong tan thanh,
khong co y ki€n, C\lthe nhu:

- Thong qua thanh phAn Ban bAu cu va ki€m phi€u, thong qua Chuang trinh D(;lihQi;
- Va cac nQi dung khac thee di€n bi€n th\Ic tS t(;liD(;lihQi.
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Di~u 11. Vi~c bftu b6 sung thanh vien Ban kiem soat thuc hien thea Quy che dS cu, irng cu
va bftu cu do HQi d6ng quan tri ban hanh va diroc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua.

Di~u 12. Thong qua Ngh] quy~t cua D~i hQi dAng c8 dong.
Quyet nghi cua Dai hQi d6ng c6 dong vS cac v~n dS trong chuang trinh Dai hQi duoc thong

qua khi duoc s5 c6 dong dai dien it nh~t 65% t6ng s5 c6 phdn c6 quyen bieu quyet cua cac c6
dong va dai dien c6 dong du hop tan thanh.

Di~u 13. Bien ban va Ngh] quy~t cUQchop D~i hQi dAng c8 dong.
1. Bien ban va Nghi quyet hop Dai hQi d6ng c6 dong phai l~p xong va thong qua truce khi

be mac cuoc hop,
2. Bien ban va Nghi quyet hQp Dl;lihQi d6ng c6 dong phai duQ'c Thu ky Dl;lihQi 1uu gift tl;li

Cong ty c6 phftn dp nu6c D6ng Nai.
Di~u 14. Xu Iy trU'Ong hQ'p t8 chrrc D~i hQi c8 dong khong thanh.
1. TruOng hQ'Pkhong c6 du diSu ki~n tien hanh Dl;li hQi thea quy dinh, Dl;lihQi phai duQ'c

tri~u t~p ll;litrong vong 30 ngay k~ tir ngay dV kien t6 chuc Dl;lihQi d6ng c6 dong thuOng nien
1ftnmQt. Dl;lihQi d6ng c6 dong tri~u t~p 1ftnhai phfli c6 s5 c6 dong hoi.ic dl;lidi~n duQ'cuy quySn
dV hQp dl;lidi~n cho it nh~t 33% t6ng s5 c6 phftn c6 quySn bi~u quyet.

2. Neu Dl;lihQi c6 dong thuOng nien cong ty c6 phftn Iftn thu hai khong c6 du diSu ki~n tien
hanh thea quy dinh, thi Dl;lihQi IAnthu ba duQ'c tri~u t~p trong vong 20 ngay k~ tir ngay dV kien
t6 chuc Dl;lihQi 1ftnthu hai. Dl;lihQi d6ng c6 dong IAnthu ba duQ'c tien hanh khong phl,l thuQc s5
c6 dong hoi.ic dl;lidi~n duQ'c uy quySn dV hQP va ty I~ s5 c6 phAn c6 quySn bi~u quyet. Cac vk
dS do Dl;lihQi d6ng c6 dong IAnthu ba bi~u quySt thong qua dSu duQ'c coi 1ahQ'P1~.

CHUONGIV
DIEU KHoAN THI HA.NH

Di~u 15. Quy che nay g6m 4 Chuang va 15 DiSu do HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phftn
c~p nu6c D6ng Nai ban hanh tuan thu cac quy dinh phap Iu~t.

Quy che nay se chinh thuc c6 hi~u 1vc va duQ'cap dl,lllgngay tl;liD~ hQi c6 dong thuOng
nien nam 2016 coo Cong ty c6 phftn dp nu6c D6ng Nai sau khi duQ'cDl;lihQi d6ng c6 dong thong
qua v6i ty 1~bi€u quySt tan thanh 1atren 51% t6ng s5 c6 phftn c6 quYSn bi~u quyet tham dVDl;li
hQi.

Cac c6 dong, thanh vien Ban T6 chuc Dl;lihQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2016 cua
Cong ty c6 phftn dp nu6c D6ng Nai chiu trach nhi~m thi hanh.!.

TM. HQI DONG QUAN TRJ
iT TICH

Vii Van HQc

,".

J
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TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN 

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/BC-HĐQT Đồng Nai, ngày  01 tháng 4 năm 2016 
 

 

BÁO CÁO  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ 

VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy 

định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã 

được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014; 

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014; 

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán năm 2015. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai xin báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2016 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị và từng thành viên Hội đồng  quản trị năm 2015, như sau: 

I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: 

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai 

2. Tên viết tắt: DOWACO 

3. Mã chứng khoán: DNW 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 48 – đường Cách Mạng Tháng Tám - phường Quyết Thắng -  

    TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai. 

5. Điện thoại :  (84) 061 3843316     Fax: (84) 061 3847149 

6. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh nước sạch, xây dựng lắp đặt hệ 

thống cấp nước, kinh doanh dịch vụ ngành nước và các dịch vụ khác theo quy định 

của pháp luật.  

7. Vốn điều lệ:  1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng), số lượng cổ phần 

100.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.  

Trong đó: 

- Vốn nhà nước: 639.891.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi chín tỷ tám trăm chín 

mươi mốt triệu đồng) chiếm tỉ lệ  63,99 % 

- Vốn cổ đông tham gia Công ty cổ phần là 360.109.000.000 đồng (Ba trăm sáu 

mươi tỷ một trăm lẻ chín triệu đồng) chiếm tỉ lệ  36,01 % 
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8.  Cơ cấu tổ chức điều hành doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai hoạt 

động theo Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy 

định của Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty. Tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành là gọn, 

nhẹ, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

II- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015: 

1/ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cấp nước trong năm 2015 bao gồm 

có 07 (bảy) thành viên như sau: 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ phiếu 

có quyền biểu quyết 

1 Vũ Văn Học 
Chủ tịch 

HĐQT 

- Sở hữu cá nhân: 4.900 CP (0,0049%) 

- Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 
16.989.100 CP (16,99%) 

2 Phan Hùng 
Thành viên 

HĐQT 

- Sở hữu cá nhân: 35.200 CP (0,0352%) 

- Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 
15.000.000 CP (15%) 

3 Lê Duy Diệp 
Thành viên 

HĐQT 

- Sở hữu cá nhân: 5.500 CP (0,0055%) 

- Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 

10.000.000 CP (10%) 

4 Nguyễn Văn Bính 
Thành viên 

HĐQT 

- Sở hữu cá nhân: 35.700 CP (0,036%) 

- Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 
10.000.000 CP (10%) 

5 Nguyễn Xuân Thỉnh 
Thành viên 

HĐQT 

- Sở hữu cá nhân: 5.200 CP (0,0052%) 

- Đại diện cho Tổng Cty Sonadezi: 

10.000.000 CP (10%) 

6 Nguyễn Văn Thiền 
Thành viên 

HĐQT 

- Sở hữu cá nhân: 0CP  

- Đại diện cho Cty TNHH MTV CTN 

Môi trường Bình Dương và Cty CP 

nước Thủ Dầu Một: 24.350.000 CP 
(24,35%) 

7 Võ Văn Bình 
Thành viên 

HĐQT 
- Sở hữu cá nhân: 0CP  

(Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/03/2016) 

2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

a/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện 10 (mười) cuộc họp Hội 

đồng quản trị. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban 
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Kiểm soát với tư cách quan sát viên. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của thành viên 

Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2015 như sau: 
 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Vũ Văn Học Chủ tịch HĐQT 10/10 100% 

2 Phan Hùng Thành viên HĐQT 10/10 100% 

3 Lê Duy Diệp Thành viên HĐQT 10/10 100% 

4 Nguyễn Văn Bính Thành viên HĐQT 10/10 100% 

5 Nguyễn Xuân Thỉnh Thành viên HĐQT 10/10 100% 

6 Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 10/10 100% 

7 Võ Văn Bình Thành viên HĐQT 10/10 100% 

b/ Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: 

- Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 75 Nghị quyết, Quyết định về những 

vấn đề: Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty; Qui chế làm việc, Quy chế tổ 

chức và hoạt động của các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm một số nhân sự;  thông qua hồ sơ đăng ký phát hành, đăng ký niêm yết cổ 

phiếu…, định hướng về chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác 

quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, như sau: 
 

STT 
Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/QĐ-HĐQT 29/12/2014 QĐ V/v Bổ nhiệm Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN 

2 02/QĐ-HĐQT 31/12/2014 QĐ V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN 

3 03/QĐ-HĐQT 31/12/2014 QĐ V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN 

4 04/QĐ-HĐQT 31/12/2014 QĐ V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN 

5 05/QĐ-HĐQT 31/12/2014 QĐ V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc C.ty CP cấp nước ĐN 

6 06/QĐ-HĐQT 31/12/2014 QĐ V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng C.ty CP cấp nước ĐN 

7 07/QĐ-HĐQT 12/01/2015 
QĐ chấp thuận cho CNV XNN Biên Hòa đi tham quan, du 

lịch tại Hàn Quốc 

8 08/NQ-HĐQT 28/01/2015 

NQ-HĐQT căn cứ theo BB họp số 01/BB-HĐQT ngày 

28/01/2015 thông qua các nội dung sau: 

-Thực hiện in ấn, phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ 

phần 

- Thực hiện công tác lên sàn Upcom và lên sàn chứng 

khoán Tp.HCM 

- Lập bản quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy chế tài 

chính công ty 

- Thành lập các chi nhánh trực thuộc Công ty 

-Thành lập phòng quản lý hệ thống 
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STT 
Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

- Nâng cấp phòng Kiểm nghiệm thành phòng Quản lý chất 

lượng nước 

- Thành lập Tổ thư ký HĐQT 

-Thực hiện công tác chống thất thoát nước 

- Thông qua triển khai đầu tư dự án xây dựng Văn phòng 

công ty 

- Về tiền lương Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán 

trưởng 

9 09/QĐ-HĐQT 02/02/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh Quản lý ghi thu trực thuộc 

Công ty CP cấp nước Đồng Nai 

10 10/QĐ-HĐQT 02/02/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh  cấp nước Tân Định trực 

thuộc  Công ty CP cấp nước Đồng Nai 

11 11/QĐ-HĐQT 02/02/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Thiện Tân trực 

thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai  

12 12/QĐ-HĐQT 02/02/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc trực 

thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai 

13 13/QĐ-HĐQT 02/02/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Nhơn Trạch trực 

thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai 

14 14/QĐ-HĐQT 02/02/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Vĩnh An  trực thuộc 

Công ty CP cấp nước Đồng Nai 

15 15/QĐ-HĐQT 02/02/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Long Bình trực 

thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai 

16 16/QĐ-HĐQT 02/02/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Biên Hòa trực 

thuộc Công ty CP cấp nước Đồng Nai 

17 17/QĐ-HĐQT 02/02/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh Quản lý các dự án cấp nước 

Đồng Nai trực thuộc Công ty CP cấp nước ĐN 

18 18/QĐ-HĐQT 02/02/2015 QĐ V/v thành lập Tổ thư ký HĐQT 

19 19/NQ-HĐQT 04/02/2015 

Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua các nội dung sau: 

- Thông qua đăng ký 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ 

phiếu của Công ty CP cấp nước Đồng Nai tại TT lưu ký 

chứng khoán VN theo nghĩa vụ của Công ty Đại chúng và 

thực hiện đăng ký giao dịch sàn chứng khoán trên sàn 

Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

20 20/QĐ-HĐQT 09/02/2015 QĐ Ban hành quy chế làm việc P. TCHC 

21 21/QĐ-HĐQT 09/02/2015 QĐ Ban hành quy chế làm việc P. TCKT 

22 22/QĐ-HĐQT 09/02/2015 QĐ Ban hành quy chế làm việc P. KHKT 

23 23/QĐ-HĐQT 09/02/2015 QĐ Ban hành quy chế làm việc Ban Chuyên viên 

24 24/QĐ-HĐQT 09/02/2015 QĐ Ban hành quy chế làm việc Ban Kiểm toán 

25 25/QĐ-HĐQT 09/02/2015 QĐ Ban hành quy chế làm việc Ban bảo vệ 

26 26/QĐ-HĐQT 09/02/2015 QĐ Ban hành quy chế làm việc Đội QLBTSC 

27 27/QĐ-HĐQT 09/02/2015 QĐ Ban hành quy chế làm việc Đội xe 

28 28/QĐ-HĐQT 09/02/2015 QĐ Ban hành quy chế Quản lý, sử dụng xe ôtô và canô 
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STT 
Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

29 29/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ, quản lý và 

sử dụng con dấu Công ty 

30 30/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

Quản lý các dự án cấp nước Đồng Nai 

31 31/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

cấp nước Biên Hòa 

32 32/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

cấp nước Long Bình 

33 33/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

cấp nước Thiện Tân 

34 34/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

cấp nước Nhơn Trạch 

35 35/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

cấp nước Xuân Lộc 

36 36/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

cấp nước Tân Định 

37 37/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

cấp nước Vĩnh An 

38 38/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh 

Quản lý ghi thu 

39 39/QĐ-HĐQT 09/02/2015 
QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

Khách sạn Công Đoàn 

40 40/QĐ-HĐQT 12/02/2015 
QĐ V/v Thành lập Phòng Quản lý chất lượng nước Công 

ty CP cấp nước Đồng Nai 

41 41/QĐ-HĐQT 12/02/2015 
QĐ V/v Ban hành quy chế làm việc Phòng Quản lý chất 

lượng nước 

42 42/QĐ-HĐQT 02/03/2015 QĐ V/v Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng 

43 43/QĐ-HĐQT 02/03/2015 
QĐ V/v Ban hành quy chế tổ chức thực hiện công tác thi 

đua khen thưởng 

44 44/QĐ-HĐQT 02/03/2015 QĐ V/v thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật, đầu tư 

45 45/QĐ-HĐQT 02/03/2015 
QĐ V/v Thành lập Ban Phòng, chống tham nhũng thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí 

46 46/QĐ-HĐQT 05/03/2015 
QĐ V/v ban hành quy chế quản trị của Công ty CP cấp 

nước Đồng Nai 

47 47/QĐ-HĐQT 13/03/2015 

QĐ V/v chấp thuận cho CB chi nhánh Quản lý các dự án 

cấp nước Đồng Nai đi tham quan , du lịch tại các nước 

Châu Âu 

48 48/QĐ-HĐQT 24/03/2015 
QĐ V/v chấp thuận cho CNV chi nhánh cấp nước Biên 

Hòa đi tham quan du lịch tại Ý và Đức 

49 49/QĐ-HĐQT 24/03/2015 
QĐ V/v chấp thuận cho CNV chi nhánh cấp nước Biên 

Hòa đi tham quan du lịch tại Singapore 

50 50/QĐ-HĐQT 20/03/2015 
QĐ V/v thành lập phòng Quản lý hệ thống trực thuộc 

Công ty CP cấp nước Đồng Nai 

51 51/QĐ-HĐQT 20/03/2015 QĐ Thành lập chi nhánh cấp nước Long Thành 
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STT 
Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

52 52/QĐ-HĐQT 26/03/2015 

QĐ V/v cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của công 

ty cổ phần cấp nước Đống Nai tại công ty CPCN Nhơn 

Trạch 

53 53/QĐ-HĐQT 26/03/2015 
QĐ V/v Chấp thuận cho CB chi nhánh cấp nước Biên Hòa 

đi tham quan, du lịch tại Nhật Bản 

54 54/QĐ-HĐQT 26/03/2015 
QĐ V/v Chấp thuận cho CNV chi nhánh cấp nước Biên 

Hòa đi tham quan tại Pháp 

55 55/QĐ-HĐQT 09/4/2015 
QĐ V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi  

nhánh cấp nước Long Thành 

56 56/QĐ-HĐQT 24/4/2015 
QĐ V/v chấp thuận cho CB chi nhánh cấp nước Long Bình 

đi thăm thân nhân tại NewZeland 

57 57/QĐ-HĐQT 04/5/2014 
QĐ thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD tại Công ty 

cổ phần cấp nước Nhơn Trạch 

58 58/QĐ-HĐQT 27/4/2015 
NQ V/v Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để làm 

thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty 

59 59/NQ-HĐQT 15/5/2015 

NQ V/v ủy quyền cho Giám đốc Công ty CP cấp nước 

Đồng Nai được ủy quyền ký kết hợp đồng gói thầu số 1 – 

xây lắp và cung cấp thiết bị có giá trị ( 32.327.843 USD) 

dự án HTCN Thiện Tân giai đoạn II – Công suất 100.000 

m3/ngày 

60 60/NQ-HĐQT 15/5/2015 

NQ V/v: 

1) Triển Khai chương trình chống thất thoát nước. 

2) Triển khai tiếp tục Dự án HTCN Gia Tân. 

3) Tiếp tục triển khai Dự án HTCN Hồ Cầu Mới. 

4)Thực hiện phương án quảng cáo cho thuê KS Công 

Đoàn. 

61 61/QĐ-HĐQT 18/5/2015  
QĐ V/v Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Quản lý hệ 

thống 

62 62/QĐ-HĐQT 02/6/2015 
QĐ V/v Thành lập Ban tổ chức Lễ Khởi Công xây dựng 

HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2) 

63 63/QĐ-HĐQT 10/6/2015 
QĐ V/v thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra lực lượng dân 

quân tự vệ Công ty năm 2015 

64 64/QĐ-HĐQT 15/6/2015 
QĐ V/v Chấp thuận cho cán bộ Chi nhánh cấp nước Long 

Bình đi tham quan du lịch tại Campuchia 

65 65/QĐ-HĐQT 01/7/2015 
QĐ V/v Chấp thuận cho CB.CNV Chi nhánh cấp nước 

Biên Hòa đi tham quan du lịch tại Campuchia 

66 66/QĐ-HĐQT 22/7/2015 
QĐ V/v Chế độ hưu trí Phó Giám đốc Công ty  

(Bà Mai Ngọc Thu) 

67 67/QĐ-HĐQT 08/9/2015 
QĐ V/v xếp mức lương để đóng bảo hiểm đối với Cán bộ 

lãnh đạo Công ty 

68 67/NQ-HĐQT 16/9/2015 
NQ V/v Ban hành cơ chế về Quản lý dự án đầu tư  

xây dựng 

69 68/QĐ-HĐQT 18/9/2015 QĐ V/v nâng bậc lương cho CB.CNV năm 2015 

70 69/QĐ-HĐQT 07/10/2015 QĐ chấp thuận cho CB.CNVC (Ông Lê Trung Kiên) Chi 
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STT 
Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

nhánh cấp nước Long Bình đi tham quan du lịch tại Nhật 

Bản 

71 71/NQ-HĐQT 23/10/2015 
NQ HĐQT V/v chuyển nhượng 36% vốn của Công ty đầu 

tư vào Công ty CPCN Hồ Cầu Mới 

72 72/QĐ-HĐQT 12/11/2015 
QĐ HĐQT V/v chấm dứt làm người đại diện vốn Nhà 

nước của Công ty tại công ty CPCN Hồ Cầu Mới 

73 73/QĐ-HĐQT 01/12/2015 
QĐ V/v chấp thuận cho cán bộ Đội xe đi tham quan du 

lịch tại Singapore 

74 74/QĐ-HĐQT 23/12/2015 

QĐ V/v Công nhận các tập thể và cá nhân các Công ty cổ 

phần trực thuộc Công ty “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

năm 2015 

75 75/QĐ-HĐQT 28/12/2015 
QĐ V/v thành lập Chi nhánh Quản lý các dự án cấp nước 

Đồng Nai trực thuộc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

c/ Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị: 

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

doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông. 

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được một cách trung thực, 

cẩn trọng, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới cấp nước và 

phát triển khách hàng. 

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

đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại 

hiệu quả kinh tế cho Công ty. 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT 

và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp để xem xét 

và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT và ban hành các 

nghị quyết, quyết định. 

- Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 75 Nghị quyết, Quyết định về những 

vấn đề: Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty; Qui chế làm việc, Quy chế tổ 

chức và hoạt động của các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm một số nhân sự;  thông qua hồ sơ đăng ký phát hành, đăng ký niêm yết cổ 

phiếu…, định hướng về chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác 

quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT. 

- Triển khai thực hiện Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại 

chúng để hoàn thiện công tác quản trị công ty. Tuân thủ việc công bố thông tin theo 

quy định. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám 

đốc và bộ máy giúp việc của công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, 

kiểm soát nội bộ. Kiểm tra việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hoặc 

phân cấp từ HĐQT. 
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d/ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc Công ty: 

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thực hiện theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và 

người lao động. Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình 

hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. 

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám 

sát các vấn đề: 

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2015 đề ra. 

- Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành 

về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp. 

- Hàng quý, Giám đốc Công ty lập báo cáo các chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng 

quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo 

cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng 

trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; 

Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời đáp ứng các 

yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty. 

- Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty. 

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. 
 

III- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 

2015: 

1/ Kết quả kinh doanh: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

Stt Các chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2015 

Thực hiện 

năm 2015 

So với 

kế hoạch 

(%) 

I Tổng doanh thu 653.450 724.438 111,0 

 - Sản xuất nước 626.450 675.080 107,8 

 - Xây lắp 18.000 37.293 207,1 

 - Hoạt động khác 9.000 12.065 143,1 

II Tổng chi phí 569.450 637.390 111,9 

III Lợi nhuận trước thuế 84.000 87.048 103,6 

 - Lãi từ sản xuất kinh doanh 75.000 78.631 104,8 

 - Lãi từ đầu tư qua các năm 9.000 8.417 93,5 

IV Nộp thuế TNDN 16.500 17.335 105 

V Lợi nhuận sau thuế 67.500 69.741 103,3 

1 Lợi nhuận SXKD sau thuế 67.500 69.538 103 
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Stt Các chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2015 

Thực hiện 

năm 2015 

So với 

kế hoạch 

(%) 

2 Chênh lệch tỷ giá thực hiện  203  

3 Trích quỹ: 16.875 17.784  

a Quỹ đầu tư phát triển (15%) 10.125 10.461 103,3 

b Quỹ khen thưởng - phúc lợi (10,5%) 6.750 7.323 108,4 

 - Quỹ khen thưởng CB.CNV (5%)  3.487  

 - Quỹ phúc lợi CB.CNV (4%)  2.790  

 - Quỹ khen thưởng ban điều hành (0,5%)  349  

 - Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (1%) (*)  697  

4 Lợi nhuận chia cổ tức 50.625 50.000 99 

5 Tỷ lệ chia cổ tức 5 % 5%  

6 
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển 

năm sau 
 1.957  

VI Phát sinh nộp ngân sách 40.000 49.751 124,4 

VII Đầu tư xây dựng cơ bản 422.632 179.483 42,5 

 
HTCN Thiện Tân(giai đoạn 2) - CS 100.000 

m3/ngày 
379.632 178.666 47 

 HTCN huyện Vĩnh Cửu - CS 15.000 m3/ngày 43.000 817 0,02 

VIII Tổng quỹ lương 100.232 114.983 114,7 

IX Lao động (bình quân) 883 908 102,8 

X Thu nhập bình quân 9,4 9,7 103 

XI Tổng vốn điều lệ 1.000.000 1.000.000 100 

XII Tổng vốn kinh doanh 1.000.625 1.000.000 100 

XIII Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ 8,4% 8,7% 103,6 

(*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng dùng để chi theo các chương trình 

chung của Tổng Công ty. 
 

Doanh thu thuần năm 2015 đạt 111% so với kế hoạch. Năm 2015, lợi nhuận 

trước thuế đạt 103,6% so với kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của 

Công ty là sản xuất và cung cấp nước phát triển tốt. 

2/ Một số đặc điểm nổi bật tác động đến sản xuất kinh doanh của Công ty: 

Năm 2015 là năm đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và 

phát triển của Công ty khi hoàn thành quá trình cổ phần hóa và chính thức hoạt động 

theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2015. Sự tham gia đóng góp ý kiến của 

các nhà đầu tư, các cổ đông lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính, chống thất 

thoát nước… là nguồn động viên lớn cho toàn thể Ban lãnh đạo và CB.CNV Công ty, 

cho thấy tâm huyết và mong muốn gắn bó vì lợi ích lâu dài với Công ty. Hơn thế, 

việc đa số cán bộ công nhân viên Công ty đầu được mua cổ phần và trở thành cổ 

đông của Công ty, sự phát triển của Công ty gắn liền với lợi ích cá nhân mỗi nhà đầu 

tư nên càng giúp trách nhiệm của mỗi cá nhân được nâng cao rõ rệt. 

Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các ban ngành và chính 

quyền từ Trung ương đến địa phương cũng như Tổng công ty Phát triển KCN đã tạo 
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thuận lợi rất lớn, có tác động tích cực đến những kết quả trên mọi mặt hoạt động của 

Công ty. Sự quyết tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty, sự 

đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng của toàn thể CB.CNV Công ty là đóng góp rất to lớn 

trong việc thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các mặt hoạt động 

khác của Công ty trong năm 2015. 

Trong năm, Ban lãnh đạo theo sát công tác quản lý các mặt hoạt động của Công 

ty. Ngoài các công tác thường nhật, trong năm Công ty đã thực hiện được các dự án 

đầu tư, đấu thầu lớn, mở rộng xây dựng các hệ thống cấp nước (Hệ thống cấp nước 

Thiện Tân giai đoạn 2), hoàn thành các hạng mục đầu tư, cải tạo và thay thế các tuyến 

ống STK cũ để thực hiện việc phân vùng, tách mạng phục vụ nhằm giảm việc thất 

thoát nước. Công ty chú trọng hơn trong việc ban hành và thực hiện có hiệu quả quy 

trình lắp đặt hệ thống cấp nước cho khách hàng, công tác ghi thu, Bảo dưỡng bảo trì 

sửa chữa tuyến ống cấp nước. 

Tuy nhiên, trong năm Công ty vẫn còn vướng phải các vấn đề khó khăn nhất 

định. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư hệ 

thống cấp nước gặp rất nhiều khó khăn, thời gian kéo dài. 

Áp lực về chỉ tiêu trả cổ tức bắt buộc Công ty phải thực hiện chính sách quản trị 

doanh nghiệp thật tốt, tính toán và thực hiện giảm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận. 

Nhưng bên cạnh đó vẫn phải đảm bảo nguồn trích KHCB để trả nợ gốc vốn vay, đảm 

bảo tiền lương cho người lao động và trả lãi vay Ngân hàng. 

Nguồn vốn để thực hiện các dự án phát triển mạng trước đây chủ yếu là nguồn 

vốn Ngân sách. Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ phải tiếp tục thực hiện bằng các 

nguồn vốn vay tín dụng nên đòi hỏi Công ty phải cân đối, phân kỳ đầu tư, ưu tiên các 

dự án thực hiện trước nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của nhân dân và hiệu quả 

kinh tế. 

Tình hình giá cả các mặt hàng: Hóa chất, nhiên liệu và điện năng có chiều 

hướng tăng làm cho chi phí sản xuất tăng (giá điện bắt đầu tăng từ tháng 3/2015). 

Tỷ lệ thất thoát sau khi lắp đặt đồng hồ điện từ và biến tần đã giảm rất nhiều so 

với những tháng trước và so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ vẫn còn cao so với 

Công ty cấp nước Bình Dương và Công ty cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là nội 

dung đã được đặt ra để tiếp tục phấn đấu trong năm 2016 và năm 2017. 

3/ Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc Công ty: 

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 

2015, Hội đồng quản trị luôn theo sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng theo 

kế hoạch đã được thông qua. Nhìn chung, trong năm 2015, Ban Giám đốc luôn bám 

sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, 

linh hoạt trong tổ chức và điều hành. Ban Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh 

doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị Công ty. 

Ban Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh cũng như trình 

bày phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị xem xét tại các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị và thông qua báo cáo hàng quý. Từ đó, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt 

kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, luôn 

trong thế chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về 

nguồn lực cho các hoạt động của Công ty một cách sớm nhất. 



41 V~ cong tac quan tr] tili chinh:
Cong tac quan ly tai chinh trong nam qua luon duoc HQid6ng quan tri chu trong

dung mire, cong tac kiSm toan, kiem sot chi tieu tai chinh trong hoat dQng kinh
doanh, trong xdy dung co ban thirong xuyen duoc tang cuong, cong khai minh bach
tai chinh dam bao theo quy dinh cua phap lu~t... Thuc hien t6t cong tac cong b6 thong
tin va quan h~ c6 dong theo quy dinh cua phap lu~t d6i voi Cong ty dai chung quy mo
100.
IV- KE HOACH QUAN TRI vA BINH HUONG PHAT TRIEN eONG TY

? - \. ? .,.",.

eUA HQI BONG QUAN TRJ NAM 2016:

Phat huy nhtrng kSt qua da dat diroc, t~p trung lanh dao thuc hien nhiem vu san
xu~t - kinh doanh, phan d~u hoan thanh virot rmrc cac chi tieu kS hoach nam 2016.
Thuc hien t6t nhiem vu an ninh quoc phong trong dan vi, bao dam an ninh tr~t t\l va
an toan ngu6n nuoc cung c~p va mQts6 nQidung dn t~p trung chi d~o nhu sau:

• TiSp t\lc chi d~o quySt li~t cong tac ch6ng th~t thoat nuoc: Thay thS, cai t~o
cac h~ th6ng duemg 6ng c~p nuoc va d6ng h6 cli; thay thS cac d6ng h6 co b~ng d6ng
h6 di~n ill (D~50) cua khach hang theo kS ho~ch. Th\lc hi~n lApbiSn tAnt~i cac Chi
nhanh c~p nuoc con l~i nh~m giam chi phi di~n nang tieu th\l va tren co sa do gop
phAngiam th~t thoat nuoc.

• Ph6i hQ'Pt6t voi nha thAuva dan vi thi cong th\lc hi~n dung tiSn dQ,dam bao
ch~t lUQ'llgcac goi thAucua D\l an HTCN Thi~n Tan giai do~ 2; TriSn khai cac buoc
tiSp theo cua D\l an HTCN Nhan Tr~ch giai do~n 2; DAynhanh tiSn dQth\lc hi~n cac
d\l an c~p nu&c sir d\lllg v6n yay Uti dai lai su~t theo chu truang cua Tinh. Th\lc hi~n
cac bu&cdS triSn khai cac d\l an d.p nuoc.

• Ph6i hQ'Pv&i cac sa, ban nganh, chinh quy6n dia phuang va cac co quan co
thAmquy6n dS giai quySt cac truemg hQ'Ptai l~n chiSm d~t cua tuySn 6ng c~p nuoc;
QuySt toan chi phi b6i thuemg; l~p bao cao quySt toan v6n dAu tu; di6u chinh t6ng
muc v6n dAutu; kiSm toan bao cao quySt toan v6n dAutu; thAm tra phe duy~t quySt
toan v6n dAutu cua d\l an Nhan Tr~ch 1.

• TiSp t\lc triSn khai cac thu t\lc dAutu d\l an Nha van phong lam vi~c Cong ty,
nha lam vi~c Chi nhanh c~p nuoc Nhan Tr~ch.

• Tang cuemg cong tac phat triSn khach hang dQctf\lCduemg Qu6c lQ51 va cac
khu dan cu t~p trung, khu cong nghi~p tren dia ban Huy~n Long Thanh va cac khu
V\lCnQi0 thanh ph6 Bien Hoa.

• Tang cuemg cong tac kiSm tra giam sat, nang cao ch~t lUQ'llgdich V\l khach
hang trong toan Cong ty; Thuemg xuyen kiSm tra ho~t dQng cua cac bQph~ nghi~p
V\lva nhan vien tf\lC tiSp giao dich, tiSp xuc v&ikhach hang nh~m nang cao muc dQ
hai long cua nguai dan. Th\lc hi~n mQt s6 giai phap theo chi d~o cua UBND tinh
D6ng Nai va cua T6ng Cong ty Sonadezi.

• Tang cuemg dua ngu6n nuoc cua Cong ty vao h~ th6ng c~p nuoc hi~n hiiu
cua Cong ty c6 phdn c~p nuoc Nhan Tr~ch.

• Th\lc hi~n quySt toan cac cong trinh dAutu XDCB, giai ngan theo tiSn dQthi
cong, thanh toan cac khoan nQ'yay, lai yay theo quy dinh.
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• Ti@ptuc chien hroc phat trien nguon nhan hrc, luan chuyen, b6 nhiem can bQ
phil hop voi quy mo hoat dQngcua Cong ty.

• H6 tro cac Cong ty c6 phful co v6n gop cua Cong ty vS mat ky thuat, nguon
v6n, nhan hrc de cac Cong ty c6 phful dam duong t6t nhiem vu phat trien va cung cdp
mroc dam bao nhu cAu su dung mroc cua dan cu va khu cong nghiep tren dia ban
Tinh.

• Ti@ptuc d6i moi va hoan thien cong tac quan ly san xudt kinh doanh nh~m
giam chi phi va nang cao hieu qua lam viec.

Tren day la Bao cao cua HQi d6ng quan tri vS quan tri va k@tqua hoat dQng cua
HQid6ng quan tri Cong ty c6 phful cdp nu6c £>6ngNai nam 2015.

NO'inh{in:
- Nhu tren;
- cb dong Cong ty;
- Thanh vien HDQT Cong ty;
- Ban Giam d6c Con¥ ty;
- Thanh vien Ban Kiem soat Cong ty;
- LUllVT-HDQT.
VTAn
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TONG CONG TY CP PHAT TRIEN KCN
CONG TV cp cAp NUOC DONG NAI

BAN KIEM SOAT

CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VI:E:TNAM
DQeI~p'- TO'do - Hanh plnic

Bien Hoa, ngay 01 thdng 4 nam 2016

BAocAo
V/v Ki~m soat hoat dQngsan xuit kinh doanh

cua Cdng ty eBphAn eip mnrc DAngNai nam 2015

- Can cu chuc nang, nhiem v¥ cua Ban kiim sodt duoc quy dinh tai t1i~u l¢
Cong ty c6phdn cap marc Dong Nai.

- Can cu tinh hinh hoat a9ng va kit qua hoat t19ng san xuat kinh doanh nam
2015 cua Cong ty c6phdn cap nuoc D6ng Nai.

Thirc hien diSu l~ Cong ty. Ban kiern soat xin duoc bao cao hoat dQngkiem
tra, kiem soat hoat dong cua Cong ty trong nam 2015. Cu thS nhu sau:

Ban kiem soat duoc Dai hQid6ng c6 dong bfrucu g6m 3 thanh vien:
- Ong: Nguyen T~nDung Truong Ban
- Ba: Pham Thi Hong Thanh vien
- Ba: Tang T6 Van Thanh vien

Ban kiem soat da tiSn hanh kiSm soat ho~t dQng san xu~t kinh doanh nam
2015 cua Cong ty c6 phfrnc~pnuac D6ng Nai thea cac nQidung sau day:

1.KiSm tra ho~t d9ng san xu~t kinh doanh;
2. Th~mdjnh bao cao tai chinh nam 2015;
3. Danh gia vi~c quan ly diSu hanh cua HDQT va Ban giam d6c trong

thgc hi~n nhi~m V\l san xu~t kinh doanh nam 2015 thea nghj quySt D~i hQid6ng
c6 dong.

1- KET QuA KIEM TRA, KIEM SOAT HO~T DQNG CVACONG TY:

11Xae nh~n k~t qua ho~t dQngSXKD nam 2015

sa K@ho~eh Th\fc hi~n Ty l~ 0/0
Cac chi ti@t f)VT soK@TT nam 2015 nam 2015

ho~ch. Tri~u 653.450 724.438 111,00%1 Tong Doanh thu d6ng

a San xu~t nuac Tri~u 626.450 675.080 107,80%d6n_g_

b Xay l~p Tri~u 18.000 37.293 207,20%d6n_g_
Doanh thu hO<;ltd9ng tai

Tri~uc chinh( Khong bao g6m 9.000 12.065 143,10%d6ngchenh l~ch ty gia)
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sA A Thuc hi~n
Ty l~ 0/0

Cac chi ti~t DVT Ke hoach A

TT nam 2015 nam 2015
soKe
ho~ch

2 T6ng chi phi Tri~u 569.450 637.390 112,00%
d6ng

a - Gia van hang ban
Tri~u 482.824
d6ng

b - Chi phi tai chinh
Trieu 54.793
d6ng

c - Chi phi ban hang
Trieu 63.585
d6ng

d - Chi phi quan 1ydoanh Tri~u 36.330
nghiep d6ng

, Trieu 84.000 87.048 103,63%3 Lginhu~ntnJacthue d6ng

4 Loi nhuan sau thue
Trieu 67.500 69.538 103,02%
d6ng, 8,4% 8,7% 103,60%5 Ty suatLNTTNDL %

6 Cac khoan nQpNSNN Tri~u 40.000 49.751 124,38%
d6ng

7 Lao dQng binh quan Nguoi 883 908 102,83%

8 Thu nhap binh quan:
Tri~u 9,4 9,7 103,20%
d6ng

Cdc chi lieu tren chua ke liii do chenh lech tY gia chua thuc hien
2/ Danh gia k~t qua san xujt kinh doanb nam 2015:

al V~doanh thu: T6ng doanh thu nam 20 15 dat 111% kS hoach nam. Trong
do, doanh thu san xu~t mroc va doanh thu xay l~p dSu dat va virot kS hoach nam
2015. Doanh thu san xu~t mroc tang 26,8% so voi nam 2014. Doanh thu xay l~p
tang kha: dat 207,20/0 so voi kS hoach nam 2015 va 146,5% so voi cung ky nam
2014.

bl v~chi phi: Cong ty da: giam sat chat che cac chi phi hoat dQng SXKD
nham tiSt kiem tai da chi phi san xu~t. D6ng thai tang cuang cong tac quan tri
doanh nghi~p, quan 1ysan xu~t va cac giai phap vS diSu hanh ho~t dQng cua Cong
ty c6 ph~n.

cl v~if),i nhu(ln: Lgi nhu~n th\lc hi~n (chua kS ph~n chenh l~ch ty gia ngo~i
t~ 44,7 ty) tang 3,6% so v6i kS ho~ch nam 2015 va tang 221,9% so v6i cung ky
nam tnJoc. Ty su~t 19i nhu~n tren vim: tang 3,6% so voi kS ho~ch nam 2015, dam
bao th\lc hi~n c6 tuc nam 2015 theo kS ho~ch.

Trong nam 2015, Ban DiSu hanh Cong ty da:quySt li~t b~ng mQi bi~n phap
ra soat cac khu V\lCtrQng diSm co ty 1~th~t thoat cao. L~p d~t biSn t~ va d6ng h6
di~n til cac tr~m bam, thay thS ang s~t trang kem t~i mQt sa phuang nQi 0 khu dan
cu thanh pha Bien Hoa. Do do da:keo giam ty 1~th~t thoat til 25% dSn cuai nam
2015 1a 19,1%. Buac d~u day 1akSt qua gop ph~n giam chi phi r~t 100, va t~o da
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cho cac nam sau phat trien, Ngoai ra, Ban l)i~u hanh Cong ty cling ra soat ti€t
giam t6i da cac chi phi tieu hao nguyen nhien v~t lieu, chi phi quan ly lam cho 10'i
nhuan tang.

