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CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG  
 

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

Địa điểm: Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương –Lô G, Đường Đồng Khởi, 

Phường Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương 
 

STT Thời 

gian 

Nội dung Chủ trì 

1. 8h30-

9h00 
I. Thủ tục khai mạc  

Tiếp đón đăng ký cổ đông Ban tổ 

chức 

 

2. 

 

9h00-

9h10 

Khai mạc Đại Hội  

- Tuyên bố lý do –Giới thiệu thành phần tham dự MC 

- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông BKS 

 

3. 

 

9h10-

9h20 

Giới thiệu & biểu quyết thông qua MC 

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 

- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 

- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 

 

 

4. 

 

 

9h20-

9h50 

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGĐ, BKS tại Đại hội  

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 

2019 

TGĐ 

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 BKS 

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019 HĐQT 

  4. Thông qua nội dung các Tờ trình  HĐQT 

5. 9h50-

10h30 
Thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng giám đốc và 

Báo cáo Ban Kiểm Soát 

Đoàn 

chủ tịch 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

10h30-

10h45 

III.Biểu quyết các tờ trình: 

-Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Báo cáo của HĐQT, BKS. 

-Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2019. 

- Xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. 

- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân 

phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019. 

- Bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh số 4933 và sửa đổi bổ sung Điều 

lệ Công ty. 

- Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2018 và đề 

xuất mức thù lao năm 2019. 

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 

và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

MC 

7 10h15-

11h00 
IV. Thủ tục kết thúc đại hội  

a  Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thư ký 
  

 Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

  

  

 

 

 Quảng Văn Viết Cương 

DỰ  THẢO 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 XÂY DỰNG & GIAO THÔNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 BÌNH DƯƠNG -------------------------- 
  Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

 

QUY CHẾ 
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỒ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG 

 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XI, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 26/11/2014;  

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương 

đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 13/04/2018  

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông 

Bình Dương ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:  

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 2019 

(ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (gọi tắt là Công ty).  

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

kiện và thể thức tiến thành Đại hội.  

Điều 3. Cổ đông hoặc người được các Cổ đông ủy quyền hợp pháp (gọi chung là Cổ đông) 

và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này. 

CHƯƠNG II 

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 

1.Điều kiện tham dự Đại hội: 

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt ngày 

25/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội: 

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là cổ đông) cần 

mang theo giấy tờ sau: 

- Thông báo mời họp 
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- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 

- Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) 

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự 

Đại hội được nhận một thẻ biểu quyết (ghi họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần có 

quyền biểu quyết của cổ đông đó), tài liệu họp và phiếu đặt câu hỏi. 

b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự 

và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được quyền ủy 

quyền lại cho người khác tham dự Đại hội. 

c. Cổ đông tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo 

luận và thông qua bằng biểu quyết. 

d. Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận, phải tiến hành đăng ký phát biểu theo mẫu 

Phiếu đặt câu hỏi của Ban tổ chức. Mẫu phiếu đặt câu hỏi được phát cho từng cổ đông ngay 

vào ngày khai mạc Đại hội (khi làm thủ tục tham dự Đại hội), cổ đông nộp phiếu đặt câu 

hỏi tại bàn Thư ký trước giờ Đại hội tiến hành thảo luận 15 phút, Chủ tọa Đại hội sẽ sắp 

xếp ưu tiên cho các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu theo thứ tự đăng ký, các ý kiến phát 

sinh sau trong quá trình tiến hành Đại hội sẽ được Chủ tọa đại hội ghi nhận, nếu đủ thời 

gian thì sẽ được giải đáp tại đại hôi, nếu không đủ thời gian thì sẽ giải đáp trực tiếp bằng 

văn bản gởi kèm báo cáo kết quả Đại hội đến địa chỉ đăng ký của công đông. Cổ đông tham 

dự Đại hội phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, 

phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp 

cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ 

tọa Đại hội có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu 

hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không đúng chương trình nội dung 

nghị sự của Đại Hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. 

e. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham 

gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến 

muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông tham dự 

Đại hội đến muộn sẽ không bị ảnh hưởng. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đoàn   

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được 

Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo 

đa số. 

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương 

trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.  

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, 

có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh mong muốn của đa số người 



                  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG 
  

 

 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 

5 

 

dự họp. 

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp 

theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi dịa điểm họp trong các trường hợp sau 

đây. 

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp. 

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội. 

