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NGHI QUYÉT 
DAI HOI �ÔNG CÖ �ÔNG THUÖNG NIËN 2022 

CÖNG TY CÓ PHÀN PHÁTTRIÉN NHÀ CÂN TH10 

Cän cr Lut Doanh nghiÇp só 59/2020/QH14 dugc Quóc hÙi nuóc CÙng hòa Xä 

hÙi Chú nghïa ViÇt Nam thông qua ngày 17/06/2020

Cän c DiÁu lÇ tô chéc và ho¡t �Ùng cça Công ty co phàn Phát triên Nhà Cân Tho 

C�n cu Biên bàn hop D¡i hÙi �Óng có �ông thurong niên n�m 2022 cça Công ty cô 

phân Phát triên Nhà Cân Tho ngày 06 tháng 06 n�m 2022 

QUYET NGH. 
Diêu 1: Thông qua Báo cáo Kêt quå ho¡t �Ùng SXKD n�m 2021 và Chuong 

trinh Kê hoach SXKD n�m 2022 cça Công ty cô phân Phát triên Nhà Cân Tho: 
1800 

1. Kêt quå hogt dpng SXKD n�m 2021: 

+Doanh thu và thu nhp khác: 266,087 ty dong (d¡t 85,83 % so vÛi ké ho¡ch) PHAT 

C +Loi nhun sau thuÃ: 19,547 tý �ông (dat 122,17 % so vÛi ké ho¡ch) 

+Ty le co túc: 10,10 %/n�m 

2. Ke hogch hogt dÙng SXKD n�m 2022: 

+Doanh thu và thu nhp khác: 317 tý �ông. 
+Lgi nhun sau thuÃ: 24 tý �ông. 

+Ty lÇ có túc: 8,5 %/n�m. 

Trong dó Kê ho¡ch chi tiêu cy thê cça 02 Công ty con nhu s 

Công ty TNHH MTV Khai thác cát - Phát triên Nhà Cân Tho: 

- Doanh thu: 28.000.000.000 �ông. 
- Chi phí: 27.300.000.000 dông. 
Loi nhuan: 700.000.000 d�ông. 
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- Trích nÙp loi nhun: 500.000.000 �ông và nÙp tiên côn ng n�m 2021 la:

200.000.000 dông. 

* Cong ty TNHH MTV Xây dung - Phát triên Nhà Càn Tho + Xi nghiÇp Kay 

dung 
Doanh thu: 14.000.000.000 �ông. 

- Chi phi: 13.340.000.000 dông. 
- Loi nhun: 660.000.000 �ông. 

Trích nop loi nhun: 500.000.000 �ong và và nÙp tien còn nã n�m 2021 là: 

156.000.000 dông. 

Kêt quá biêu quyêt dóng ý: 100 % só có phân có quyen bieu quyét tham dr dai hÙi. 

Dieu 2: Thông qua Báo cáo hoat dÙng cça HÐQT n�m 2021 và Báo cáo kêt quá 
giám sát cua HÐQT �ôi voi Tông Giám �óc và Ban �iÁu hành Công ty cô phân 
Phát triên Nhà Cân Tho. 

KEt quá biéu quyét dông ý: 100 % só cóphàn có quyên bi¿u quyét tham de dai hoi. 

Diêu 3: Báo cáo Kêt quà ho¡t �Ùng n�m 2021 và Ké ho¡ch n�m 2022 cça Ban 
Kiem soát. 

Ket quà biêu quyêt dóng ý: 100 % só có phân có quyen bi¿u quyét tham dut dai hÙi. 

Diêu 4: Thông qua báo cáo tài chính n�m 2021 dã duoc kiêm toán; Phuong án 
trích lp các quù, phân phôi lãi nhuân và chi trå cô téc n�m 2021 và thông qua To 
trinh lua chon �on vi kiêm toán báo cáo tài chính n�m 2022. 