3/ Cdng tac dAn to' xay dung xay dung cong trinh:

Nam 2015, Cong ty da dAu tu xay dung co ban t6ng gia tri 7.476.913 trieu
d6ng. Trong do co 3 du an: H~ thong c~p mroc Nhon Trach giai doan 1 cis;
100.000m3/ngay gia tri dAutu d€n cu6i nam 2014: 2.008.415 trieu d6ng bang nguon
v6n ODA yay cua Nhat Ban va v6n d6i irng ,da hoan thanh dua vao su dung nr
thang 5/2014 d€n nay da phat huy cong suit dtroc 70%. Dtr an da tam tang tai san de
trich kh~u hao tra no yay. Hien nay Cong ty dang hoan chinh h6 sa quyet toan, kiem
toan va trinh VBND Tinh phe duyet quyet toan v6n dAutu.

Dg an H~ th6ng c~p nuoc Nhan Tr~ch giai do~n 2 cis; 100.000m3/ngay gia tri
dAutu: 3.567.712 tri~u d6ng b~ng ngu6n v6n ODA yay cua Nh~t Ban v6n d6i (mg.
Cong ty dang t6 chuc d~u thAutu v~n.

Dg an H~ th6ng c~p nuoc Thi~n tan giai do~n 2 cis; 100.000m3/ngay gia tri
dAutu: 1.277.084 tri~u d6ng b~ng ngu6n v6n ODA yay cua Han Qu6c v6n d6i (mg.
Nha thAuKumho (Han Qu6c) dang thi cong theo dung ti€n dQ.

Cac dg an con I~i chu y€u la nang cong xu~t nha may cua cac chi nhanh trgc
thuQCva l~p d~t tuy€n 6ng phan ph6i.

Cac cong trinh da hoan thanh dua vao su d\lllg trong nam 2015 gia tri
1.167.793 tri~u d6ng. Cac Dg an c~p nuoc do dAu tu XDCB hoan thanh dua vao su
d\lllg d~u mang l~i hi~u qua ho~t dQng san xufit kinh doanh cua Cong ty, gop phAn
nang cao vai tro ph\lc V\l an sinh xa hQiva sg phat trien cua Cong ty.

41 Tinh hinh chAp hanh phap In~t trong ho~t dQng san xnftt kinh doanh:

Tren cO'sa xem xet bao cao tai chinh nam 2015, bang can d6i k€ toan, thu
nh~p va chi phi da dugc kiem toan, Ban kiem soat ghi nh~n cong tac k€ toan ch~p
hanh dAydu quy dinh hi~n hanh cua Nha nuoc, dam bao trung thgc, chinh xac, ro
rang.

al C8ng tac kJ toan : ch~p hanh dung ch€ dQ, quy dinh phap lu~t va cac van
ban phap quy hu6ng d~n cua Nha nuoc. Thgc hi~n theo Lu~t k€ toan va cac chudn
mgc k€ toan Vi~t nam. S6 li~u trung thgc, chinh xac, ro rang.

hi C8ng tac tldu tu x6y d7p1gcO'him: V~n d\lng va thgc hi~n t6t quy dinh cua
Lu~t Xay dl,l1lgs6 50/2014/QH13 ngay 18 thang 06 nam 2014 cua Qu6c hQi, cac
nghi dinh cua Chinh Phu hu6ng d~n thi hanh lu~t 50/2014/QH13. Cac thong tu
hu6ng d~n thgc hi~n cua BQXay dl,l1lgv~ cong tac quan Iy dAu tu xay dl,l1lgcong
trinh.Vi~c thgc hi~n va ch~p hanh dung hu6ng d~n cua Nha nuoc v~ trinh tv xay
dl,l1lgcO'ban da dam bao cong tac quan I)' chi phi dAu tu xay dl,l1lgcO'ban dung
d~n, minh b~ch va ti€t ki~m dugc chi phi, giam gia thanh nang cao hi~u qua cac
dg an, cong trinh dAutu.
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11- TINH HINH TAl CHiNH CUA CONG TY T~I THin DIEM 31112/2015
Tren co sa bao cao tai chinh nam 2015, Ban kiem soat da kiem tra, d6i chieu

va xac nhan nhu sau:

110-BCDKT 152.598.525.262 131.578.348.041

120-BCDKT

130-BCDKT 76.960.478.090 274.049.566.232

4. Hang tbn kho 140-BCDKT 35.553.180.188 29.065.043.325

5. Tai san ngan han khac 150-BCDKT 25.332.380.367 549.016.454

II. Tal san dal han 200-BCDKT 2.688.723.271.07 2.738.722.534.202

220-BCDKT 1.510.655.838.80 2.506.455.893.887
221-BCDKT 1.485.741.368.54 2.481.531.507.007
227-BCDKT 24.914.470.263 24.924.386.880

- Chi phi xay dung co ban do dang 230-BCDKT 1.055.217.300.00 97.047.919.217

2. Bat san d~u ill 240-BCDKT

3. Cac khoan d~u illtai chinh dai han 250-BCDKT 117.252.944.380 113.813.910.093

do: - D~u tu vao con 251-BCDKT 103.728.819.600 103.728.819.600
- DV phong giam gia d~u ill tai

chinh dai han 259-BCDKT (785.000.000)

4. Tai san dai han khac 260-BCDKT 3.843.871.068 19.651.494.187

III. NV phai tra 300-BCDKT 1.853.228.808.10 1.952.090.850.885

1. NQ'ngan han 310-BCDKT 909.052.497.517 473.451. 777 .021

Trang do: NQ'qua han 0 0

2. NQ'dai han 330-BCDKT 944.176.310.585 1.478.639.073.864

IV. Ngu6n vAn chu sO'htru 400-BCDKT 1.125.939.026.88 1.221.873.657.369

1. V6n cua chu sa hfru 410-BCDKT 1.125.112.319.07 1.221.128.715.711

Trang do: v6n d~u illcua chu sa 411-BCDKT 1.000.000.000.00 1.000.000.000.000

2. Nguon kinh phi va quy khac 430-BCDKT 826.707.808 744.941.658

V. K~t qua kinh doanh
3. Temg IQ'inhuan truce thue (SXKD) 50-BCKQKD 87.048.003.764

4. LQ'inhuan sau thuS thu nhap DN 60-BCKQKD 69.538.291.607

Lai co ban tren e6 phieu
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NhQ,nxet cua Ban KiBm soul:
Cac chi tieu tai chinh tren dff duoc thS hien ro rang trong bao cao tai chinh

nam 2015 cua Cong ty va dffdiroc kiem toan cua Cong ty kiSm toan dQc l~p (Cong
ty TNHH kiem toan D.T.L), Ban kiem soat d6i chieu voi s6 sach kS toan va bao
cao cua cac bQ phan nghiep vu cua Cong ty. Ban kiem soat xac nhan cac s6 li~u
tren phan anh trung tlnrc tinh hinh tai chinh cua Cong ty nam 2015.

21V~ boat dqng dAu tir tai chinh.

DSn 31112/20151a: 114.598.910.093 d6ng. Bao g6m:

a/ D§.utu vao cong ty con: 103.728.819.600 d

+ Cong ty CP c~p mrocNhon Trach: 90.978.819.600 d

+ Cong ty CP c~p mroc Long Khanh:

bl D§.utu vao cong ty lien kSt:

+ Cong ty CP DV&XD c~p mroc D.Nai:

cl D§.utu gop v6n vao don vi khac:

+ Cong ty CP Sonadezi Chau Duc:

+ Cong ty CP Dich V\l Sonadezi:

12.750.000.000 d

7.800.368.003 d

7.800.368.003 d

3.069.722.490 d

1.039.722.490 d

2.030.000.000 d

,Vi~c d§.utu vao cac Cong ty con, Cong ty lien kSt va gO{Jv6n vai cac Cong
ty den 31/12/2015. Theo bao cao tai chinh Cac Cong ty tren deu co lffi.

31Vi~c quan Iy nC}'phai thu, nC}'phai tra, nguyen nhan va giai phap xu Iy
cae khoan nC}'phai thu kh6 doi, nC}'phai tra qua h\ln.

a/ NQ'phili thu (dSn 31112/2015): 72.447.146.898 d6ng

+ Phili thu tiSn nuac: 67.217.387.332 d (chu ySu la hoa don tiSn nuac cua
thang 12/2015 sang thang 01/2016 mai thu duQ'c).

+ Phili thu lApd~t h~ th6ng nuac: 35.783.823 d

+ Phili thu khac (ngAn h~ va dai h~n): 5.193.975.743 d

bl NQ'phili tril (dSn 31/12/2015): 1.952.090.850.885 d6ng.

Trang do, nQ'dai h~n: 1.478.639.073.864 d6ng (do yay v6n dS thvc hi~n
cac dvan)

cl NQ'phili thu kho doi: Khong

d/ NQ'phili tril qua h~n: Khong

Cong ty da:thvc hi~n dUngcac nQidung, qui diM vS qulin ly nQ'phili thu, nQ'phili
tril theo Nghi diM s6 206/20131ND-CP ngay 09/12/2013 vS Qulin ly nQ'cua doanh
nghi~p.
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41 Tinb hinh quan Iy sir dung va bao toan vAn gop cua nha mnrc:

Danh gia qua cac chi tieu sau:

a/ Chi tieu rmrc d9 bao toan v6n = v6n chit sa hiru cu6i ky - v6n chit sa hiiu
dftu ky

1.221.128.715.711-1.125.112.319.074= 96.016.396.637

bl Chi tieu h~ s6 bao toan:

v6n chit sa hiru cua DN
tai thai diSm BCH - --r--_,___----r----- - -------- = 1,085

Von chit sa htru cuoi ky tnroc
liSn kS voi ky BC

1.221.128.715.711

1.125.112.319.074

H~ s6 bao toan v6n H > 1 => Cong ty bao toan va phat trien duoc v6n.

cl Chi tieu hieu qua sir dung v6n:

+ Ty su§.t loi nhuan sau thuS/t6ng tai 67.897.092.572

san (ROA): 3.173.964.508.254
_ 2,14 %

+ Ty su§.tlgLnliu~n sau thuS/v6n chit 67.897.092.572

sa hiru (ROE): 1.221.128.715.711
= 5,56 %

111- BAo cAo KET QuA GIAM SAT CVA BAN KIEM SOAT DOl VOl
HO~T DQNG CVA HQI DONG QUAN TRJ, BAN DIEU HANH vA CAN
BQ QUAN LY KHAc.

1/ v~hoat dQng ciia HQi dang quan tr]:

Trong nam 2015, s6 hrong thanh vien H9i d6ng quan tri nhiem ky 2015-
2020 diroc Dai h9i d6ng c6 dong bftu la 7 ngiroi, dit vS s6 lugng va ch§.t lugng
thea yeu cftu cita lu~t djnh. H9i d6ng quan trj dff duy tri cac kY hQp thuang kyo
Timg thanh vien co y thuc ch§.p hanh phap lu~t va diSu 1~ Cong ty m9t cach
nghiem chinh, khong co xung d9t vS quySn Igi. Chit tjch HDQT dff phan cong
nhi~m V\l cho timg thanh vien hgp ly, m6i thanh vien dSu phat huy va neu cao
dugc vai tro trach nhi~m cita minh trong cong vi~c. Nam 2015, HDQT dfft6 chuc
hQP 10 phien hQp thuang ky, va ban hanh 75 van ban Nghj quySt va quySt djnh,
xoay quanh cac n9i dung chit ySu sau day:

- Danh gia tinh hinh ho~t d(lng san xu§.tkinh doanh, dS ra bi~n phap thao gO'
kho khan thuc dfiy san xu§.tphat triSn. Dfiu tu xay d\ffig cac d\l' an ma r(lng m~ng
luai cung c§.pnuac tren dja ban;
• Dimh gia chung : Ho~t d9ng cita H9i d6ng quan trj dff thS hi~n t6t vai tro
trach nhi~m va quySn h~n thea dung quy djnh cita DiSu 1~,dff cling vai ban diSu
hanh kjp thai dua ra nhUng chit tru01lg phli hgp , kich thich ho~t d9ng SXKD,
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dam bao san xudt va cung cdp mroc 6n dinh cho khach hang va d~ ra diroc cac
chinh sach co tinh chien hroc cho sir phat trien cua Cong ty.

21v~hoat dQng ciia Ban di~u hanh:
Ban di~u hanh Cong ty co 04 ngiroi, mot giam d6c, 3 Pho giam d6c va K€

toan tnrong co dAydu trinh de)va nang hrc di~u hanh Cong ty. Trong nam 2015,
Cong ty da kip thai khac phuc nhtmg han ch€, kho khan cung cdp mnrc an toan
cho cac khu cong nghiep, khu dan cu tren dia ban, SXKD co hieu qua, nang cao
duoc doi song v~t chdt va tinh thAn cho nguoi lao dong, ch€ de) ti~n luang, ti~n
thuong va trich nop BHXH, BHYT, BHTN theo quy dinh, tao diroc niem tin cho
ngiroi lao de)ng an tam cong tac, g~n bo voi Cong ty tlnrc hien t6t nhiem vu diroc
giao. Quy ch€ dan chu a cc sa duQ'c phat huy cong tac xa he)i duQ'c quan tam
th\lc hi~n trong nam 2015.
.. Danh gia chung : Ban di~u hanh cong ty da th\lc hi~n nhi~m V\l di~u hanh
san xudt kinh doanh theo dung quy dinh cua phap lu~t va di~u l~ Cong ty, dam
bao cho Cong ty ho~t de)ng hi~u qua cao, phat tri€n 6n dinh va tang truang b~n
viing.

Noi nh~n:
- C6 dong Cty;
- HDQT, BKS, BGD;
- LUll VT; HDQT.
(Tai li~uDHCD 2016).

Nguy@n Tdn Dung
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TONG CONG TY CP PHAT TRIEN KCN
CONG TY CP cAp Nudc DONG NAI

BAN KIEM SOAT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p' - Tn' do - Hanh phiic

Bien Hoa, ngay 01 thang 4 ruim 2016

BAocAo
TVDANH GIA KET QuA HO~T DQNG eVA BAN KIEM SoAT

NAM2015

Can cir DiSu l~ Cong ty c6 phdn c~p mroc D6ng Nai da:diroc Dai hQi d6ng
c6 d6ng thong qua ngay 26112/2014.

Can cir quy ch@t6 chirc va hoat dQng cua Ban kiem scat Cong ty c6 phfin
c~p mroc D6ng Nai ban hanh ngay 28/4/2015

Ban kiem soat xin duoc bao cao tu danh gia k@tqua hoat dQng nam 2015
nhu sau:

Nam 2015 la nam dfiu tien Cong ty c6 phfin c~p mroc D6ng Nai hoat dQng
theo mo hinh Cong ty c6 phan, cling voi Cong ty hoat dQng cua Ban kiem soat
cling co thuan IQ'iva kho khan cu thS nhu sau:

11Hoat dQng ciia BaD ki~m smite
Ban kiem soat g6m ba (3) thanh vien do Dai hci d6ng c6 dong bfiu ra dS

thuc hi~n cac ho~t dQng giam sat theo qui dinh Cllaphap lu~t va diSu l~ Cong ty.
Trong nam 2015, duqc S\Iph6i hgp ch~t che clla HQi d6ng quan tri va Ban diSu
hanh, Ban kiSm soat da:th\Ic hi~n cong tac kiSm tra, giam sat va khuy@nnghi th\1'C
hi~n nhUng thay d6i cfin thi@t gop phfin tang hi~u qua quan ly diSu hanh va
SXKD, nang cao ch~t luqng quan tri doanh nghi~p.

Trong nam 2015, Ban kiSm soat da:hQp 2 phi en nQi dung:

-Thao lu~n quy ch@t6 chuc va ho~t dQng clla Ban kiSm soat Cong ty c6 phfin
c~p nuac D6ng Nai nhi~m ky 2015-2020

- Phan cong nhi~m V\l tUng thanh VieD.

- Trong nam Ban kiSm soat xem xet, danh gia ho~t dQng CllaHQi d6ng quan
tri, Ban giam d6c va h~ th6ng qwin ly Cong ty trong sU6t nien dQ lien quan d@n
vi~c th\1'chi~n tai chfnh va k@hQach san xu~t kinh doanh clla Cong ty da: duQ'c
D~i hQi d6ng c6 dong thong qua.

- Ban kiSm soat cung tham gia cac cUQchQP clla HQi d6ng quan tri va Ban
giam d6c Cong ty, dua ra nhC'mgki@nnghi vai HQi d6ng quan tri va Ban giam d6c
Cong ty cac v~n dS lien quan d@nho~t dQng san xu~t kinh doanh va dfiu tu xay
d\l'llg co ban nam 2015.
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- Xem xet tinh phap Iy, trinh tv thu tuc ban hanh cac nghi quyet, quyet dinh
cua HQi d6ng quan tri va Ban giam dBc Cong ty trong nam 2015. KiSm soat viec
tuan thu cac qui dinh v@cong bB thong tin cua Cong ty thee dung qui dinh Phap
Iuat,

T6 clnrc kiem tra, thfim dinh bao cao tai chinh cua Cong ty 6 thang dAunam
2015 va bao cao tai chinh nam 2015. Ban kiem soat d6ng y voi danh gia v@tinh
hinh hoat dQng san xuat kinh doanh va tinh hinh tai chinh cua Cong ty TNHH
kiSm toan D.T.L

- Ban kiem soat cling thirong xuyen trao dbi voi nhau qua di~n thoai va
email nham hoan thanh nhiem vu cua Ban kiSm soat.

* Tong kSt ti@nluong, thu lao va cac chi phi cua Ban kiSm soat:

CQng: 458.726.000 4.2000.000 462.926.000

STT HQva Ten Luong, thu lao Thuang CQng

___~! ~~~~~_~_!_~~_~_~~s~~~_-_?_~~:~?_?_--------~-??~:~?-?----------~-~-~~?~~-.-?~~-
02 Ph~m Thi H6ng 48.000.000 48.000.000

---------- -------------------------------- ----------------------- ---------------------------------------------------
03 Tang TB Van 48.000.000 48.000.000

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

21 Danh gia S\f phBi hQ'p ho~t dQng gifra Ban ki~m soat vOi HQi dAng
quan tri, Ban giam dBe va cA dong.

Vai tinh thAn trach nhi~m, xay dvng va hgp tac trong qua trinh ho~t dQng,
thvc hi~n nhi~m V\l cua cac cb dong giao ph6, Ban kiSm soat luon phBi hgp, trao
d6i va d6ng g6p y kiSn th~ng thftn, trung thvc vai HQi d6ng quan tri va Ban di@u
hanh Cong ty trong vi~c quan ly va di@uhanh ho~t dQng san xufit kinh doanh cho
phu hgp vai m\lc tieu cua Cong ty va cac chinh sach, chS dQ quy dinh cua nha
nuac

31K~ ho~eh ho~t dQng eua Ban ki~m smit nam 2016.
Can cu vao chuc nang, nhi~m V\l cua Ban kiSm soat va phuong huang san

xufit kinh doanh nam 2016 cua Cong ty, Ban kiSm soat xin dua ra kS ho~ch nhi~m
V\ltrong nam 2016 C\lthS nhu sau:

a/ Nang cao nang Ivc, phat huy nhfmg m~t m~nh d~t duQ'c, d6ng thai khftc
ph\lc kh6 khan nh~m hoan thi~n nhi~m V\ldUQ'CD~i hQi d6ng c6 dong giao ph6.

bl Tang cUOng cong tac soat xet, kiSm tra cac quySt dinh cua HQi d6ng
quan tri va Ban giam dBc, dam bao tinh thBng nhfit va tuan thu phap lu~t cling
nhu Di@u1~Cong ty mQt cach nghiem tuc.

cl Tang cUOng cong tac kiSm tra giam sat tinh hinh SXKD va dAutu xay
dvng cac dv an, cong trinh xay dvng, nh~m dam bao hi~u qua, tinh kha thi khi
dua cong trinh vao khai thac su d\lng.
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d/ Ti€p tuc thuc hien giam sat Cong ty viec thuc hien cong b6 thong tin
tren cac phuong tien thong tin dai chung, nham bao dam tinh minh bach cong
khai theo yeu cAu cAu cua Dy ban chirng khoan Nha mroc.