6. Chủ tọa đoàn/ Thư ký sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc đại 

hội. Thay vì Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua biên bản trước khi bế mạc đại hội, theo dự 

kiến của Ban tổ chức chúng tôi xin phép Đại hội thông qua Nghị quyết trước khi bế mạc Đại 

hội. 

Điều 6.  Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội  

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã 

được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.  

2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo 

trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông.  

3. Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại 

hội. 

4. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. 

Biên bản sẽ được hoàn chỉnh một cách trung thực và đầy đủ theo diễn biến tại Đại hội, là cơ 

sở để Thư ký tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội thông báo đến từng cổ đông theo quy định tại 

Điều lệ Công ty. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu  

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. 

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự tại Đại hội. 

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và 

Ban thư ký Đại hội 

CHƯƠNG VIII 

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 

51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm 



                  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG 
  

 

 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 

6 

 

chốt danh sách cổ đông ngày 25 tháng 3 năm 2019.  

Điều 9. Trật tự Đại hội 

a.  Cổ đông đến dự Đại hội khi vào hội trường tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc 

khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. 

b. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết 

thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp trước khi 

kết thúc ĐHĐCĐ có trách nhiệm liên hệ với ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản 

của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp 

trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã 

đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

1. Nguyên tắc 

Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến 

biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu 

quyết, trong đó có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở 

hữu) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. 

2. Cách biểu quyết. 

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu 

quyết trực tiếp tại Đại hội. 

Khi biểu quyết thông qua một vấn đề đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ cao thẻ 

biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu 

quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. 

Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ 

lần lượt giơ cao thẻ biểu quyết. 

Điều 11. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số cổ phần của từng loại 

được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi ngành nghề và lĩnh 

vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 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 đã 

được kiểm toán gần nhất; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% 

trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.  

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% có 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.  
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CHƯƠNG IV 

KẾT THÚC ĐẠI HỘI 

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông  

1. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải lập xong trước khi bế mạc cuộc họp. 

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin và lưu trữ tại trụ sở chính của 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương. 

 

Điều 13. Điều khoản thi hành  

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây 

Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm có 4 Chương, 13 điều, được công khai trước khi 

tiến hành ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết thông qua.  

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện 

nghiêm túc Quy chế này./.  

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 CHỦ TỌA 

 

 

 

 QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG 
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BECAMEX BCE
COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG VAØ GIAO THOÂNG BÌNH DÖÔNG

BAÙO CAÙO
CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
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  CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 
 

 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019 

 

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty 

Cổ phần  Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 13/04/2018. 

 - Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng 

Cổ đông nhất trí thông qua. 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương 

(BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2018 với 

kết quả đạt được và chưa đạt được như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG 

TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG 

 Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018 được đánh giá là năm thành công của 

nền kinh tế Việt Nam khi mức tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% (vượt mục tiêu đặt ra từ đầu năm 

là 6,7%), là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Lạm phát được kiểm soát dưới 4%. 

 Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị BECAMEX BCE cố gắng hoàn thành trọng 

trách của mình trong việc hoạch định chiến lược trọng tâm, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 

triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2018 thông qua.  

Kết thúc năm 2018, họat động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả 

sau: 

STT Chỉ tiêu 

THỰC HIỆN NĂM 2018 TỶ LỆ 

NĂM 2017 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

TH2018 TH2018 

  /TH2017 /KH2018 

1 
Doanh thu thuần về BH và cung 

cấp DV 
599.389.508.968 524.000.000.000 341.837.266.493 57,03% 65,24% 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  38.516.448.487 50.800.000.000 46.288.531.590 120,18% 91,12% 

3  Lợi nhuận sau thuế TNDN 30.533.571.701 40.600.000.000 37.017.300.369 121,23% 91,18% 

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 858   1.030     

II. HOAT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 
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Số lượng thành viên HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc 

lập không điều hành. 
 

 

STT 

 
Thành viên HĐQT 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt 

đầu là 

TV 

HĐQT 

 

Số buổi 

họp 

tham 

dự 

 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ông Nguyễn Văn Hùng 

 

Ông Quảng Văn Viết Cương 

 

Ông Nguyễn Hoàn Vũ 

 

Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc 

 

Bà Lê Thị Diệu Thanh 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

Phó CT 

HĐQT 

 

TV.HĐQT 

 

TV.HĐQT 

 

TV.HĐQT 

 

14/04/2017 

 

14/04/2017 

 

14/04/2017 

 

14/04/2017 

 

14/04/2017 

 

4/4 

 

4/4 

 

4/4 

 

4/4 

 

4/4 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị 

 Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp chính thức để thông qua các vấn 

đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, cụ thể như sau: 

 

STT 

 

Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

 

1 

 

01/2018/NQ-HĐQT 

 

27/02/2018 

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội 

cổ đông thường niên năm 2018. 