+Lgi nhun sau thuÃ n�m 2021 19,547 tý �ông 

+Thù lao HÐQT không �H tråc tiêp: 114 triÇu �ông 
+Quy �âu tu phát trién: 0 tý �ông 

+ Quy khen thuong, phúc lgi cça nguoi lao �Ùng: Trên co sß sô liÇu quy khen thuong phúc lgi cua nguoi lao dÙng üy quyên Tông giám �ôc quyêt, dËnh múc thung cu thê cho nguoi lao �Ùng, c�n cë muc �Ù dóng góp thåc tê, kêt quà hoàn thành nhiÇm vå cua nguoi lao dÙng Cong ty cô phân Phát triên Nhà Cân Tho 
n�m 2021, �àm b�o trong ph¡m vi tông Quy khen thuong, phúc cça nguoi lao 
dong nêu trên. 

+Du kiên trå cô téc b�ng cô phiêu dê t�ng vôon diêu lÇ: 18 ty �ông 

+Chi cô trc b�ng tiên m·t : 2,192 tý dông 
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+Ty lê cô téc: 10,10 %/n�m 

+ Dai hÙi �ông có �ông üy quyèn cho HÙi �Óng quan trË lra chon Don vË 
kiêm toán báo cáo tài chính n�m 2022 n�m trong danh sách các don v/ kiêm toan 

do Bo Tài chính cho phép. 
Két quå biêu quyét �óng ý: 100 % sÑ co phàn có quyên biÃu quyét tham du dai hÙi. 

Diêu 5: Thông qua Quyét toán quý tiÁn luong, thuÛng, thù lao n�m 2021 và Ke 

hoach Quý tiên luong, thuong, thù lao, nhân su n�m 2022. 

1.Quyêt toán quy tiÁn luong, thuong, thù lao n�m 2021: 

Tong quy tiên luong thuc hiÇn n�m 2021 là: 6,841 ty �ong. 
-Quy khen thuông, phúc loi cça nguòi lao �Ùng: Trên co sß sô liÇu quý 

khen thuong, phúc loi cça nguoi lao �Ùng üy quyên Tông giám �ôc quyêt, djnh 
muc thuóng cå thê cho nguoi lao �Ùng, c�n cú múc dÙ dóng góp thuc të, ket qua 

hoàn thành nhiÇm vå cça nguòi lao �Ùng Công ty có phân Phát triên Nhà Cân Tho 
n�m 2021, d�m bäo trong ph¡m vi tông Quy khen thuong, phúc 1oi cua nguoi lao 

dong nêu trên. 

- Quy thu lao cça thành viên HÐQT, BKS không chuyên trách n�m 2021 là: 

114 triêu �ông 

Dai hÙi dông cô dông úy quyên cho HÙi dông quan trË quyêt dËnh mírc 
thuong cy thê cho ngudi quän lý, và Tông giám dôc quyêt dinh múc thuông cå thê 
cho nguròi lao �Ùng c�n cé múc �Ù �óng góp thuc tê, kêt quå hoàn thành nhiÇm vå 
cua Nguòi quàn lý và ngroi lao �Ùng Công ty cô phân Phát triên Nhà Cân Tho 
n�m 2021 trong ph¡m vi quý tiên thuong nêu trên. 

2. Kê hoach quy tiên luong, thuong, thù lao n�m 2022: 
- Tong quy luong kê ho¡ch n�m 2022: 5,760 tý �ông. 
- Dai hÙi �ông có �ông üy quyên cho HÙi �ông quán trË quyét dËnh vÁ: tiÁn 

thuong cua nguoi lao dÙng và nguòi quän lý; thù lao cça thành viên HÙi �ông quan 
tri và thành viên Ban Kiêm soát chuyên trách, kiêm nhiÇm. 

3. Ve công tác nhân sy: �¡i hÙi �ông cô dông giao cho HÐQT xây dång và 
thuc hiÇn phuong án sù dång lao dÙng phù hop vÛi qui dinh cça plháp lut, theo 
huóng s�p xêp nhân su tinh gon hogt dÙng hiÇu lyc, hiÇu quå. 

Ket quá biéu quyét dóng Ý: 100 % só co phân có qyvén biêu quyét tham dr �¡i hÙi. 