Tren day la bao cao hoat d<)ng cua Ban kiem soat nam 2015 va k€ hoach
boat d<)ngcua Ban kiem soat trong nam 2016 kinh trinh tnroc Dai h<)id6ng c6
dong xem xet.

TM. BAN KIEM SOAT

NO'inh~n:
- C6 dong Cty;
- HDQT, BKS, BGD;
- LUll VT; HDQT.
(Hi li~uDHCD 2016).

:;, ... ,.
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TONG CONG TY CP pHAT TRIEN KCN
CONG TY CP cAp xtroc DONG NAI

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - T1}'do - H~nh phuc

D6ng Nai, ngay 0-1 thdng 4- nam 2016S6: .t3 ITTr-HDQT

TO TRiNH
V/v: Thong qua ki hoach phdn phoi loi nhudn,
trich ldp cac quy va chi tra c6 tto: ndm 2015.

Kinh giri: Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien nam 2016

- Can ctr chirc nang, nhiem vu va quyen han cua H9i d6ng quan tri duoc quy dinh
tai Di€u 1~t6 chirc va hoat d9ng cua Cong ty c6 phan cdp mroc D6ng Nai da diroc thong
qua tai Dai h9i d6ng c6 dong ngay 26/12/2014;

- Can cir Bao cao tai chinh kiem toan nam 2015 cua Cong ty c6 phan cdp mnrc
D6ng Nai do Cong ty TNHH Ki~m toan DTL thuc hien,

H9i d6ng Quan tri Cong ty c6 phan cdp mroc D6ng Nai kinh trinh Dai h9i d6ng c6
dong thirong nien nam 2016 phuong an phan ph6i lQ'inhu~n sau thu~, chia c6 tuc nam
2015, trich l~p cac quy va qui ch~ sir d\lng cac quy nhu sau:

1- Phuong an phan ph8i lQi nhu~n, trich l~p cac quy va chi tra c8 tfrc:

STT NQi dung Ty I~ Sa ti~n (dAng)

V'" d'). I" 1.000.000.000.000on leu ~

Lqi nhU?nSXKD sau thu~ TNDN: 69.538.291.607

Lqi nhu?n do chenh l~ch ty gia da thgc hi~n 203.302.437

I Lqi nhu?n su d\lllg dSphfulph6i 69.741.594.044

II Trich l~p cac quy 17.784.106.481

1 Quy ddu tu phat triSn 15% 10.461.239.1 07

2 Quy khen thuang - phuc lqi 10,5% 7.322.867.374

2.1 Quy khen thuang CBCNV 5% 3.487.079.702

2.2 Quy phuc lqi CBCNV 4% 2.789.663.762

2.3 Quy khen thuang ban di~uhanh 0,5% 348.707.970

2.4 Quy phuc lqi xa hQi- cQngd6ng (*) 1% 697.415.940

3 Lqi nhu?n con l(;lisau trich l~pquy 51.957.487.563

4 Lqi nhu~n con l(;linam tru6c chuySn sang

5 D\Iki~n chia c6 ruc 5% 50.000.000.000

6 Lqi nhu?n con l(;lichua phan ph6i chuySnnam sau 1.957.487.563
, ,

(*) 50% muc trich Quy phuc IQ'ixa h9i - c9ng dong dung de chi thea cac chuong
trinh chung cua T6ng cong ty.

1



Ghi chu: Loi nhuan do chenh lech ty gia chua thirc hien cua nam 2015 tai ngay
31112/2015 la: 34.940.447.428 d theo quy dinh khong ducc phan ph6i cac quy va chia c6
nrc.

11-Quy ch~ sfr dung cac quy sau khi trlch l~p :
1-Quy diu to' phat tri~n :
Diroc dung d~ :

- DAunr phat trien san xUdt kinh doanh Cong ty;
- DAunr xay dung vao cac du an cua Cong ty;
- B6 sung v6n kinh doanh Cong ty.

2- Quy khen thmrng :
Duoc dung d~ :

- Thtrong cu6i nam hoac thuong thuong ky tren co sa nang sudt lao dong va
thanh tich cong tac m6i can bo, cong nhan vien trong Cong ty.

- Thirong dot xufit cho cac ca nhan, t~p th~ trong Cong ty.
- Thuong cho nhfmg ca nhan, dan vi ngoai Cong ty co d6ng gop nhieu cho hoat

dong kinh doanh, cong tac quan 1ycua Cong ty.
3- Quy phtic lQi va quy phtic lQi xii hQi cQng dang:
Duqc dung d~ :

- DAutu xay d\Iflg, sua chua cac cong trinh phuc 1qi cua Cong ty.
- Chi cho cac ho~t dong phuc 1qi cong cong cua t~p th~ cong nhan vien Cong

ty, phuc 1qi xa hOi.
- G6p mot phAn v6n d~ dAu tu xay d\Iflg cac cong trinh phuc 1qi chung cua

Cong ty, trong nQi bQnganh cfip nu6c, ho~c theo chu truang cua cdp tren.
- Ngoai ra con duqc sir d\mg mQt phAn quy phuc 1qi d~ trq cdp kh6 khan dQt

xUdt cho nguai lao dQng, k~ ca trubng hQ'Pv~ hUll, mfit suc, lam vao hoan canh kh6 khan
khong noi nuang !\fa ho~c lam cong tac til thi~n xa hQi.

4- Quy thU'O'ngBan di~u hanh:
- Thu6ng cho Ban di~u hanh quan 1yCong ty.

5- Quy khen thu6ng va phuc 1qi, khi sir d\mg phiii phu hQ'Pv6i quy dinh cua HQi
d6ng quan tri va Cong doan co sa Cong ty. Cong ty khong duqc phep chi quy khen thu6ng
va quy phuc 1qi khi chua thanh toan dAy du cac khoan nq va cac nghia V\l tM chinh khac
d~n h~n phiii tra.

6- LQi nhu~n con l~i, chuy~n sang nam sau: Dl,I phong 1qi nhu~n cho nam sau
ho~c tich lily d~ can d6i ty 1~c6 tuc cac nam sau.

Tren day 1aphuang an phan ph6i sir dVng 1qi nhu~n, trich l~p cac quy va chi tra c6
tuc nam 2015. Kinh trinh D~i hoi d6ng c6 dong xem xet va thong qua.!.

Noi nh~n:
- Nhu tren;
- C6 dong Cong ty;
- Thfmh vien HDQT Cong ty;
- Ban Giam d6c Cong ty;
- Thanh vien Ban Ki€m 80at Cong ty;
- LUll VT-HDQT.
VTAn Vii Van HQc
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     Trang 1 

TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN 

CÔNG TY CP CẤP NƢỚC ĐỒNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 24/KH-HĐQT Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2016 
 

 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC ĐỒNG NAI 

------------------ 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định 

tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã được thông 

qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai xây dựng Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai năm 2016 như sau: 

I.  PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH:  

1) Vị thế của Công ty trong ngành cấp nước sạch. 

Công ty hiện đang quản lý phần lớn hệ thống xử lý và mạng lưới cấp nước trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai, là địa bàn hoạt động chưa có sự cạnh tranh gay gắt của các doanh 

nghiệp cùng ngành nghề. Hiện nay, Công ty đứng thứ 3 toàn quốc về công suất cấp nước, 

đồng thời cũng là đơn vị cấp tỉnh có nhiều dự án được các nhà tài trợ vốn ODA quan 

tâm. 

2) Triển vọng của ngành cấp nước sạch trên địa bàn Đồng Nai 

- Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của các tỉnh phía Nam, việc kêu gọi 

đầu tư nước ngoài rất cần thiết, vì vậy việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có hệ thống 

cấp nước phải được đặt lên hàng đầu. 

- Nước sạch là mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt và sản xuất; để phát triển kinh tế và 

bảo vệ môi trường thì cần phải phát triển hệ thống cấp nước sạch đạt về số lượng và chất 

lượng. 

- Với lợi thế của tỉnh Đồng Nai là có nhiều khu công nghiệp tập trung, dân cư từ các 

địa phương khác tập trung về đông, khiến cho nhu cầu sử dụng nước sạch cũng gia tăng 

tương ứng, đòi hỏi sản lượng cung cấp nước ngày càng cao.  

Do đó, ngành nghề kinh doanh: sản xuất và cung cấp nước sạch của Công ty rất có 

triển vọng vì nhu cầu thị trường đối với dịch vụ Công ty cung cấp ngày một tăng. 

3) Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty 

Để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của các trung tâm thị trấn, thị 

tứ, các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn toàn 

tỉnh Đồng Nai, DOWACO đã xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng, cải tạo nâng công suất 

các nhà máy nước, mở rộng mạng lưới cấp nước, đầu tư thiết bị để tăng sản lượng nước, đáp 

ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của TP.Biên Hòa và trung tâm các thị xã, huyện của tỉnh. 

Định hướng phát triển của Công ty như trên là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch cấp nước 

của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với tốc độ đô thị hóa và 

triển vọng phát triển của ngành trong thời gian tới. 



       

     Trang 2 

II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016: 
 

Đơn vị tính: đồng 

STT Các chỉ tiêu Tỷ lệ Năm 2016 

1 Tổng doanh thu  722.350.000.000 

 - Sản xuất nước  693.350.000.000 

 - Xây lắp  20.000.000.000 

 - Hoạt động khác  9.000.000.000 

2 Tổng chi phí  618.350.000.000 

3 Lợi nhuận trƣớc thuế  104.000.000.000 

 - Lãi từ sản xuất kinh doanh  104.000.000.000 

4 Nộp thuế TNDN (20%)  19.000.000.000 

5 Kế hoạch phân phối lợi nhuận   

5.1 Lợi nhuận sau thuế  85.000.000.000 

5.2 Trích quỹ:  21.675.000.000 

a Quỹ đầu tư phát triển 15% 12.750.000.000 

b Quỹ khen thưởng - phúc lợi  10,5% 8.925.000.000 

 - Quỹ khen thưởng CB.CNV 5% 4.250.000.000 

 - Quỹ phúc lợi CB.CNV 4% 3.400.000.000 

 - Quỹ thưởng Ban Điều hành 0,5% 425.000.000 

 - Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng 1% 850.000.000 

5.3 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ  63.325.000.000 

5.4 Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang  1.957.487.563 

5.5 Lợi nhuận chia cổ tức  60.000.000.000 

5.6 Tỷ lệ chia cổ tức  6% 

5.7 
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển 

sang năm sau 
 5.282.487.563 

6 Phát sinh nộp ngân sách  44.000.000.000 

7 Đầu tƣ xây dựng cơ bản  441.344.000.000 

 
HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2) –  

CS 100.000 m
3
/ngày 

 398.344.000.000 

 HTCN huyện Vĩnh Cửu – CS 15.000 m
3
/ngày  43.000.000.000 

8 Tổng quỹ lƣơng  110.296.000.000 

9 Lao động (ngƣời)  935 

10 Thu nhập bình quân  9.900.000 

11 Tổng vốn điều lệ  1.000.000.000.000 

12 Tổng vốn kinh doanh  1.006.750.000.000 

13 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ  10,4% 
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU: 

1) Giải pháp về triển khai thực hiện các dự án 

- Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu và đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, đảm 

bảo chất lượng các gói thầu của dự án HTCN Thiện Tân giai đoạn 2. 

- Triển khai các bước tiếp theo của dự án HTCN Nhơn Trạch giai đoạn 2. 

- Xây dựng Hệ thống cấp nước Vĩnh Cửu, công suất 15.000m
3
/ngày. 

- Thực hiện các dự án cấp nước sử dụng vốn vay và vốn khác. 

2) Giải pháp về điều hành quản lý sản xuất 

- Tăng cường công tác nâng công suất các nhà máy nước trên cơ sở thực hiện các 

giải pháp kỹ thuật về hệ thống bơm, hệ thống xử lý, hệ thống đường ống cấp nước. Phối 

hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của Công ty trong việc nhận bàn giao, đấu nối và điều phối, 

nâng cao sản lượng cấp nước sạch từ các công trình cấp nước. 

- Quản lý vận hành tốt các nhà máy: Duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết 

bị; quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào. 

- Thực hiện tốt các quy định về khai thác và xả thải, các biện pháp bảo vệ môi 

trường theo quy định. 

- Quản lý chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

3) Giải pháp về quản lý khách hàng, gia tăng sản lượng tiêu thụ nước 

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 

trong toàn Công ty; Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ và 

nhân viên trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng 

của người dân.  

- Tăng cường phát triển khách hàng dọc trục đường Quốc lộ 51, Quốc lộ 1 và các 

khu dân cư tập trung, khu công nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành, huyện Trảng 

Bom, huyện Thống Nhất, các khu vực nội ô thành phố Biên Hòa và các khu vực đông 

dân cư khác.  

- Tăng cường đưa nguồn nước của Công ty vào hệ thống cấp nước hiện hữu của 

khu vực huyện Nhơn Trạch. 

- Cải tiến công tác ghi thu tiền nước, giảm tỷ lệ tồn thu xuống mức thấp nhất. 

4) Giải pháp về công tác chống thất thoát nước 

- Thực hiện công tác chống thất thoát nước: Thay thế, cải tạo đường ống cấp nước 

sắt tráng kẽm bằng ống HDPE, thay thế cải tạo các đường ống cấp nước cũ thường 

xuyên bị xì, bể và thay thế các đồng hồ cũ chạy không chính xác; thay thế các đồng hồ 

cơ bằng đồng hồ điện từ. 

- Thực hiện lắp biến tần tại các Chi nhánh cấp nước nhằm giảm chi phí điện năng 

tiêu thụ và giảm thất thoát nước.  

- Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước: đầu tư mới, lựa chọn chủng loại 

đồng hồ đạt tiêu chuẩn cao; kiểm định đồng hồ ban đầu hoặc định kỳ và thực hiện đồng 

bộ các giải pháp chống thất thoát nước. 

- Đầu tư các phần mềm quản lý chạy trên nền công nghệ GIS để quản lý hệ thống 
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kỹ thuật hạ tầng, quản lý khách hàng, đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý thủy lực, quản lý mạng. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý mạng lưới cấp nước, nhất là đối với 

công tác trực 24/24 giờ, đảm bảo phát hiện và sửa chữa nhanh chóng, kịp thời các sự cố 

ống bể. 

5) Giải pháp về tiết kiệm chi phí điện năng 

- Vận hành máy bơm nước và các thiết bị xử lý nước vào giờ thấp điểm có giá 

điện thấp để dự trữ nước tại các bể chứa, sau đó bơm ra mạng lưới vào giờ cao điểm từ 

bể chứa hạn chế vận hành trạm bơm cấp I vào giờ cao điểm trừ trường hợp thiếu áp phải 

bơm tăng cường nhằm hạn chế sản lượng điện vào giờ cao điểm có giá điện cao. 

- Thay thế các máy bơm và các thiết bị điện trong các nhà máy nước có công suất 

tiêu thụ điện và hao hụt điện lớn bằng máy bơm hao tổn ít điện năng nhằm giảm chi phí 

tiền điện. 

- Lắp đặt biến tần và các thiết bị kiểm soát áp lực để hạn chế điện năng tiêu thụ. 

- Lắp đặt tụ bù và các thiết bị chống sét đảm bảo tiết kiệm điện và an toàn thiết bị. 

- Phát động phong trào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giảm chi phí điện, tiết 

kiệm điện năng. 

6) Giải pháp về tài chính  

- Tập trung tích lũy vốn để có một tiềm lực tài chính mạnh, đủ tầm vóc để thực 

hiện các dự án đầu tư mở rộng, cải tạo nâng công suất các nhà máy nước, mở rộng mạng 

lưới cấp nước, đầu tư thiết bị để gia tăng sản lượng nước, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 

nước sạch của TP.Biên Hòa và trung tâm các thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn bằng các biện pháp như: đầu tư từng giai 

đoạn theo nhu cầu thị trường, lấy nguồn thu từ khấu hao, lợi nhuận để đầu tư phát triển, 

tối đa hóa công suất các công trình đầu tư. 

7) Giải pháp về nguồn nh n lực  

- Đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên, để tiếp tục củng 

cố, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành theo hướng gọn nhẹ, nhằm đảm bảo có đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, kỹ sư và chuyên viên giỏi để có đủ năng lực điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của toàn Công ty đạt hiệu quả cao. 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá, Công ty thực hiện công tác điều động, luân chuyển 

người lao động, cán bộ quản lý để phù hợp với trình độ và tạo điều kiện phát huy hết 

năng lực cá nhân.  

- Thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động và cán bộ quản 

lý. Công tác đào tạo được thực hiện theo kế hoạch thường xuyên hàng năm. Chú trọng 

việc đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên có chuyên môn 

giỏi, có kinh nghiệm.. ở một số vị trí quan trọng. 

- Để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, Công ty xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp 

cho các cán bộ, công nhân viên và có quan tâm nhiều hơn đến các CB.CNV có năng lực. 

Đồng thời tạo cơ chế linh hoạt làm động lực cho CB.CNV rèn luyện phấn đấu vươn lên để 

trở thành những cán bộ chủ chốt của Công ty. 

 



8) Giiii ph tip v2 thj truimg

Quang ba thuong hieu va chdt hrong san pham, dich vu nganh mroc, ti~p tuc duy tri
tlnrc hien h~ thong quan 1y chdt hrong may m6c, thiet bi, duong 6ng dam bao cung cdp
mroc sach dat chdt hrong, d€ khang dinh uy tin thuong hieu, dap irng nhu cdu da dang
cac d6i nrong khach hang.

9) Giiii ph tip v2 cilng ngh?

(1ng dung cong nghe thong tin lam nen tang cho h~ thong quan ly, ap dung phan
mern VaGcong tac quan ly nhan sir, quan ly cong van clnrng til, quan 1ydir an, quan 1yk~
hoach ky thuat, quan 1ysan xuat, quan 1ytai chinh ...

10) M{)t sa giiii ph tip khtic:

- T~p trung moi ne>hrc thirc hien viec tiep nh~n va rna rQng cac dv an cdp nuac
s~ch a cac dv an thuQc cac huy~n va khai thac quan 1y hi~u qua. Ddu tu cac dv an rna
rQng ph~m vi ho~t dQng kinh doanh. Khai thac sir d\lng hqp 1y ngu6n nhan 1vc, tUng
buac quan 1ydi€u hanh thea cO"ch~ mai cua Cong ty c6 phdn.

- Quan 1y ch~t che v€ ngu6n v6n, chi phi, tai san,cong C\l, hang hoa, nguyen v~t
li~u.

- Thvc hi~n cac qui dinh v€ lao dQng ti€n luong, bao hi€m xii hQi, bao hi€m y t~ va
cac chinh sach, ch~ dQquy dinh khac thea 1u~tdinh.

Tren day 1aKe ho~ch san xuAt kinh doanh nam 2016 cua Cong ty c6 phlin cApnuac
D6ng Nai nam 2016. HQi d6ng Quan tri Cong ty kinh trinh D~i hQi c6 dong xem xet d€
thong qua.

