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CÔNG TY CỔ PHẦN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     CẢNG THỊ NẠI                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: …./2021/NQ-ĐHĐCĐ                            Bình Định, ngày        tháng  04 năm 2021 

  

 

NGHÒ QUYEÁT  

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2021 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020; 

Căn cứ Điều lê ̣Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày  

30/06/2020; 

 Căn cứ Biên bản Đaị hôị đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cảng Thi ̣ 

Nại ngày 28/04/2021. 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 

giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3,                                

02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

Tham dự Đại hội có ….. cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: ……. 

cổ phần chiếm tỷ lệ ……% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, 

thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung 

của Đại hội. 

QUYEÁT NGHÒ: 

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 

hoạt động năm 2021 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 

và kế hoạch hoạt động năm 2021 

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động 

năm 2021, cụ thể như sau: 

a.Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:   

 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 

(VND) 

Thực hiện 

(VND) 

Hoàn 

thành 

(%) 

So sánh 

2019 

(%) 

1 Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn) 1.200.000 1.204.929 100,41 103,95 

DỰ THẢO 
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2 Tổng doanh thu (triệu đồng) 55.000 51.440 93,53 97,85 

3 Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 10.500 10.679 100,10 109,63 

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng) 2.100 1.477 103,21 115,01 

5 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 8.400 9.201 102,37 118,26 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (triệu đồng) 1.183 1.231 104,06 118,25 

7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%) 11,8 12,96 101,36 118,25 

8 Tỷ lệ cổ tức/năm (%) 10,5 11 104,76 110,00 

9 Thu nhập bình quân người/ tháng  8,5 8,5 100,00 103,66 

 

b. Kế hoạch SXKD năm 2021: 

 

TT Chæ tieâu ÑVT Keá hoaïch naêm 2021 

1 Sản lượng hàng thông qua cảng Tấn 1.300.000 

2 Tổng Doanh thu Đồng 60.000.000.000 

3 Lơị nhuâṇ trước thuế Đồng 12.500.000.000 

4 Tỷ lệ cổ tức/năm % 12 

5 Thu nhập bình quân người/tháng Tr. đồng 9 

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán 

và Kế toán AAC kiểm toán 

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:   

                               ĐVT: Đồng  

TT Các chỉ tiêu chủ yếu Thực hiện  

năm 2019 

Thực hiện  

năm 2020 

1 Tổng nguồn vốn 111.029.914.198 106.975.036.016 

A Nợ phải trả 29.108.242.437 23.441.956.253 

B Vốn chủ sở hữu 81.921.671.761 83.533.079.763 

2 Tổng doanh thu  52.841.139.421 51.264.326.477 
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A Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV 52.470.265.729 50.841.136.639 

B Doanh thu tài chính 360.828.275 391.204.841 

C Thu nhập khác 10.045.417 31.984.997 

3 Tổng chi phí 41.915.426.883 40.585.545.810 

A Giá vốn hàng bán 32.866.076.037 30.932.196.676 

B Chi phí quản lý doanh nghiệp 8.369.437.832 8.017.023.609 

C Chi phí tài chính 1.620.009.853 1.507.228.894 

D Chi phí khác 244.212.687 129.096.631 

4 Lợi nhuận trước thuế 9.741.403.012 10.678.780.667 

5 Lợi nhuận sau thuế 7.780.425.908 9.201.482.106 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.041 1.231 

 

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và tạm ứng cổ  tức 

năm 2021: 

a.Phương án phân phối lơị nhuâṇ năm 2020 

STT Chỉ tiêu Số tiền 

(Đồng) 

I Lợi nhuận trước thuế năm 2020 10.678.780.667 

II Thuế TNDN 1.477.298.561 

III Lợi nhuận sau thuế 9.201.482.106 

IV Lợi nhuận phân phối  9.201.482.106 

1 Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN) 276.044.463 

2 Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN) 184.029.642 

3 Quỹ cổ tức (11% VĐL)  7.810.000.000 

4 Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 30.000.000 

5 Quỹ đầu tư phát triển  901.408.001 

b.Phương án tạm ứng cổ tức năm 2021:  
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Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế 

hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn 

đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm 

ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến 

tạm ứng cổ tức cho cổ đông.  

 

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021: 

a.Tiền lương và Thù lao Hôị đồng quản trị:  

- Chủ tịch chuyên trách : giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

- Phó chủ tịch:                       7 triệu đồng/tháng 

- Thành viên:                      5 triêụ đồng/tháng 

- Thư ký:                                     2 triệu đồng/tháng 

b. Thù lao Ban Kiểm soát: 

- Trưởng ban:  2,5 triêụ đồng/tháng 

- Thành viên:  1,5 triêụ đồng/tháng 

Điều 8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều 

hành năm 2021:  

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2021:  

Trích 3% lợi nhuận sau thuế 

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2021:   

Trích chi 2% lơị nhuâṇ sau thuế  

Điều 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021:  

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty 

Điều 10.Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 

Điều 11.Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

Điều 12.Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  

Điều 13.Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

Điều 14. Thực hiện và thi hành Nghị quyết 
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Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật 

và Điều lệ Công ty./. 

              TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Nơi nhận:                   CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

- Các cổ đông Cty; 

- HĐQT, Ban KS Cty; 

- Ban điều hành Cty; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

 

                                              Lâm Ánh Vy 

 

 

 

 

 