 

2 

 

02/2018/NQ-HĐQT 

 

22/03/2013 

- Thông qua kết quả hoạt động kinh 

doanh năm 2017. 

 

3 

 

03/2018/NQ-HĐQT 

 

25/06/2018 
- Thông qua việc chốt danh sách để 

thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 

2017 bằng tiền mặt. 

 

4 

 

04/2018/NQ-HĐQT 

 

22/10/2018 
- Thông qua kết quả hoạt động kinh 

doanh quý 3 năm 2018 và kết quả 

hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu 

năm 2018. 

 

 Ngoài ra, trong một số phiên họp HĐQT mở rộng còn có sự tham gia của Ban Tổng 

giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng – phó phòng các phòng ban của Công ty .  

 3.Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của năm 2017 cho các thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty với tổng số tiền là: 292.000.000 đồng (1% 
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lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

thông qua ngày 13/04/2018). Trong đó: 

- Hội đồng quản trị:  184.544.000 đồng 

- Ban kiểm soát:  82.052.000 đồng 

- Thư ký:  25.404.000 đồng  

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ 

QUẢN LÝ KHÁC 

 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh 

trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những biện pháp tích cực để thực hiện tốt nhất 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm. 

 Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem 

xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE. 

Ngoài ra, tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban 

Tổng giám đốc để báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh và lắng nghe những chỉ 

đạo định hướng từ Hội đồng quản trị.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 

NĂM 2019: 

 Từ kết quả đạt được của năm 2018 và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, HĐQT 

dự kiến đưa ra kế hoạch năm 2019 như sau: 

Doanh thu  Lợi nhuận sau thuế 

453 tỷ đồng 36,5 tỷ đồng 

Tăng 32% so với năm 2018 Giảm 1,4% so với năm 2018 

 Trên cơ sở định hướng các kế hoạch chỉ tiêu đề ra, HĐQT Công ty Cổ Phần Xây Dựng 

& Giao Thông Bình Dương đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 

năm 2019, cụ thể như sau: 

- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tiếp tục mở rộng và phát triển các dự án bất 

động sản, song song với việc phát triển dịch vụ bất động sản, giảm hàng tồn kho, kiểm soát 

tình hình thu hồi công nợ khách hàng. Tiếp tục triển khai đầu tư mô hình nhà ở thương mại 

dịch vụ dành cho người lao động có thu nhập thấp. 

 -   Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đánh giá thị trường, thu thập thông tin để xác  

định các thị trường trọng tâm, nắm bắt và lựa chọn cơ hội tham dự đấu thầu các công  

trình có quy mô lớn hơn, điều kiện thi công tốt hơn.  

- Tập trung thực hiện các giải pháp thanh toán thu hồi công nợ, đặc biệt là các dự án đã 
hoàn thành bàn giao. 

 -  Tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty, tạo dựng môi 

trường làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp. 
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 - Xác định công tác Quản trị Công ty tốt sẽ giúp giảm chi phí đầu tư cũng như tăng 

hiệu quả hoạt động kinh doanh. Để thực hiện điều này, ngoài việc áp dụng Quy chế Quản 

trị Công ty đã ban hành, HĐQT đã thực hiện việc phân công công việc cho từng thành viên 

chịu trách nhiệm và thực hiện chức năng nhiệm vụ cụ thể của mình: chiến lược phát triển, 

tài chính, nhân sự ... giúp HĐQT xây dựng những định hướng mang tính quyết định cho 

hoạt động của Công ty. 

Trân trọng./. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  CHỦ TỊCH 

 

                                                              

                

  Quảng Văn Viết Cương  
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COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG VAØ GIAO THOÂNG BÌNH DÖÔNG

BAÙO CAÙO 
CUÛA TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 

NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 

  
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty 

Cổ Phần  Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 13/04/2018. 

 - Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng 

Cổ đông nhất trí thông qua. 

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao Thông Bình Dương 

(BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2018 như 

sau: 

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018: 

Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 

 Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018 có thể khẳng định là một năm thành 

công của kinh tế Việt Nam khi mức tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% -  là mức tăng cao nhất 

trong vòng 10 năm trở lại đây. Tăng trưởng kinh tế cao, nhưng quan trọng không kém, là 

kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mức 4%.  