NO'inh(in:
- Nhutren;
- C6 dong C6ng ty;
- Thanh vien HDQT C6ng ty;
- Ban Giam dbc C6n~ ty;
- Thanh vil~nBan Kiem soat C6ng ty;
- LUll VT-HDQT.
VTAn

TM. H(H DONG QUAN TRf
~=b.DiJ TICH

Vii Van HQc
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UBND TiNH BONG NAI CQNG HOA xA HQI cHir NGHIA VI~T NAM
TONG CONG TY CO pHAN PIlAT TruEN DQcI~p - T\f do - H~nh phuc

KHU CONG NGH~P
S6:Jb57QB-PTKCN-HBQT D6ng Nai, ngay3..1 thdng .3 ndm 2016

QUYETDJNH
V~vi~e eir nhan slFlam ngtrOi d~i di~n ph§n van ella TAngCdng ty
cs ph§n Phat tri~n KCN t~i Cong ty cA ph§n C~p mnrc DAngNai

.... 2. ? .z" :.t ~ , .z

HQI DONG QUAN TRJ TONG CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN KCN

Can cu Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13 ngay 26/1112014;
Can cir Nghi dinh s6 106/2015/Nf)-CP ngay 23/10/2015 v€ quem ly ngiroi dai dien

ph§n v6n nha mroc gitr cac chirc danh qulin ly tai doanh nghiep rna Nha mroc nim giu
tren 50% v6n di€u l~;

Can ell Quye; dinh 86 1042/QB-UBND ngay 29/412010 cua Chu tich UBND tinh
BN v€ viec chuyen Cong ty Phat trien KCN Bien Hoa thanh T6ng Cong ty Phat trien
Khu cong nghiep;

Can err Quyet dinh s6 1548/QD-UBND ngay 18/6/2010 va Quyet dinh s6
1648/QB-UBND ngay 28/6/2010 cua Chu tich UBND tinh BN v€ viec phe duyet
phuong an chuyen T6ng Cong ty Phat trien Khu eong nghi~p thfmh Cong ty TNHH
m9t thanh vien T6ng Cong ty Phat trien Khu eong nghi~p;

Can eu Quy~t dinh s6 20911QB-TTg ngay 2611112015 eua Thu wang Chinh phu
v€ vi~e phe duy~t Phuong an e6 phfut h6a Cong ty my T6ng Cong ty Phat trien KCN;

Can eu Di€u l~ eua T6ng Cong ty C6 phAnPhat trien KCN dlI dUQ'eD?i h9i d6ng
e6 dong thong qua ngay 2510112016;

Can eu Quy eh~ qulin ly nguai d?i di~n phfut v6n eua T6ng Cong ty Phat trien
KCN t?i doanh nghi~p khae ban hanh kern thea Quy€t dinh s6 149/QB-PTKCN-NS
ngay 16/6/2014 eua H9i d6ng thanh vien T6ng Cong ty;

Can eu Thong bao s6 177/TB-PTKCN-NS ngay 18/3/2016 eua Chu tieh HBQT
v€ vi~e uy quy€n trong thai gian di eong tae;

Can eu ehue nang, nhi~m V\l va quy€n h?n eua H9i d6ng Qulin tri T6ng Cong ty
C6 phAn Phat trien KCN,

QUYETDINH:

Di~u 1.Cli Ba Phan Thuy Boan, Giam d6e Tai ehinh Cong ty CP Sonadezi Long
Thanh, thay th€ Ba Ph?ID Thi H6ng lam Nguai d?i di~n phAn v6n eua Tfmg Cong ty
C6 phdn Phcit trien Khu eong nghi~p va ehiu trach nhi~m tIVe ti€p .qufm ly phfut v6n
g6p cua T6ng Cong ty chi€m ty l~ 1% v6n di€u l~ eua Cong ty CP C~p nuae. Be cli Ba
Phan Thuy Doan tham gia Ban Kiem soat Cong ty CP C~p nuac D6ng Nai.



Di~u 2. Ba Phan Thuy Dean co trach nhiem tuan thu cac chu tnrong, chi dao cua
Tang Cong ty va thirc hien vai tro, trach nhiem, nghia vu cua ngiroi dai di~n trong
nhiem ky duoc cli' lam dai dien.

Di~u 3. Quyet dinh nay co hieu hrc k€ tic ngay ky va la mQt ph~n khong tach roi
cua Quy6t dinh s3 3711QD-PTKCN-NS ngay 30/12/2014.

Di~u 4. Cac Ong (Ba) thanh vien HQi d6ng Quan tri, T6ng Giam d3c Tang Cong
ty C6 phfuI Phat tri€n KCN va cac ca nhan co ten aDieu 1 chiu trach nhiem thi hanh
quyet dinh nay./,

Noi nhdn:
- Nhu di€u 4;
- S6-NQi V\1 (b/c);
- Dang uy TCTy, CT.HDQT (b/c);
- Dai hQi c6 dong, HDQT
Cty CP cAp nU<1C DN;

- Ban QTTH;
-Luu:VT,N~

TUQ. CHU TICH HOI DONG QUAN TRJ
~~'~ VIEN HDQT

Phan Dinh Tham
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TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN 

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/TTr-HĐQT Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2016 

TỜ TRÌNH 
V/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy 

định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã 

được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai   nh tr nh Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016  em   t, thông qua việc bầu bầu bổ sung 

thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, như sau: 

1- Lý do bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 

Theo Quyết định số 135/QĐ-PTKCN-HĐQT ngày 31/3/2016 của Tổng Công 

ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp v/v Cử Bà Phạn Thùy Đoan – Giám đốc tài 

chính Công ty CP Sonadezi Long Thành, thay thế Bà Phạm Thị Hồng làm người đại 

diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và chịu trách 

nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty chiếm tỷ lệ 1% vốn điều lệ 

của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số lượng thành viên 

Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên, do đó cần thiết phải bầu bổ sung 01 thành viên 

Ban kiểm soát thay bà Phạm Thị Hồng. 

2- Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm 

soát: 

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

- Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy 

quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 

26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

- Cách thức bầu: Bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín tại Đại hội. 

- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật doanh 

nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước 

Đồng Nai. 

 



3- irng err vien d~ err b~u vao Ban ki~m soat:
Stt HQ va ten Nam Trinh dQchuyen mfm Chirc Vl} dang cdng tac

sinh
1 Phan Thuy Doan 1981 Thac sl QTKD, CUnhan Giam doc Tai chinh kiem

Kinh t€ chuyen nganh K6 toan tnrong Cong ty c6
tai chinh doanh nghiep ph§n Sonadezi Long Thanh

Kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien nam 2016 xem xet, thong qua.

NlIi nh{in:
- Nhir tren;
- C6 dong Cong ty;
- Thanh vien HDQT Cong ty;
- Ban Giiun d6c Cong ty;
- Thanh vien Ban Ki~m soat Cong ty;
- Luu VT-HDQT.
VTAn
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QUY CHẾ 
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT                                               

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC ĐỒNG NAI (DOWACO) 

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tƣợng áp dụng 

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban 

kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

thường niên năm 2016, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 

và các quy định pháp luật hiện hành. 

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ 

đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử 

bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 

ngày 15/03/2016), thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến 

việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

5. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên 

6. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 

2015 -2020. 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông 

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội 

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một 

Phiếu bầu cử  bổ sung Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm 

giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu. 

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội 

 Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này; 

 Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với DOWACO. 

Khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có 

sai sót phải thông báo ngay cho DOWACO tại thời điểm nhận phiếu; 

 Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ 

phiếu tại Đại hội. 

 

 
 

TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN 

CÔNG TY CP CẤP NƢỚC ĐỒNG NAI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2016 
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CHƢƠNG II 

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát: 

 Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm 

thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 

thông qua ngày 26/11/2014; 

 Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có 

ý thức chấp hành pháp luật; 

 Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em 

ruột của thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc người quản lý khác của công ty; 

 Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán; 

 Người được đề cử vào Ban kiểm soát không phải là người giữ các chức vụ quản lý trong 

Công ty DOWACO, không phải là người làm việc tại Phòng Tài chính kế toán của 

DOWACO và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty 

DOWACO. 

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát: 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Ban Kiểm soát; 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử  tối đa hai (02) ứng viên vào Ban Kiểm soát; 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử  tối đa ba (03) ứng viên vào Ban Kiểm soát; 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử  tối đa bốn (04) ứng viên vào Ban Kiểm soát; 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử năm ứng viên (05 ứng viên) vào Ban Kiểm soát. 

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm 

soát. 

 Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng 

tải trên website:  www.dowaco.vn  

 Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website:  

www.dowaco.vn  

 Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); CMND hoặc hộ 

chiếu (nếu là người nước ngoài); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ). 

Điều 5. Thông tin gửi hồ sơ 

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai trước 16h ngày 

12/04/2016  

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC ĐỒNG NAI 

http://www.dowaco.vn/
http://www.dowaco.vn/
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Địa chỉ: Số 48, đường Cách mạng tháng 8, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại:  (061) 3843316                 Fax: (061) 3847149           

Liên hệ:   Ông Nguyễn Cao Hà             Điện thoại: 0909392267 

          Ông Trịnh Bảo Ân  Điện thoại: 0985767096 

 

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên: 

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ 

đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Ban kiểm soát của DOWACO, Công ty cổ 

phần cấp nước Đồng Nai sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm 

soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội. 

 

CHƢƠNG III 

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu. 

1. Phiếu bầu. 

 Phiếu bầu được in thống nhất và có đóng dấu do DOWACO phát hành (phiếu mầu xanh 

bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát); 

 Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ 

đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết; 

 Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Ban 

kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại 

hội.  

2. Ghi phiếu bầu. 

 Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho 

từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp 

lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết; 

 Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị DOWACO đổi phiếu bầu khác;  

 Ký xác nhận việc thực hiện bầu. 

3. Các trƣờng hợp phiếu bầu không hợp lệ. 

 Phiếu không do DOWACO phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc 

không có dấu của Công ty;  

 Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách 

ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; 

 Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng 

số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền); 

 Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên; 

 Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu. 
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Điều 8. Phƣơng thức bầu cử.  

 Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo quy định tại Khoản 3. Điều 144 Luật Doanh nghiệp 

số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

 Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

(bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện). 

 Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại Phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu BKS ban 

hành kèm theo Quy chế này. 

Điều 9. Ban Bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu. 

1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu. 

 Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 người do DOWACO đề cử và được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh 

sách đề cử và ứng cử vào thành viên ban kiểm soát; 

 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ 

phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến 

Quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát; 

hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; 

công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. 

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu. 

 Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;  

 Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ 

đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

 Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 

 Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu 

công bố trước Đại hội.  

Điều 10. Nguyên tắc  ác đ nh trúng cử thành viên Ban Kiểm soát. 

 Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát được căn cứ vào Tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết mà ứng cử viên nhận được, đảm bảo đạt không ít hơn 51% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và tính từ cao đến thấp cho đến 

đủ số người trúng cử theo quy định. 

 Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất; 

 Trong trường hợp không lựa chọn được 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát do có nhiều 

ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những 

người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. 

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu. 

 Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung 

biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham 

gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức 

bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ 

phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có 

quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bổ sung vào Ban Kiểm soát; Danh sách thành 

viên BKS trúng cử và các ứng viên không trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu 

bầu từ cao xuống thấp. 

 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. 



Bi~u 12. Nhirng khieu nai v€ viec b§.uva kiem phieu se do DOWACO giai qUYStngay tai Dai hQi
va diroc ghi vao bien ban cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong.

Bi~u 13. Quy chS nay g6m 3 Chuang va 13 DiSu do HQi d6ng quan tri Cong ty ban hanh, tuan
thu cac quy dinh cua Luat Doanh nghiep va cac van ban phap luat co lien quan.

Quy chS nay se chinh thirc co hieu lire va duoc ap dung ngay tai D~ hQi c6 dong thirong nien
nien nam 2016 cua Cong ty c6 phan cApmroc D6ng Nai sau khi diroc Dai hQi d6ng c6 dong thong
qua voi ti l~ bieu quyet tan thanh la tren 51% t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet tham du Dai
hQi.

Cac c6 dong va cac thanh vien tham gia Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 cua
Cong ty c6 phk cApnuac D6ng Nai chiu trach nhi~m thi hanh.l.

TM.HOI DONG QUAN TRJ
- . TICH
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PHỤ LỤC 

HƢỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ DUNG THÀNH VIÊN BKS 
(Theo phương thức bầu dồn phiếu) 

1. Loại phiếu bầu cử: 

-  Phiếu màu xanh: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

2. Bỏ phiếu: 

- Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS vào thùng phiếu. 

3. Ghi Phiếu bầu cử: 

-  Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao 

gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm 

soát. 

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử. 

-  Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu 

bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: tổng số phiếu bầu cho các ứng cử 

theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử. 

Ví dụ 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát. 

Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền 

biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn B là: 

1.000 x 1 = 1.000 Phiếu bầu để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. 

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: 

Trường hợp 1:  Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên  

 

Họ tên 

ứng cử viên 

Số phiếu bầu 

1. Ứng viên 1 1.000 

Tổng số phiếu bầu 1.000 

 

Trường hợp 2:  

Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng viên  

  

Họ tên 

ứng cử viên 

Số phiếu bầu 

1. Ứng viên 1 500 

Tổng số phiếu bầu  500 
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4.  Phiếu bầu không hợp lệ 

-  Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty; 

-  Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã 

được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; 

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu; 

-  Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.  

 

 







, TONG CONG TY CP PHAT TRIEN KCN
CONG TY CP cApNUOC DONG NAI

S6: 2;, IHDQT

CQNG HOA xX HQI CHiT NGHiA VI~T NAM
I>Qcl~p - Tl1do - H~nh plnic

D6ng Nai, ngay oA thang 4 nam 2016

BAo cAo VIEC GIAO DICH CO PHIEU TREN SAN UPCOM
vA XIN CHU TRUONG 'NIEM YET CO PHIEU TREN sAN

CHUNG KHoAN TP.HO CHi MINH

Kinh giri: Dai hci d6ng c6 dong thuong nien nam 2016

- Can CllLuat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014 cua Quoc h<)imroc
Cong hoa xii h<)iChu nghia Vi~t Nam;

- Can cu Nghi quyet Dai h<)id6ng c6 dong thanh l~p Cong ty c6 ph~n d.p mroc
f)6ng Nai ngay 26112/2014;

f)~ tang tinh thanh khoan cho c6 phieu cua Cong ty, tao gia tri gia tang cho cac c6
dong cling nhu tao di~u kien thuan IQ'icho viec huy dong v6n sau nay, HQi d6ng quan tri
Cong ty c6 ph~n d.p mroc f)6ng Nai bao cao Dai h<)id6ng c6 dong k~t qua thirc hien
giao dich c6 phieu tren san Upcom va thong qua chu tnrong niem y~t c6 phieu cua Cong
ty c6 ph~n cdp nu6c f)6ng Nai nhu sau:

1/Bao cao vi~c thvc hi~n giao dich c6 phi~u tren san Upcom k~t qua nhu sau:
- Ten chirng khoan: C6 phi~u Cong ty c6 ph~n cdp nu6c f)6ng Nai.
- Lo~i chirng khoan: C6 phi~u ph6 thong.
- MiI chirng khoan: DNW
- S6 IUQ'llgchirng khoan dang ky giao dich: 100.000.000 c6 phi~u.
- Ngay giao dich d~u tien: Thu tu, ngay 16/3/2016.
- Gia tham chi~u trong ngay giao dich d~u tien: 12.200 d6ng/c6 phi~u.

21 Trinh chu truang niem y~t c6 phi~u tren san chirng khoan TP H6 Chi Minh
(HOSE).

HQi d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n cdp nu6c f)6ng Nai kinh trinh f)~i hQi d6ng c6
dong xem xet va thong qua vi~c uy quy~n cho H<)id6ng quan tri Cong ty Iva Ch9n thai
di~m thich hQ'Pd~ niem y~t c6 phi~u cua Cong ty tren san chirng khoan TP H6 Chi Minh
(HOSE) va thvc hi~n thea dung quy dinh cua phap lu~t.

Kinh trinh f)~i h<)id6ng c6 dong xem xet va thong qua.!.

Noi nh~n:
- Nhu tren;
- C6 dong Cong ty;
- Thanh vien HDQT Cong ty;
- Ban Giam d6c Cong ty;
- Thanh vien Ban Ki~m soat Cong ty;
- LUllVT-HDQT.
vrAn

Vo Van HQc



TONG CONG TY CP PRAT TRIEN KCN
CONG TY CP cApNUOC DONG NAI

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI$T NAM
DQclip - TV do - Hanh phuc

S5: ,)_f ITTr-RDQT D6ng Nai, ngay CY1thang 4- nam 2016

TO TRINH
V/v: Thong qua kJ hoach chi tra tiJn luang, thu lao
cua H(Ji d6ng quan tri va Ban kiem sodt ndm 2016.

Kinh giri: Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2016

1/ Can Cll' xac dinh mire ti@nhrong, thu lao va quyen IQi khac cua HQi dAng
Quan tri va Ban Ki@msoat:. , ,

- Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2016.
- Tham khao rmrc thu lao ap dung ella m9t s6 doanh nghiep cung nganh ngh€

va quy me tuong tu tren thi tnrong hien nay.

21 HQi dAng quan tr] Cdng ty d@xudt k~ hoach ehi tra ti@nIUO'Dg,thu lao
nam 2016 cua HQi dAng quan tr] va Ban Ki@msoat nhir sau:

sA Muc ti~n hrong, sA Thanh ti~nSTT NQi dung
lU'Q11g tho lao thang/nam (d6ng/nam)(d6ng/nguWthang)

1 Ti~n IU01lg ciia Chii tich HDQT 960.000.000
va TruOng Ban ki@msoat

a Chit tjch HDQT 1 50.000.000 12 600.000.000

b TruOng Ban ki~m soat 1 30.000.000 12 360.000.000

2 Tho lao ciia thanh vien HDQT 528.000.000
va thanh vien Ban ki@msoat

a Thanh vien HDQT 6 6.000.000 12 432.000.000

b Thanh vien Ban ki~m so~it 2 4.000.000 12 96.000.000

TAng cQng 1.488.000.000

Kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong xem xet va thong qua.!.

Noi nh{in:
- Nhutren;
- cb dong Cong ty;
- Thanh vien HDQT Cong ty;
- Ban Giam d6c Con~ ty;
- Thanh vien Ban Kiem soat Cong ty;
- Luu VT-HDQT.
vrAn

___.ONG QUAN TRf
ICH



· TONG CONG TY CP PHAT TRIEN KCN
CONG TY CP cApNUaC DONG NAI

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vl¢T NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

D6ng Nai, ngay 04 thang 4 ndm 2016S6: ..2-9 ITTr-HDQT

TO TRINH
V/v: Thong qua viec lua chon

dan vi kiim todn Bao cao tai chinh niim 2016

Kinh giri: Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016

- Can cu Lu~t doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014 cua Quoc hoi mroc
Cong hoa xa hoi Chu nghia Viet Nam;

- Can cir clnrc nang, nhiem VI) va quyen han cua HQi d6ng quan tri ducc quy dinh
tai Dieu l~ t6 clnrc va hoat dong cua Cong ty c6 phan d.p mroc D6ng Nai da diroc thong
qua tai Dai hQi d6ng c6 dong ngay 26112/2014.

HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua Phuong an
hra chon cong ty kiem toan dQc l~p thuc hien viec kiem toan Bao cao tai chinh nam 2016
cua Cong ty nhu sau:

- Cong ty TNHH Ki~m tmln DTL.
Cong ty ki~m toan tren ho~t dQng hQ'Pphap t~i Vi~t Nam, n~m trong Danh sach cac

Cong ty ki~m toan du di~u ki~n cung cApdich VI) ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2016
va duQ'Ccung cApdich V\l ki~m toan cho cac cong ty niem y~t thea qui dinh cua cO'quan
co thfim quy~n.

Kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong xem xet va thong qua.

TM. HOI DONG QUAN TRJ
~~~HiJTJCH

NO'inh~n:
- Nhu tren;
- cb dong Cong ty;
- Thanh vien HDQT Cong ty;
- Ban Giam d6c Cong ty;
- Thanh vien Ban Ki~m soat Cong ty;
- LUll VT-HDQT.
vrAn

Vii Van HQc



TONG CONG TY CP PHAT TRIEN KCN
CONG TY CP cApNUOC DONG NAI

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI¥T NAM
DQcl~p - T1}'do - H~nh phuc

D6ng Nai, ngay 0-1 thang 1+ nam 201686:..2.1 ITTr-HDQT

TO TRINH
V/v sua d6i, b6 sung mot s6 noi dung DiJu I?
cua Cong ty c6phdn cap nuac Dong Nai.

Kinh giri: Dai hQid6ng c6 dong thirong nien nam 2016

- Can cir Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 dffduoc Quoc hQimroc Cong hoa
xffhQichu nghia Vi~t Narn thong qua ngay 26/11/2014;

- Can cir clnrc nang, nhiem vu va quyen han cua HQid6ng quan tri diroc quy dinh
tai Di€u l~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty c6 phan d.p mroc D6ng Nai dff diroc
thong qua tai Dai hQid6ng c6 dong ngay 26112/2014.

D~ dam bao hoat dong cua Cong ty c6 phan cip mroc D6ng Nai phil hQ'Pvoi cac
van ban phap lu~t hien hanh va nhiem vu san xuit kinh doanh hi~n nay cua Cong ty,
HQid6ng quan tri Cong ty c6 ph§.ncip nuac D6ng Nai dff chinh sua, b6 sung rnQts6
di€u cua Di€u l~ Cong ty cho phil hQ'P.

Nay HQi d6ng quan tri Cong ty c6 ph§.ncip nuac D6ng Nai kinh trinh D~i hQi
d6ng c6 dong thuemg nien narn 2016 xern xet, thong qua sua d6i, b6 sung Di€u l~
Cong ty thea Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014. NQi dung sua
d6i nhu sau:

1- Cac J)i~u, Kho3n sua aAi:

Chi ti~t cac Di€u khoi'msua d6i: thea Ph\ll\lc dinh kern TO-trinh nay.
2- Cac J)i~u, Kho3n khac clla J)i~u l~ (khong n~m trong PhI} ll}csua aAi tren):

Khong thay d6i (Gift nguyen cac Di€u, Khoi'm nhu Di€u l~Cll narn 2014)
3- Hi~u 11}'cclla J)i~u l~ sua aAi: Thvc hi~n va co hi~u Ivc k~ tir ngay DHDCD narn

2016 thong qua.

4- DV thcioDi€u l~ sua d6i, b6 sung cua Cong ty c6 phAncfip nu6c D6ng Nai g6rn
13Chuang va 62 Di€u du<),cdang tciitren Website Cong ty.

Kinh trinh D~i hQid6ng c6 dong thuemgnien narn 2016 xern xet, phe chufin.

Noi nh~n:
- Nhutren;
- C6 dong Cong ty;
- Thanh vien HDQT Cong ty;
- Ban Giam d6c Cong ty;
- Thanh vien Ban KiSm soat Cong ty;
- Luu VT-HDQT.
VI An
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PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 

(Đính kèm Tờ trình số: 29/TTr-HĐQT ngày 01/4/2016) 

Điều lệ đang áp dụng Đề nghị sửa đổi Căn cứ pháp lý 

Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a. “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 

60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. 

f) Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và 

ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của Công ty cổ phần. 

k) “Những người liên quan" là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ 

nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý 

Công ty, của cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối 

hoặc các trường hợp khác quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật 

doanh nghiệp. 

l) “Thời hạn”: Thời hạn hoạt động ban đầu của Công ty quy định 

tại Điều 2 của Điều lệ này. 

Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a. “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 

i) “Những người liên quan" là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ 

nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị 

dâu, em dâu của người quản lý Công ty, của cổ đông sở hữu phần 

vốn góp hay cổ phần chi phối hoặc các trường hợp khác quy định 

tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp. 

k) “Tổng Công ty” là Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp. 

 

(Bỏ điểm f, điểm l  Khoản 1) 

Căn cứ Điều 4 

Luật doanh 

nghiệp 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện 

và thời gian hoạt động của Công ty  

2. Hình thức : 

Công ty là một Công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn và có tư 

cách pháp nhân phù hợp với luật pháp Việt Nam. 

5. Thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ ngày Công ty 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện 

và thời gian hoạt động của Công ty  

2. Hình thức : 

Công ty là một công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với 

luật pháp Việt Nam. 

(Bỏ Khoản 5) 

 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Công ty 

Công ty có các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 8 và 

Điều 9 của Luật doanh nghiệp. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Công ty 

Công ty có các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 7 và 

Điều 8 của Luật doanh nghiệp. 

Căn cứ Điều 7 

và Điều 8 Luật 

doanh nghiệp 
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Điều lệ đang áp dụng Đề nghị sửa đổi Căn cứ pháp lý 

Điều 9. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Tất cả các cổ phần được phát hành lần đầu của Công ty đều là 

cổ phần phổ thông. 

2. Vốn điều lệ của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 

1.000.000.000.000 VNĐ (viết bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng) được 

chia thành 100.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần. 

3. Công ty chỉ có thể tăng Vốn điều lệ của mình khi được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua theo đúng các quy định của pháp luật. 

4. Cổ đông sáng lập của Công ty là những cổ đông có đủ các điều 

kiện sau :  

- Tham gia thông qua Điều lệ lần đầu; 

- Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% số cổ 

phần phổ thông được quyền chào bán; 

- Tên, địa chỉ số lượng cổ phần cùng các chi tiết khác về cổ đông 

sáng lập theo quy định của Luật doanh nghiệp được nêu tại Phụ 

lục 1 đính kèm. Phụ lục 1 là một phần của Điều lệ này. 

5. Sau khi Công ty đã đăng ký kinh doanh và bán cổ phần lần đầu, 

tất cả cổ phần phổ thông mới dự kiến phát hành sẽ được ưu tiên 

chào bán cho các cổ đông hiện tại của Công ty theo tỷ lệ tương 

ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ đang nắm giữ. Việc chào bán được 

thực hiện bằng thông báo nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời 

hạn để chấp nhận việc đặt mua. Các cổ phần nào không được cổ 

đông đặt mua theo thông báo chào bán đó sẽ chịu sự kiểm soát 

của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể phân phối (hoặc 

tặng các quyền chọn mua) các cổ phần đó cho các đối tượng, theo 

các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị cho là phù hợp. 

6. Công ty có thể mua cổ phần của chính mình bằng bất kỳ cách 

nào theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. Cổ phần được 

Công ty mua lại phải được giữ làm cổ phần ngân quỹ và có thể 

được Hội đồng quản trị chào bán theo hình thức được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 9. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

Bổ sung và sửa đổi toàn bộ Điều 9 như sau: 

1. Tất cả các cổ phần được phát hành của Công ty đều là cổ phần 

phổ thông. 

2. Vốn điều lệ của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 

1.000.000.000.000 VNĐ (viết bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng) được 

chia thành 100.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ 

phần. 

3. Công ty chỉ có thể tăng Vốn điều lệ của mình khi được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua theo đúng các quy định của pháp luật. 

4. Sau khi Công ty đã đăng ký kinh doanh và bán cổ phần lần đầu, 

tất cả cổ phần phổ thông mới dự kiến phát hành sẽ được ưu tiên 

chào bán cho các cổ đông hiện tại của Công ty theo tỷ lệ tương 

ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ đang nắm giữ. Việc chào bán được 

thực hiện bằng thông báo nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời 

hạn để chấp nhận việc đặt mua. Các cổ phần nào không được cổ 

đông đặt mua theo thông báo chào bán đó sẽ chịu sự kiểm soát 

của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể phân phối (hoặc 

tặng các quyền chọn mua) các cổ phần đó cho các đối tượng, theo 

các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị cho là phù hợp. 

5. Công ty có thể mua cổ phần của chính mình bằng bất kỳ cách 

nào theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. Cổ phần được 

Công ty mua lại phải được giữ làm cổ phần ngân quỹ và có thể 

được Hội đồng quản trị chào bán theo hình thức được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận và phù hợp với quy định của pháp luật. 

6. Tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 10% 

vốn Điều lệ của Công ty. 

 

Căn cứ Khoản 

2 Điều 4 Luật 

doanh nghiệp 
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Điều 10. Cổ phiếu 

1. Cổ phiếu của Công ty phát hành gồm hai loại: cổ phiếu ghi tên 

và cổ phiếu không ghi tên. 

2. Cổ phiếu ghi tên bao gồm:  

- Cổ phiếu của cổ đông Nhà nước. 

- Cổ phiếu của cổ đông sáng lập. 

- Cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị.  

- Cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát. 

- Cổ phiếu của các cổ đông chiến lược.  

3. Cổ phiếu không ghi tên là cổ phiếu không thuộc các đối tượng 

nêu trên. 

Điều 10. Cổ phiếu 

Cổ phiếu của Công ty phát hành là cổ phiếu ghi tên và cổ phiếu 

không ghi tên. 

 

 

Điều 11. Chứng chỉ cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông 

2. Mọi chứng chỉ cổ phiếu được phát hành phải có đóng dấu của 

Công ty, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và 

phải đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 85 Luật doanh 

nghiệp. 

5. Công ty phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông theo quy định 

tại Điều 86 Luật doanh nghiệp. 

Điều 11. Chứng chỉ cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông 

2. Mọi chứng chỉ cổ phiếu được phát hành phải có đóng dấu của 

Công ty, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và 

phải đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 120 Luật doanh 

nghiệp. 

5. Công ty phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông theo quy định 

tại Điều 121 Luật doanh nghiệp. 

Căn cứ Điều 

120 và Điều 

121 Luật doanh 

nghiệp 

Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty được thực hiện theo 

quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này. 

2. Cổ phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượng, thừa kế. 

3. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau 

nắm giữ ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào 

bán; cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ 

thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng cổ phần phổ 

Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần 

Bổ sung và sửa đổi toàn bộ Điều 12 như sau: 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ 

này và pháp luật có quy định khác. Việc chuyển nhượng được thực 

hiện bằng hợp đồng theo mẫu của Công ty. Khi cổ phiếu của Công 

ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao 

dịch trên UPCOM, việc chuyển nhượng theo các quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
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thông của cổ đông sáng lập chỉ có thể được chuyển nhượng cho 

những người không phải là cổ đông sáng lập của Công ty nếu được 

sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông dự định chuyển 

nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng 

các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở 

thành cổ đông sáng lập của Công ty. 

4. Cổ phiếu ghi tên thuộc sở hữu của các thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát trong thời gian đương nhiệm không được phép 

chuyển nhượng. Trường hợp đặc biệt thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát có thể chuyển nhượng cổ phần khi có sự đồng ý của 

đa số thành viên Hội đồng quản trị.  

5. Việc chuyển nhượng cổ phần ghi tên phải thực hiện bằng văn 

bản và tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị hoặc bằng 

cách trao tay cổ phiếu. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu số 

cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển 

nhượng được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông. 

Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có 

ghi tên thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và Công ty phát hành cổ phiếu 

mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại. 

6. Khi Công ty tham gia vào thị trường chứng khoán thì việc 

chuyển nhượng cổ phần phải tuân theo các quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng 

và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận 

cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 

quyền mua cổ phiếu mới chào bán. 

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc 

hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Công ty. Trường 

hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, 

người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số 

cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 

4. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của 

mình cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, 

người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của 

Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của 

Điều lệ này và pháp luật có liên quan. 

5. Cổ phần ưu đãi người lao động mua thêm theo thời gian cam kết 

làm việc cho Công ty được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau 

khi kết thúc thời gian cam kết. Trong thời gian cam kết thì số cổ phần 

này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng. 

6. Cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo cam kết 

mua cổ phần của Công ty và các quy định đối với cổ đông chiến lược. 

7. Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời 

hạn đã cam kết thì phải bán lại cho Công ty toàn bộ số cổ phần đã 

được mua thêm theo thời gian cam kết làm việc cho Công ty với giá 

sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã 

được mua tại thời điểm cổ phần hóa. 

Điều 13. Thừa kế cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông qua đời, Công ty tôn trọng quyền thừa kế cổ 

phần hợp pháp theo luật định. Trong trường hợp có nhiều người 

thừa kế hợp pháp thì những người này phải cử một đại diện sở hữu 

Sửa đổi toàn bộ Điều 13 như sau: 

Điều 13. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số 

tiền mua số cổ phần đã đăng ký mua, Hội đồng quản trị thông báo 
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duy nhất bằng thủ tục ủy quyền có công chứng, chứng thực. 

2. Khi có quyền sở hữu hoặc thừa kế hợp pháp, người có quyền 

thừa kế phải thực hiện thủ tục đăng ký làm người sở hữu của các cổ 

phần được thừa kế để trở thành cổ đông của Công ty. 

3. Cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, 

Ban kiểm soát cũng được thừa kế nhưng người nhận thừa kế chỉ 

thừa kế quyền sở hữu cổ phần, không được đương nhiên thừa kế 

quyền làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm 

soát cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông bầu. 

 

 

và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với 

tiền lãi trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không 

thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán 

mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm 

thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán 

theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh. toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán 

đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo 

nêu trên không được thực hiện.     

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần chưa bán theo quy 

định tại khoản 4 Điều 111 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có 

thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho 

người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo 

những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù 

hợp. Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải 

đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã 

được thanh toán đủ theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông 

đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các 

khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi (theo tỷ lệ không quá 15% 

một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản 

trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng 

quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn 

bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu 

hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả 

trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 
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Điều 14. Mua lại cổ phần 

1. Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phiếu phổ 

thông đã bán hoặc mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần loại 

khác đã bán theo quy định tại Điều 91 Luật doanh nghiệp. Việc 

mua lại cổ phần được Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 91 

Luật doanh nghiệp. 

3. Việc cổ đông yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình phải 

làm văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ 

phần sở hữu, giá dự kiến bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Văn 

bản yêu cầu phải được gởi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định về các 

vấn đề quy định tại khoản 2 điều này. 

5. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại thực 

hiện theo quy định tại Điều 92 Luật doanh nghiệp. 

Điều 14. Mua lại cổ phần 

1. Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phiếu phổ 

thông đã bán hoặc mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần loại 

khác đã bán theo quy định tại Điều 130 Luật doanh nghiệp. Việc 

mua lại cổ phần được Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 130 

Luật doanh nghiệp. 

3. Việc cổ đông yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình phải 

làm văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ 

phần sở hữu, giá dự kiến bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Văn 

bản yêu cầu phải được gởi đến Công ty trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định về các 

vấn đề quy định tại khoản 2 điều này. 

5. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại thực 

hiện theo quy định tại Điều 131 Luật doanh nghiệp. 

Căn cứ Điều 

130 và Điều 

131 Luật doanh 

nghiệp 

Điều 15. Quyền hạn của Cổ đông 

2. Cổ đông Công ty có các quyền sau: 

a) Được nhận cổ tức tương ứng với phần vốn góp theo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên; 

3. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số 

cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên có 

thêm các quyền sau. 

Điều 15. Quyền hạn của Cổ đông 

2. Cổ đông Công ty có các quyền sau: 

a) Được nhận cổ tức tương ứng với phần vốn góp theo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 06 tháng kể 

từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông. 

3. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ 

phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên có thêm 

các quyền sau. 

Căn cứ khoản 4 

Điều 132 Luật 

doanh nghiệp 

Điều 17. Đại diện được ủy quyền của cổ đông 

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực 

hiện các quyền của cổ đông bằng văn bản ủy quyền. Đại diện được 

ủy quyền thực hiện các quyền được uỷ quyền nhân danh cổ đông 

ủy quyền.  

2. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông. Đại 

Điều 17. Các đại diện được ủy quyền 

Bổ sung và sửa đổi toàn bộ Điều 17 như sau: 

1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

a. Cổ đông là tổ chức phải ủy quyền cho người đại diện là cá nhân 

theo quy định như sau: 

- Cổ đông sở hữu đến dưới 10% tổng số cổ phần chỉ được ủy quyền 

Căn cứ Điều 

140 Luật doanh 

nghiệp 
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diện được ủy quyền không được uỷ quyền lần thứ hai cho người 

khác. 

3. Đại diện được ủy quyền không được đem thế chấp, cầm cố và 

bảo lãnh số cổ phiếu được ủy quyền trong bất kỳ trường hợp nào. 

4. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

phải lập thành văn bản theo mẫu do Hội đồng quản trị quy định và 

phải có chữ ký của người ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 

101 Luật doanh nghiệp. 

5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, phiếu biểu quyết 

của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có 

hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 

hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;  

b) Người uỷ quyền đã chấm dứt việc uỷ quyền. 

6. Quy định tại khoản 4 Điều này không áp dụng nếu Công ty nhận 

được thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 5 Điều này chậm nhất 24 (hai mươi bốn) giờ trước 

giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. 

7. Đại diện được ủy quyền có thể bị thu hồi việc ủy quyền bởi văn 

bản chấm dứt ủy quyền do cổ đông ký. Văn bản này phải được lập 

theo mẫu do Hội đồng quản trị quy định. 

01 người đại diện. 

- Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có thể ủy 

quyền tối đa 02 người đại diện. 

- Cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có thể ủy 

quyền tối đa 03 người đại diện. 

- Cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có thể ủy 

quyền tối đa 04 người đại diện. 

- Cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có thể ủy 

quyền tối đa 05 người đại diện. 

- Cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có thể ủy 

quyền tối đa 06 người đại diện. 

- Cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có thể ủy 

quyền tối đa 07 người đại diện. 

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy 

quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. 

Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi 

người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho 

số lượng người đại diện theo ủy quyền. 

c. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, 

phải thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể 

từ ngày Công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có 

các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông; 

- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và số lượng cổ phần tương 

ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền; 

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, 

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền; 

- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy 

quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền; 

d. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện 

sau đây: 
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- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; 

- Cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước 

nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha 

đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, 

em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm 

người quản lý Công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty. 
 

2. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

a. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản 

cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ 

chức chưa cử người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 1 

Điều này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

phải lập thành văn bản theo mẫu do Công ty phát hành. Người được 

ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy 

quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

b. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: 

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu 

điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư 

điện tử. 

Điều 19. Đại hội đồng cổ đông 

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty; 

Điều 19. Đại hội đồng cổ đông 

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

d)  Quyết định 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. 

Căn cứ Điểm d 

Khoản 2 Điều 

135 Luật doanh 

nghiệp 
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m) Xem xét việc Công ty ký kết hợp đồng với những người theo 

quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp với giá trị lớn 

hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của Công ty. 

n) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ này. 

o) Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 

hàng năm. 

p) Việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. 

4. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện 

theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy 

định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện 

theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số 

phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay 

đổi người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn 

bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có các 

nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và ngày quyết định thành 

lập hoặc đăng ký kinh doanh của cổ đông; 

b) Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại 

Công ty; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 

người đại diện theo ủy quyền; 

d) Số cổ phần được ủy quyền đại diện; 

đ) Thời hạn đại diện theo ủy quyền; 

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại 

diện theo pháp luật của cổ đông. 

Công ty gửi thông báo về người đại diện theo ủy quyền quy định 

tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 

(năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. 

n) Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 

hàng năm. 

o) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ này. 

(Bỏ điểm m, điểm p,  Khoản 2) 

 

 

 

(Bỏ toàn bộ Khoản 4) 
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Điều 21. Danh sách cổ đông có quyền dự họp 

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: 

a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

được lập khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông dựa trên 