DiÁu 6: Thông qua nÙi dung chi trä luong và thù lao HÐQT, Ban KiÁm soát, 
Thu ký n�m 2021 và Kê ho¡ch tiên luong, thù lao 2022. 

Thong nhát các múc chi theo dê xuât chi trå luong và thù lao HÐQT, Ban Kiem 
soát, Thu ký n�m 2021 và Kê ho¡ch tiên luong, thù lao 2022. 
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1. Nghi quyét này �uçe �¡i hÙi �ông có �ông nhát trí thông qua toàn van tai 

Dai hoi dong cõ �óng thuong niên 2022 và có hiÇu lrc thi hành kê të ngay drgc 

thông qua. 
. Cac ong (bá) thành viên HÙi �ông quån trË, Ban Kiêm soát, Ban �iëu hanh 

àn thê cô �ông cça Công ty cô phân Phát triên Nhà Cân Tho chju trách nhi�m 
thi hành nghi quy¿t này và tò chéc triÁn khai theo thâm quyen, chéc n�ng hogt 
dÙng cua minh phù hop vÛi qui �Ënh cça pháp luât và �iêu lÇ tô chúc hoat döng8 
cua Công ty.

3. Nghi quyêt này �uoc doc truóc E�¡i hÙi �ông cô �ông thuong niên n�m 2022 
cça Công ty có phân Phát triên Nhà Càn Tho và duoc �¡i hÙi thông qua vói tý lÇ 
100%% sô co phân có quyên biÃu quyêt tham då �¡i hÙi. 

TM. DAI HOI DÔNG CÖ �ÔNG 
CHU TOA 

o158573. 
CHU TIC HDOT 

cONG TY 
CO PHAN 

PHAT TRIEN NHA 
AN THO 

RANG CAN 

Nguyen Aicu lehugn 
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Tât cà các cô dông và �¡i diÇn theo uý quyÁn �èu có�ç tu cách tham gia �ai hÙi �ông co 
�ông thung niên n�m 2022 cua Công ty có phàn Phát triên Nhà Cân Tho. 

C�n cú theo Lut Doanh nghiÇp hiÇn hành và �iÁu lÇ cça Công ty, �ai hÙi �ông cô �ông 
thuong niên n�m 2022 cça Công ty cÑ phân Phát tri¿n Nhà Càn Tho là hop pháp, hop lë và có 
dù diêu kiÇn dê tiên hành. 

4. Bâu Ðoàn Chç toa, Ban Thr ký và Ban kiêm phieu: 
Dai hÙi �a tiên hành bâu �oàn Chç tÍa dÃ �ièu hành �¡i hÙi, sau khi nghe danh sách nhân 

su dy kiên, 100% cô �ông có quyên biêu quyêt có m·t t¡i �¡i hÙi �� biêu quyet thOng qua 
gôm các thành viên sau: 

1/ Ong: Nguy�n Hiéu Thuan 
2/Ong: Nguyên Quang Binh 
3/Öng: Nguy�n Quang Sang 
4/ Ong: Trân Thanh Trung 

Ty le bieu quyét �ông ý: 100 % cQ dong biêu quyêt thông qua 

Chúc vu: Chù tËch HEÐQT Chú toa 

Chúc vp: TV- HÐQT, Nguyên TGÐ Thành viên 

Chue vu: Tông Giám �ôc Thành viên 

Chúc vu: Thành viên HÐQT- Phó TGÐ Thành viên 

Ban thu ký gôm: 

1/Bà: Nguyên Kiêu Oanh Truong ban 
2/Bà: Phwong ThË My Nhiên Thành viêen 

5. Thông qua Chuong trình Dai hÙi và Quy chêe làm viÇc cüa Dai hÙi: 

Öng Nguyen Hiêu Thuan Chù toa �ai hÙi phát biêu tyên bô khai mac �ai hÙi dong c6 
dong thuong niên 2022 Công ty cô phân Phát trièn Nhà Càn Tho. 