sổ đăng ký kinh doanh của Công ty và phải lập xong chậm nhất 30 

ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ 

ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại 

hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ 

phần đã chuyển nhượng; 

Điều 21. Danh sách cổ đông có quyền dự họp 

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: 

a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được 

lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty và được lập không 

sớm hơn 15 ngày làm việc trước ngày gửi giấy mời  họp Đại hội 

đồng cổ đông; 

b) Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ 

ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông thì người bán cổ phần có quyền dự họp Đại hội đồng 

cổ đông đối với số cổ phần đã chuyển nhượng; 

 

Căn cứ Khoản1 

Điều 137 Luật 

doanh nghiệp 

 

Điều 22. Triệu tập, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Cấp triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm 

vụ sau: 

a) Lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại 

Đại hội; chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu cuộc họp theo 

quy định của Công ty và các quy định của pháp luật và dự thảo Nghị 

quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b) Xác định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp về 

việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và gửi thư mời tham dự Đại hội 

đồng cổ đông chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại 

hội. Việc thông báo mời họp thực hiện theo quy định tại Điều 100 

Luật doanh nghiệp. 

 

Điều 22. Triệu tập, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Cấp triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm 

vụ sau: 

a) Lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại 

Đại hội; chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu cuộc họp theo 

quy định của Công ty và các quy định của pháp luật và dự thảo Nghị 

quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b) Xác định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất 

cả các cổ đông có quyền dự họp. Việc thông báo mời họp thực hiện 

theo quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp. 

Bổ sung thêm các Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Khoản 9  

như sau: 

 

Căn cứ 

Điểm c Khoản 2 

Điều 17 Điều lệ 

Tổng Công ty 

Sonadezi 

Căn cứ Điều 138 

và Điều 139 Luật 

doanh nghiệp  
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6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời 

họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự 

họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp 

phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ 

thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu 

khác đối với người dự họp. 

7. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ 

liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty. 

8. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự 

thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b) Phiếu biểu quyết; 

c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. 

9. Việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp quy định tại khoản 8 

Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử 

của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, 

cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông 

nếu cổ đông yêu cầu. 

Điều 23. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có đủ số cổ đông 

hoặc đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết. Nếu không có đủ điều kiện tiến hành 

theo quy định trên trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai 

mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ nhất. 

Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại 

diện được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có 

Điều 23. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có đủ số cổ đông 

hoặc đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết. Nếu không có đủ điều kiện tiến hành 

theo quy định trên kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại 

hội phải được triệu tập lại lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự 

kiến tổ chức Đại hội lần thứ nhất. 

Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại 

diện được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có 

Căn cứ Điều 141 

và Điều 139 Luật 

doanh nghiệp 



 

12 

Điều lệ đang áp dụng Đề nghị sửa đổi Căn cứ pháp lý 

quyền biểu quyết. Nếu Đại hội lần thứ hai không có đủ điều kiện 

tiến hành theo quy định trên trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn 

định khai mạc Đại hội thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được 

triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội 

lần hai. 

2. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình 

họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại 

Điều 100 Luật doanh nghiệp. 

quyền biểu quyết. Nếu Đại hội lần thứ hai không có đủ điều kiện 

tiến hành theo quy định trên kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại 

hội thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được triệu tập trong vòng 

20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. 

2. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình 

họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại 

Điều 139 Luật doanh nghiệp. 

Điều 24. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông 

Việc họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

theo quy định sau: 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký việc dự 

họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện cho đến khi bảo đảm việc 

đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp. 

Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết khi làm 

thủ tục đăng ký cổ đông sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với 

số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp, trên đó có ghi tên, 

mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng của 

cổ đông đó. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được thực hiện bằng thẻ 

biểu quyết. 

6. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề 

trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng 

cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu 

quyết không tán thành, cuối c ng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu 

quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.  ết quả kiểm 

phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp; 

Điều 24. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông 

Việc họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

theo quy định sau: 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký việc dự 

họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện cho đến khi bảo đảm việc 

đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp. 

Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết khi làm 

thủ tục đăng ký cổ đông sẽ được cấp tài liệu họp Đại hội đồng cổ 

đông, phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết trên đó có ghi tên, mã số 

cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng của cổ 

đông đó. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được thực hiện bằng thẻ 

biểu quyết. 

6. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề 

trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng 

cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu 

quyết không tán thành, cuối c ng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu 

quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Hoặc cổ đông 

có thể giơ thẻ biểu quyết và điền vào ô tương ứng trong phiếu biểu 

quyết.  ết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế 

mạc cuộc họp; 

Căn cứ Điều 19 

Điều lệ Tổng 

Công ty 

Sonadezi 



 

13 

Điều lệ đang áp dụng Đề nghị sửa đổi Căn cứ pháp lý 

Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải 

được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông:  

a) Thông qua định hướng phát triển Công ty; 

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được 

quyền chào bán; 

c) Bầu, mi n nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty. 

đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

3. Đối với việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty có thể thực hiện lấy 

ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc 

họp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết 

của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; 

b) Đối với quyết định về các vấn đề sau thì phải được số cổ đông 

đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

dự họp chấp thuận: 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty;  

 

Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Bổ sung và sửa đổi toàn bộ Điều 25 như sau: 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải 

được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông:  

a) Thông qua định hướng phát triển Công ty; 

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được 

quyền chào bán; 

c) Bầu, mi n nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát; 

d) Quyết định 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. 

đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

3. Đối với việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty có thể thực hiện lấy 

ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc 

họp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đối với quyết định về các vấn đề sau thì phải được số cổ đông 

đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 

họp chấp thuận: 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào 

bán; 

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty;  

Căn cứ Điểm d 

Khoản 2 Điều 

143 và căn cứ 

Điều 144  Luật 

doanh nghiệp  
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- Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 

 c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi 

cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc 

Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

5. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực 

ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp 

và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định. 

6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu 

quyết chấp thuận; thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản thực hiện theo Điều 26 Điều lệ này. 

7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến 

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua. 

8. Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành 

đối với tất cả các cổ đông kể cả cổ đông vắng mặt hay bất đồng ý 

kiến. 

 

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty. 

b) Các vấn đề khác (ngoài nội dung quy định tại điểm a  hoản 4 

Điều này) thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; 

5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi 

cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị 

hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần 

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc  iểm soát viên 

được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 

ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên 

đạt c ng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối c ng của Hội 

đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số 

các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 

6. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu 

lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không 

được thực hiện đúng như quy định. 

7. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu 

quyết chấp thuận đối với những vấn đề nêu ở điểm b Khoản 4 

Điều này. Các vấn đề khác là 51%. Thẩm quyền và thể thức lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo Điều 26 Điều lệ này. 

8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến 

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua. Việc gửi 
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Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

9. Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành 

đối với tất cả các cổ đông kể cả cổ đông vắng mặt hay bất đồng ý 

kiến. 

Điều 26. Th m quyền và thể thức l y ý kiến cổ đông   ng văn 

  n để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo 

quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài 

liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được 

địa chỉ thường trú của từng cổ đông. 

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.  

Điều 26. Th m quyền và thể thức l y ý kiến cổ đông   ng văn 

  n để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo 

quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài 

liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được 

địa chỉ thường trú của từng cổ đông chậm nhất 10 ngày trước thời 

hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. 

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi 

Biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Công ty. 

Căn cứ Khoản 2 

Điều 145 Luật 

doanh nghiệp 

2014 

Điều 27.  i n   n họp Đại hội đồng cổ đông 

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về 

tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ 

đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc 

họp. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu 

có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

Điều 27.  i n   n họp Đại hội đồng cổ đông 

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về 

tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ 

đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc 

họp. Việc gửi Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế 

bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 

đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu 

có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

Căn cứ Khoản 3 

Điều 146 Luật 

doanh nghiệp 
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Điều 29. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng qu n trị 

5. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: 

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ 

thông hoặc người không phải là cổ đông thì phải có năng lực, 

trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ 

chức quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ 

yếu của Công ty. 

c) Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tục trở lên đề cử; 

d) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, 

khách quan và độc lập, có ý thức chấp hành luật pháp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan 

của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý 

Công ty mẹ.  

Điều 29. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng qu n trị 

5. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: 

Bổ sung Điểm e) như sau: 

e) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha 

đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, 

em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Phó Giám 

đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của Công ty. và không 

được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền 

bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.  

 

 

 

      (Bỏ Khoản 9) 

 

Căn cứ Điểm d 

Khoản 1 Điều 

151 Luật doanh 

nghiệp.  

Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng qu n trị 

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

e) Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng 

loại theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật doanh nghiệp; 

g) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 50% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty. 

h) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 

Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng qu n trị 

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

e) Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng 

loại theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật doanh nghiệp; 

g) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty. 

h) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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. 

Căn cứ Điều 

130 Luật doanh 

nghiệp 
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t) Quyết định việc chuyển nhượng cổ phiếu ghi danh của thành 

viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 
(Bỏ điểm t,  Khoản 2) 

Điều 31. Chủ tịch Hội đồng qu n trị 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Giám đốc 

Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc 

Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên. 

Điều 31. Chủ tịch Hội đồng qu n trị 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức Giám 

đốc Công ty.  

Căn cứ Điều 19 

và Điều 149 

Luật doanh 

nghiệp 2014 

Điều 32. Các cuộc họp của Hội đồng qu n trị 

2. Các cuộc họp bất thường: 

Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được tiến hành trong vòng 02 

(hai) tuần sau khi có đề xuất họp. 

3. Thông báo và chương trình họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước 

ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa 

điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.  èm 

theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và 

phiếu biểu quyết của thành viên. 

6. Bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào hưởng lợi từ loại hợp 

đồng quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp sẽ không có 

quyền biểu quyết. 

7. Nội dung của biên bản thực hiện theo quy định tại Điều 113 Luật 

doanh nghiệp. 

Điều 32. Các cuộc họp của Hội đồng qu n trị 

2. Các cuộc họp bất thường: 

Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được tiến hành trong vòng 07 

(bảy) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. 

3. Thông báo và chương trình họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày 

họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm 

họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.  èm theo 

thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu 

biểu quyết của thành viên. 

6. Bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào hưởng lợi từ loại hợp 

đồng quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp sẽ không có 

quyền biểu quyết. 

7. Nội dung của biên bản thực hiện theo quy định tại Điều 154 Luật 

doanh nghiệp. 

Căn cứ Điều 

153, Điều 154 

Luật doanh 

nghiệp 

Điều 35. Giám đốc 

6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc. 

Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

 

Điều 35. Giám đốc  

6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc. 

 Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

 

Căn cứ Điều 65 

Luật doanh 

nghiệp 
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a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

c)  hông được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 

con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý của Công ty 

mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai. 

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng 

không được  quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 

Điều 18 của Luật doanh nghiệp; 

c) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ 

nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, 

chị dâu, em dâu của người quản lý Công ty mẹ và người đại diện 

phần vốn của Công ty mẹ tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

Điều 39. Ban kiểm soát 

5. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định theo quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp. 

Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí hợp 

lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát và khi thực 

hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ. 

Điều 39. Ban kiểm soát 

5. Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao 
của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp. Thành viên 

Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí hợp lý khi họ 

tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát và khi thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ. 

Căn cứ Điều 

167 Luật doanh 

nghiệp 

Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, Trưởng 

Ban kiểm soát 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát 

g)  hi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi 

phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 119 

của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với 

Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 

hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.  

Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, Trưởng 

Ban kiểm soát 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát 

g)  hi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi 

phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 160 

của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với 

Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 

hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.  

Căn cứ Điều 

160 Luật doanh 

nghiệp 

Điều 43. Th  lao, tiền lương và lợi  ch khác của thành vi n  ội 

đồng qu n trị, Giám đốc. 

1. Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng 

quản trị, Giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả 

kinh doanh. 

Điều 43. Th  lao, tiền lương và lợi  ch khác của thành vi n  ội 

đồng qu n trị, Giám đốc. 

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả 

lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Giám đốc và 

người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 
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Điều 44. Công khai các lợi  ch li n quan  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám 

đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai các lợi ích liên 

quan của họ với Công ty, bao gồm: 

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ c ng sở hữu 

hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ. 

Điều 44. Công khai các lợi  ch li n quan  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám 

đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai các lợi ích liên 

quan của họ với Công ty, bao gồm: 

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ c ng sở hữu 

hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ. 

Căn cứ Điểm b 

Khoản 2 Điều 

159 Luật doanh 

nghiệp 

Điều 46.  ợp đồng, giao dịch ph i được Đại hội đồng cổ đông 

hoặc  ội đồng qu n trị ch p thuận  

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải 

được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 

35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có 

liên quan của họ; 

c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 

của Luật này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản 

trị, Giám đốc. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị 

nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của công ty. Trong trường hợp này, người đại diện 

theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm 

yết tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty dự thảo hợp đồng hoặc 

thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết 

định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên 

quan không có quyền biểu quyết. 

Điều 46.  ợp đồng, giao dịch ph i được Đại hội đồng cổ đông 

hoặc  ội đồng qu n trị ch p thuận  

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải 

được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 

tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên 

quan của họ; 

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật doanh 

nghiệp và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị 

nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của công ty. Trong trường hợp này, người đại diện 

theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm 

yết tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty dự thảo hợp đồng hoặc 

thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết 

định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên 

quan không có quyền biểu quyết. 

Căn cứ Điều 

162 và Khoản 2 

Điều 159 Luật 

doanh nghiệp 
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Điều 47. Chế độ  áo cáo 

3. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm 

định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính 

và chi nhánh của Công ty chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước 

ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu 

Điều lệ Công ty không có quy định khác. 

Điều 47. Chế độ  áo cáo 

3. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm 

định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính 

và chi nhánh của Công ty chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc trước 

ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông. 

Căn cứ Khoản 

4 Điều 170 

Luật doanh 

nghiệp 

Điều 48. Công khai thông tin về Công ty cổ phần 

2. Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hằng năm phải được thông 

báo đến tất cả cổ đông. 

3. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền xem hoặc sao ch p báo cáo tài 

chính hằng năm của Công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh 

doanh có thẩm quyền. 

Điều 48. Công khai thông tin về Công ty cổ phần 

2. Báo cáo tài chính hằng năm và Điều lệ Công ty phải được công 

bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

3. Các nội dung công khai thông tin khác thực hiện theo Điều 171 

Luật doanh nghiệp. 

Căn cứ Điều 

171 Luật doanh 

nghiệp 

Điều 54.  ệ thống  áo cáo tài chính 
1. Giám đốc Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy 

định của pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước. Trong thời hạn tối đa 120 (một trăm hai mươi) ngày kể 

từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, báo cáo tài chính năm đã được 

kiểm toán phải gởi đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để xem 

xét, chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông. Sau khi Đại hội đồng cổ 

đông thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phải được 

gửi cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo quý, sáu tháng và năm 

theo các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký 

kinh doanh theo các quy định của Luật doanh nghiệp. 

Điều 54.  ệ thống  áo cáo tài ch nh 

1. Giám đốc Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy 

định của pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phải gởi đến 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để xem x t, chuẩn bị họp Đại hội 

đồng cổ đông. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phải được 

gửi cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán, cơ quan đăng ký kinh doanh và 

phải công bố thông tin kịp thời theo quy định. 

3. Công ty phải lập và công bố thông tin các báo cáo quý, sáu tháng, 

chín tháng và năm theo quy định nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán, cơ quan thuế, ngân hàng hoặc tổ 

chức tín dụng cho vay vốn, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc các cơ 

quan hữu quan theo quy định. 
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Điều 55. Phân phối lợi nhuận 

2. Phân chia cổ tức: 

b) Hội đồng quản trị quy định ngày cụ thể (ngày khóa sổ) để khóa 

sổ danh sách cổ đông của Công ty mà theo đó những người đăng ký 

với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các cổ phiếu được quyền 

nhận cổ tức. Ngày khóa sổ danh sách cổ đông trước 30 (ba mươi) 

ngày trả cổ tức. Công ty phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ 

tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn và hình thức trả. Thông 

báo về trả cổ tức phải được gởi đến mỗi cổ đông chậm nhất là 15 

(mười lăm) ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. 

c) Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa 

thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì 

người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty. 

 

Điều 55. Phân phối lợi nhuận 

2. Phân chia cổ tức: 

b) Hội đồng quản trị quy định ngày cụ thể (ngày khóa sổ) để khóa 

sổ danh sách cổ đông của Công ty mà theo đó những người đăng ký 

với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các cổ phiếu được quyền 

nhận cổ tức. Ngày chốt danh sách cổ đông chậm nhất 30 (ba mươi) 

trước ngày trả cổ tức. Công ty phải lập danh sách cổ đông được 

nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn và hình thức trả. 

Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ 

đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 

(mười lăm) ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. 

c) Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình sau thời điểm chốt 

danh sách cổ đông để trả cổ tức thì người chuyển nhượng (người 

bán) là người nhận cổ tức từ Công ty theo số cổ phần đã chuyển 

nhượng đó.  

Căn cứ Điều 

132 Luật doanh 

nghiệp 

Điều 57. Ch m dứt hoạt động  

Công ty chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không có 

quyết định gia hạn. 

2. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Công ty không còn đủ tối thiểu 03 (ba) cổ đông theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 (sáu) 

tháng liên tục. 

4. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

5. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Điều 57. Các trường hợp và điều kiện gi i thể Công ty. Trình 

tự, thủ tục gi i thể Công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

b. Công ty không còn đủ số lượng 03 cổ đông trong thời hạn 6 

tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp;  

c. Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác và Công ty không trong quá trình giải 

quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý 

có liên quan và Công ty c ng liên đới chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ của Công ty. 
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3. Việc giải thể Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

hoặc trong trường hợp Công ty không còn đủ số lượng 03 cổ đông 

trong thời hạn 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây: 

a. Thông qua quyết định giải thể Công ty. Quyết định giải thể Công 

ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính 

của Công ty; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và 

thanh toán các khoản nợ của Công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh 

lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua 

quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp 

đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật 

của Công ty. 

b. Hội đồng quản trị thành lập Ban thanh lý tổ chức thanh lý tài sản 

Công ty. 

c. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết 

định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký 

kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong Công ty, đăng 

quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, 

văn phòng đại diện của Công ty. 

Trường hợp Công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì 

phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến 

các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông 

báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và 

phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết 

khiếu nại của chủ nợ. 

d. Các khoản nợ và chi phí giải thể của Công ty được thanh toán 

theo thứ tự sau đây: Các chi phí giải thể Công ty; Các khoản nợ 

lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp 

luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao 

động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế; Các khoản 

vay (nếu có) và các khoản nợ khác..  

Sau khi đã thanh toán hết chi phí giải thể và các khoản nợ của 

Công ty, phần còn lại chia cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. 
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đ. Giám đốc gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh 

trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản 

nợ của Công ty. 

e. Thực hiện các quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh 

nghiệp do Chính phủ quy định. 

4. Việc giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án thực hiện theo 

trình tự, thủ tục sau đây: 

a. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa 

án có hiệu lực, Công ty phải triệu tập họp để quyết định giải thể. 

Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải 

được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao 

động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở 

chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp 

luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp 

phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 

ba số liên tiếp. 

Trường hợp Công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì 

phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp 

phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; 

số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách 

thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.  

b. Việc thanh toán các khoản nợ của Công ty được thực hiện theo 

quy định tại điểm d khoản 3 Điều này. 

 c. Giám đốc gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh 

trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của 

doanh nghiệp. 

 d. Cá nhân người quản lý Công ty có liên quan phải chịu trách 

nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không 

thực hiện đúng quy định tại Điều này. 
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Điều 58. Thanh lý 

 1. Khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành 

lập Tổ thanh lý gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành 

viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 (một) thành viên do 

Hội đồng quản trị chỉ định. Tổ thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế 

hoạt động của mình. Các thành viên Tổ Thanh lý có thể được lựa 

chọn từ các nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả 

các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh 

toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Tổ thanh lý có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản 

và chấm dứt hoạt động của Công ty, báo cáo cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động của Công ty.  

a) Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo quy định 

của pháp luật. 

b) Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ sẽ được phân 

chia cho các cổ đông.  

Điều 58. Thanh lý tài s n Công ty 

1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải 

thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên 

do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội 

đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh 

lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của 

Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc 

chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được 

Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh 

doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm 

đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên 

quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự tại 

điểm d khoản 3 Điều 57 Điều lệ này. 

 

Điều 60. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được lập dưới hình thức một 

Dự thảo để Đại hội đồng cổ đông thông qua với ít nhất 75% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc 

đại diện được ủy quyền. 

Điều 60. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được lập dưới hình thức một 

Dự thảo để Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Căn cứ Điều 

144 Luật doanh 

nghiệp 

Điều 62. Điều kho n cuối cùng 

2. Các bản trích lục hay các bản sao phải có chữ ký của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị và đóng dấu Công ty mới có giá trị. 

 

Điều 62. Điều kho n cuối cùng 

2. Các bản trích lục hay các bản sao phải có chữ ký của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty và đóng dấu Công ty 

mới có giá trị. 
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TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN 

                                  

--------- 

                                   

        –       –           
 

----o0o---- 

Số:             /BB-HĐQT                                 ăm 2016 

“Dự   ả ”  
 

BIÊN         

                        Ờ     Ê   Ă  2016 

                                       
 

A-   Ờ      ,  Ị    Ể         : 

       - Thời gian: v o   c …… giờ …… ph t  ng y 14 th ng 4 năm 2016 (Thứ Năm). 

       - Địa điểm: tại H i tr ờng Công ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai  số 4  C ch mạng 

th ng 8, ph ờng Quy t Th ng  TP  i n H a  t nh Đ ng Nai. 
 

B-                      

     Ngay thời điểm  hai mạc Đại h i đ ng cổ đ ng th ờng ni n năm 2016 của Công ty 

cổ phần c p n  c Đ ng Nai: 

-  Tổng số cổ đ ng v  đại di n nh m cổ đ ng đ  c mời: ……….. cổ đ ng 

- Tham dự Đại h i c  ……… cổ đ ng v  đại di n nh m cổ đ ng c  m t v  đ  c ủy 

quy n t  ng đ  ng ……….. cổ phần  chi m t      ………       ốn đi u   . 
 

C.                      

I/  í    ợ    á ,  ợ   ệ  ủa   i   i  

Đại h i đã nghe  ng ………………… - Tr ởng  an thẩm ta t  c ch cổ đ ng c ng 

bố   o c o thẩm tra t  c ch cổ đ ng tham dự Đại h i cổ đ ng th ờng ni n năm 2016, 

nh  sau: 

- Tổng số cổ đ ng đ  c mời tham dự: ………   cổ đ ng  

- Tổng số cổ phần của cổ đ ng đ  c mời tham dự: 100 000 000 cổ phần c  quy n 

biểu quy t  

- Tham dự Đại h i c  ……… cổ đ ng v  đại di n nh m cổ đ ng c  m t v  đ  c 

ủy quy n t  ng đ  ng …………… cổ phần  chi m t      …………  số cổ phần c  

quy n biểu quy t  

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghi p  Đại h i đ ng cổ đ ng th ờng ni n 

năm 2016 đã đủ đi u  i n để  hai mạc v  ti n h nh theo quy định. 

II/   ủ tụ  tiế   à     i   i đồ g  ổ đô g: 

1/ Thông qua Quy ch  làm vi c Đại h i đ ng cổ đ ng th ờng ni n năm 2016 của 

Công ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai. 
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2/ Chủ tọa Đại h i: 

- Ông  ũ  ăn Học - Chủ tịch HĐQT  

3/ Chủ tọa Đại h i cử  an Th     để ghi  ại n i dung v  di n bi n của Đại h i  

g m : 

1. Bà Nguy n Thu Oanh 

2. Ông Trịnh Bảo Ân 

4/ Chủ tọa Đại h i đã tr nh Đại h i biểu quy t nh t tr  ……..% (số cổ phần c  

quy n biểu quy t tham dự đại h i  th ng qua tờ tr nh đ  cử  an  iểm phi u g m: 

1. Ông Nguy n Cao H   - Tr ởng ban  

2. Bà Nguy n Thị Thanh Tâm  - Th nh viên. 

3. Ông L  Th ng C ờng  - Th nh vi n  

 an  iểm phi u c  nhi m v : Kiểm phi u biểu quy t của c c cổ đ ng dự họp để 

b o cho  an Th     ghi v o Bi n bản Đại h i. 

4/ Đại h i đã thống nh t biểu quy t ……..  th ng qua ch  ng tr nh Đại h i do 

Chủ tọa Đại h i tr nh b y  

III/   i  u g   í    ủa   i   i  

1/   i   i đ   g    á    i  u g  á   á    ư sau:  

1.1. Báo cáo của H i đ ng quản trị v  quản trị và k t quả hoạt đ ng của H i đ ng 

quản trị và từng thành viên H i đ ng quản trị năm 2015  

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát v  k t quả kinh doanh của Công ty và k t quả hoạt 

đ ng của H i đ ng quản trị  Gi m đốc C ng ty năm 2015  

1.3. Báo cáo tự đ nh gi    t quả hoạt đ ng của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm 

so t vi n năm 2015  

1.4. Thông qua k  hoạch phân phối l i nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 

năm 2015  

1.5. Th ng qua   o c o t i ch nh đã  iểm to n năm 2015  

1.6. Thông qua K  hoạch sản xu t  inh doanh năm 2016. 

1.7. Công bố Quy t định số 135 QĐ-PTKCN-HĐQT ng y 31 03 2016 của Tổng 

Công ty Phát triển KCN v/v cử nhân sự   m ng ời đại di n phần vốn của Tổng Công ty 

cổ phần Phát triển Khu công nghi p tại Công ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai. 

1.8. Thông qua Tờ trình vi c bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

1.9. Thông qua Quy ch  đ  cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 

nhi m kỳ 2015-2020. 

1.10. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhi m kỳ 2015-2020. 
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1.11. Báo cáo vi c giao dịch cổ phi u trên sàn Upcom và xin chủ tr  ng ni m y t 

cổ phi u trên sàn chứng khoán Tp.H  Chí Minh. 

1.12. Thông qua Tờ tr nh đ  xu t mức thù lao, ti n    ng của H i đ ng quản trị, 

Ban kiểm soát năm 2016. 

1.13. Thông qua Tờ trình vi c lựa chọn Công ty kiểm to n   o c o t i ch nh năm 

2016. 

1.14. Thông qua vi c sửa đổi, bổ sung Đi u l  của Công ty. 

2/   i   i sau   i  g    á    i  u g,  ổ đô g đ  t ả   u   và  i u  u ết  

2.1. Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua Quy ch  làm vi c của Đại h i (G m: ......... phi u tán thành, 

00 phi u  h ng tán thành, 00 phi u không c     i n   

2.2. Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua Báo cáo của H i đ ng quản trị v  quản trị và k t quả hoạt 

đ ng của H i đ ng quản trị và từng thành viên H i đ ng quản trị năm 2015  (G m: ........ 

phi u tán thành, …… phi u  h ng tán thành, …….. phi u không c     i n   

2.3. Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua Báo cáo của Ban Kiểm soát v  k t quả kinh doanh của Công 

ty và k t quả hoạt đ ng của H i đ ng quản trị  Gi m đốc C ng ty năm 2015  (G m: 

........ phi u tán thành, …… phi u  h ng tán thành, …….. phi u không c     i n   

2.4. Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua Báo cáo tự đ nh gi    t quả hoạt đ ng của Ban Kiểm soát và 

của từng Kiểm so t vi n năm 2015 của Công ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai. (G m: 

........ phi u tán thành, …… phi u  h ng tán thành, …….. phi u không c     i n   

2.5  Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua k  hoạch phân phối l i nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ 

tức năm 2015 của Công ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai. (G m: ........ phi u tán thành, 

…… phi u  h ng tán thành, …….. phi u không c     i n   

2.6  Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua   o c o t i ch nh đã  iểm to n năm 2015 của Công ty cổ 

phần c p n  c Đ ng Nai (G m: ........ phi u tán thành, …… phi u  h ng tán thành, 

…….. phi u không c     i n   

2.7. Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua K  hoạch sản xu t  inh doanh năm 2016 của Công ty cổ 

phần c p n  c Đ ng Nai (G m: ........ phi u tán thành, …… phi u  h ng tán thành, 

…….. phi u không c     i n   

2.8. Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua Tờ trình vi c bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhi m 

kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai (G m: ........ phi u tán thành, 

…… phi u  h ng tán thành, …….. phi u không c     i n   

2.9. Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua Quy ch  đ  cử  ứng cử và bầu cử bổ sung th nh vi n  an 
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 iểm so t nhi m  ỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai (G m: ........ 

phi u tán thành, …… phi u  h ng tán thành, …….. phi u không c     i n   

2.10. Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i danh s ch đ  c Đại h i gi i thi u bầu bổ sung v o  an  iểm so t C ng 

ty (G m: ........ phi u tán thành, …… phi u  h ng tán thành, …….. phi u không c    

 i n   v i danh s ch nh  sau. 

  an  iểm so t : 

- .................................. 

2.11  Đại h i đã ti n h nh bầu cử : 

-  an bầu cử v   iểm phi u đã thực hi n c ng t c bầu cử  phổ bi n  ỹ cho c c cổ 

đ ng v  quy ch  đ  cử  ứng cử v  bầu cử; thể    v  c ch thức bầu cử  

- Đại h i đã ti n h nh bầu cử theo đ ng quy ch   thể    bầu cử. 

  K t quả bầu cử bổ sung th nh vi n  an Kiểm so t: 

Theo   t quả  iểm phi u: (Căn cứ v o  i n bản  iểm phi u : 

 Th nh vi n  an  iểm so t đ c cử g m: 

- .................................................. 

2.12 Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua chủ tr  ng và ủy quy n cho H i đ ng quản trị Công ty lựa 

chọn thời điểm thích h p để niêm y t cổ phi u của Công ty trên sàn chứng khoán Tp.H  

Chí Minh (HOSE) (G m: ........ phi u tán thành, …… phi u  h ng tán thành, …….. 

phi u không c     i n . 

2.13  Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua đ  xu t mức ti n    ng, thù lao của H i đ ng quản trị, Ban 

kiểm soát năm 2016 của Công ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai. (G m: ........ phi u tán 

thành, …… phi u  h ng tán thành, …….. phi u không c     i n   

2.14  Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua vi c lựa chọn Công ty kiểm to n   o c o t i ch nh năm 2016 

của Công ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai. (G m: ........ phi u tán thành, …… phi u 

không tán thành, …….. phi u không c     i n   

2.15  Đại h i đ ng cổ đ ng thống nh t ........  số cổ phần c  quy n biểu quy t 

tham gia Đại h i th ng qua vi c sửa đổi, bổ sung Đi u l  của Công ty cổ phần c p n  c 

Đ ng Nai. (G m: ........ phi u tán thành, …… phi u  h ng tán thành, …….. phi u không 

c     i n   

V-              Ị                           

         Đại h i đ ng cổ đ ng nh t tr  ........   th ng qua to n văn Nghị quy t Đại h i. 

         Đại h i cổ đ ng th ờng ni n năm 2016 của C ng ty cổ phần c p n  c Đ ng Nai 

đã   t th c   c ........ giờ ........ ph t ng y 14/4/2016. 
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          i n bản n y đã đ  c đọc to n văn tr  c Đại h i  Chủ tọa Đại h i đã xin Đại h i 

biểu quy t  Đại h i đã nh t tr  biểu quy t ........% số cổ phần c  quy n biểu quy t tham 

gia Đại h i  

-  i n bản v  Nghị quy t của Đại h i đ  c c ng bố tr n website của C ng ty: 

http://www.dowaco.vn  c ươ   mục: Qua   ệ cổ đô  . 

 

        KÝ                 
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TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN  

                                  

--------- 

                                   

        –       –           
 

----o0o---- 

Số:          /NQ-HĐQT Đồng Nai  ng           ng       năm 2016 

“Dự T ảo”  

 

           

                        Ờ     Ê   Ă  2016 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy 

định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã được thông 

qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần 

cấp nước Đồng Nai ngày 14 tháng 04 năm 2016. 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai được tổ 

chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số 4  Cách  ạng Tháng Tám, 

Phường Quy t Th ng, TP  iên H a, t nh Đồng Nai.   t đầu   c ……. giờ ……. ngày 

14/4/2016 và   t th c   c ……. giờ ……. ph t ngày 14/4/2016. 

Đ n    Đại hội c  ……….. cổ đông, s  h u …………………… cổ phần, chi m t   ệ  

……………. /vốn điều  ệ của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

Sau  hi ngh  các  áo cáo theo chư ng tr nh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, Đại hội đã thảo  uận và  iểu quy t các nội  ung: 
 

           

1. Thông qua nội  ung, chư ng tr nh, quy ch   àm việc và h nh thức  iểu quy t tại Đại hội - 

…….% số cổ phần c  quyền  iểu quy t tham gia Đại hội nhất tr  thông qua. 

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và k t quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 - …….% số cổ phần c  quyền  iểu 

quy t tham gia Đại hội nhất tr  thông qua. 

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về k t quả kinh doanh của Công ty và k t quả hoạt 

động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015 - …….% số cổ phần c  quyền 

 iểu quy t tham gia Đại hội nhất tr  thông qua. 

4. Thông qua Báo cáo t  đánh giá   t quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm 

soát viên năm 2015 - …….% số cổ phần c  quyền  iểu quy t tham gia Đại hội nhất tr  

thông qua. 

5. Thông qua k  hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 -  

…….% số cổ phần c  quyền  iểu quy t tham gia Đại hội nhất tr  thông qua với các ch  tiêu 

như sau: 

 

 



Trang 2 

STT N i dung Tỷ lệ Số tiề  (đồng) 

 Vố  điều lệ  1.000.000.000.000 

  ợi nhuận SXKD sau thu   TN N :  69.538.291.607 

 Lợi nhuận do chênh lệch t  giá đã th c hiện  203.302.437 

I Lợi nhuận sử dụng để phân phối  69.741.594.044 

II Trích lập các quỹ  17.784.106.481 

1 Quỹ đầu tư phát triển 15% 10.461.239.107 

2 Quỹ  h n thư ng - phúc lợi 10,5% 7.322.867.374 

2.1 Quỹ  h n thư ng CBCNV 5% 3.487.079.702 

2.2 Quỹ phúc lợi CBCNV 4% 2.789.663.762 

2.3 Quỹ  h n thư ng  an điều hành 0,5% 348.707.970 

2.4 Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (*) 1% 697.415.940 

3 Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ   51.957.487.563 

4 Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang     

5 Chia cổ tức 5% 50.000.000.000 

6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau  1.957.487.563 

(*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng  ùng để chi th o các chư ng tr nh 

chung của Tổng công ty. 

6. Thông qua  áo cáo tài ch nh đã  iểm toán năm 2015 - …….% số cổ phần c  quyền  iểu 

quy t tham gia Đại hội nhất tr  thông qua. 

7. Thông qua    hoạch sản  uất  inh  oanh năm 2016 - …….% số cổ phần c  quyền  iểu 

quy t tham gia Đại hội nhất tr  thông qua với các ch  tiêu ch nh cụ thể như sau : 

Đơn vị  ín : đồng 

STT Các chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền 

1 Tổng vố  điều lệ  1.000.000.000.000 

2 Tổng doanh thu  722.350.000.000 

3 Lợi nhu   trước thuế  104.000.000.000 

4 Tỷ suất lợi nhu n trước thuế /Vố  điều lệ  10,4% 

5 N p thuế TNDN (20%)  19.000.000.000 

6 Kế ho ch phân phối lợi nhu n   

6.1 Lợi nhuận sau thu   85.000.000.000 

6.2 Trích quỹ:  21.675.000.000 

a Quỹ đầu tư phát triển 15% 12.750.000.000 

b Quỹ  h n thư ng - phúc lợi  10,5% 8.925.000.000 

 - Quỹ k en   ưởng CB.CNV 5% 4.250.000.000 



Trang 3 

STT Các chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền 

 - Quỹ phúc lợi CB.CNV 4% 3.400.000.000 

 - Quỹ   ưởng Ban Điều hành 0,5% 425.000.000 

 - Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng 1% 850.000.000 

6.3 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ  63.325.000.000 

6.4 Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang  1.957.487.563 

6.5 Lợi nhuận chia cổ tức  60.000.000.000 

6.6 T  lệ chia cổ tức  6% 

6.7 
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển 

sang năm sau 
 5.282.487.563 

8. Thông qua  anh sách tr ng cử thành viên  an  iểm soát nhiệm  ỳ 2015-2020. 

…………………………………..  - Thành viên  an  iểm soát. 

9. Thông qua chủ trư ng và ủy quyền cho HĐQT   a chọn thời điểm thích hợp để niêm y t cổ 

phi u trên sàn chứng khoán Tp.HCM (HOSE) - …….% số cổ phần c  quyền  iểu quy t 

tham gia Đại hội nhất tr  thông qua. 

10. Thông qua Tờ tr nh ĐHĐCĐ về mức tiền  ư ng, thù  ao của Hội đồng quản trị  an Kiểm 

soát năm 2016 – …….% số cổ phần c  quyền  iểu quy t tham gia Đại hội nhất tr  thông 

qua. Trong đ : 

a/ Tiền  ư ng của Chủ tịch HĐQT, Trư ng  an  iểm soát:  960.000.000 đồng 

b/ Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên  an Kiểm soát: 528.000.000 đồng 

11. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc l a chọn Công ty kiểm toán  áo cáo tài ch nh năm 2016 

- …….% số cổ phần c  quyền  iểu quy t tham gia Đại hội nhất tr  thông qua. 

12. Thông qua Tờ tr nh ĐHĐCĐ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng 

Nai - …….% số cổ phần c  quyền  iểu quy t tham gia Đại hội nhất tr  thông qua. 

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị,  an  iểm soát c  trách nhiệm th o   i 

và ch  đạo  an điều hành th c hiện đ ng theo nội  ung Nghị quy t này. 

Nghị quy t được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai thông qua với …….%/số cổ phần c  quyền  iểu quy t tham    Đại hội và c  

hiệu   c thi hành từ ngày 14/4/2016. 
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- Cô đông Công ty; 
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- SGDCK Hà Nội; 
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- HĐQT Công ty; 

-  an Giám đốc Công ty; 

- Ban Kiểm soát; 
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