Ong Tran Thanh Trung-Thành viên hÙi �ông quan trË - Phó TGÐ Công ty thông qua 
Churong trinh và Quy ché làm viÇc cua Dai hÙi. 

Ty le bieu quyét dông ý: 100 % só có phân có quyên biÃu quyét tham du dai hÙi 

II. NOI DUNG �AI HOI 
1. Báo cáo cça HÙi �ông Quan trË, Ban Dièu hành và Ban Kiêm soát: 

Dai hÙi �� nghe ông Nguyên Quang Binh - Thay m·t �oàn Chç toa trinh �¡i hÙi Báo 

cáo Kêt quá ho¡t �Ùng $XKD näm 2021 và Chuong trinh Ké ho�ch SXKD n�m 2022 cça 
Công ty có phân Phát trién Nhà Cân Tho. 

Dai hÙi dã nghe ông Nguy�n Viet Thàng- Thay mt chù toa trình bày báo cáo hoat 
dÙng cùa HÐQT và Báo cáo kêt quå giám sát �ôi vÛi Tông giám �ôc và ban diÁu hành Công 
1y n�m 2021, kê hoach 2022. 

Dai hÙi �ã nghe ông Nguy�n Vün Gido - Truong ban Kiêm soát Công ty trinh bày báo 

cáo Kêt quå giám sát n�m 2021 và Kê ho¡ch n�m 2022 cua Ban Kiêm soát. 

2. Các nÙi dung trinh Dai hÙi dông có �ông 
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Ty le biéu quyêt dóngý: 100 % sÑ có phân có quyên biÃu quy¿t tham du dai hÙi 

4.11 To trinh xin sùa �ói Dieu lÇ các tô chée ho¡t Công ty Cô phân Phat trien Nha 
Cân Tho. 

Ty le biêu quyét dóng j: 100 % só có phàn có quyen biéu quyét tham dr �ai hÙi 

4.11 To trinh Bâu thành viên HÐQT và ban kiÃm soát nhiÇm ky (2021-2026) 
Ty le biêu quyêt dong : 100 % s cô phàn có quyên biéu quyét tham de dai hoi 

5. Két Quà bàu HÐQT Và ban KiÁm Soát NhiÇm ký( 2021-2026) 

a/ Bâu bo sung HÙi DÓng Quan tri gôm có 01 nguöi k¿t quá nhr sau: 

Ong: Nguyên Quang Sang Kêt quá: 100 % só cô phân có quyên biêu quyêt 
nam då d¡i hÙi 

b/ Bâu bô sung Ban kiém soát gôm có 01 nguoi k¿t quá nhu sau: 

Ông: Hô Vü Kêt quå: 100 % sô cô phân có quyên biêu 
quyêt tham då �¡i hÙi 

Phiên hop �âu tiên cça Ban Kiem soát mói (03 thành viên) nhiÇm ký 2021-2026 thông 
nhât bâu ông Hô Vü làm Truöng Ban kiêm soát vói 3/3 phiêu. 

6. BiÁu Quyét Thông Qua Biên b£n, NghË Quyét D¡i HÙi và Bé Mac �ai HÙi: 

Biên bän này duoc lp vào hôi 10h30 phút ngày 06/06/2022 ngay sau khi �ai hoi dóng 
co dóng thurong niên n�m 2022 cça Công ty cô phân Phát triên Nhà Cân Tho kêt thúc churong 

trinh dai hÙi. 

Biên b£n này �ä duoc �oc lai truóc toàn the pai hÙi �ong cô �ông và �� duge biêu 
quyêt thông qua t¡i �ai hÙi vói 100% tông sô phiêu biêu quyêt cça các có �ông có quyên biêu 
quyêt có m·t t¡i �ai hÙi. 

TM BAN THU KÝ TM DOÄN CHÚ TQDA 
NT 

CHU TICH HDQT 
.N:1 180015 

cONG TY 
cO PHAN 

PHAT TRIEN NHA 

CAIRANG 
CAN THO/ IP. cAN 

Nquyén Hicu ehuan 