Đối với thị trường bất động sản Việt Nam, năm 2018 chứng kiến một năm diễn biến 

trái chiều ở từng khu vực, phân khúc khác nhau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ giữa cuối 

tháng 4/2018, giá đất khắp Sài Gòn tăng tốc mạnh mẽ bất chấp những cơn sốt đất từng kéo 

dài suốt năm 2017. Giá đất nhiều nơi tại các quận huyện ngoại thành đã vọt lên 50-100% so 

với cuối năm 2017. Dù chỉ bùng phát ngắn ngủi trong vài tháng đầu năm, các cơn sốt đất 

mới năm 2018 đã để lại nhiều dư chấn nặng nề cho thị trường. Mặt bằng giá đất mới liên 

tục được thiết lập đã khiến cho giá nhà tại các đô thị bị đội lên ngày càng cao.  

Trong lĩnh vực xây dựng, giá vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá ...năm 

2018 tuy có biến động nhẹ, lúc tăng lúc giảm nhưng nhìn chung tương đối ổn định hơn so 

với năm 2017. 

Những yếu tố trên đây ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của BCE trong 

năm 2018. 

1. Tổng quan các công trình Công ty thi công trong năm 2018:  

+ Chủ đầu tư nước ngoài:  
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• Công ty TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐỈNH  (hạng mục: nóc gió và hạ tầng kỹ thuật 

giai đoạn 2) 

• Công ty TNHH BECAMEX TOKYU (thi công phần móng – Chung cư H9A) 

• Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW (thi công hệ thống cấp nguồn nhà xưởng C2B 

và hạng mục: cải tạo xưởng C31B) 

+ Tổng Công ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp-CTCP: 

• Cung cấp lắp dựng, thi công móng trụ đèn, đường dây 

Ngoài ra, trong năm vừa qua, công ty tiếp tục đầu tư và xây dựng các dự án Nhà ở thương 

mại dịch vụ công nhân (TM-DV-CN) do công ty BCE làm Chủ đầu tư để đáp ứng nhu cầu 

về nhà ở cho người lao động. Tại Khu Công Nghiệp & Đô thị Bàu Bàng, dự án Nhà ở TM-

DV-CN  (tổng diện tích 42.934 m2), tại Khu Công nghiệp Bình Phước, dự án Nhà ở TM-

DV-CN  (tổng diện tích 21.729 m2). Bước đầu triển khai xây dựng và kinh doanh, công ty 

đã ghi nhận thành công đáng kể khi thu hút số lượng các nhà đầu tư mua để cho thuê lại. 

2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 

 Kết thúc năm 2018, kết quả đạt được như sau: 

 

STT Chỉ tiêu 
THỰC HIỆN  

NĂM 2017 

NĂM 2018 TỶ LỆ 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
TH2018 

/TH2017 

TH2018 

/KH2018 

1 
Doanh thu thuần về BH và 

cung cấp DV 
599.389.508.968 524.000.000.000 341.837.266.493 57,03% 65,24% 

2 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế  
38.516.448.487 50.800.000.000 46.288.531.590 120,18% 91,12% 

3  Lợi nhuận sau thuế TNDN 30.533.571.701 40.600.000.000 37.017.300.369 121,23% 91,18% 

4 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 
858  1.030   

Tổng doanh thu đạt   341.837.266.493 đồng, giảm 42,97 % so với năm 2017 và đạt 

65,24% kế hoạch. Trong đó, doanh thu Bất động sản: 271,76 tỷ đồng - chiếm 79,5% tổng 

doanh thu; doanh thu xây dựng: 70,06 tỷ đồng - chiếm 20,5% tổng doanh thu năm 2018. 

Lợi nhuận trước thuế đạt 46.288.531.590 đồng, tăng 20,18% so với năm 2017 và đạt 

91,12% kế hoạch. 

  Lợi nhuận sau thuế đạt 37.017.300.369 đồng, tăng 21,23% so với năm 2017 và đạt 

91,18% kế hoạch. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.030 đồng /cổ phiếu . 

Đánh giá chung trong năm 2018, về cơ bản Công ty BECAMEX BCE đã hoàn thành 

kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Cụ thể: 

+ Bảo toàn được vốn Chủ sở hữu, 

+ Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư. 

+ Đảm bảo các quyền lợi, lợi ích của người lao động. 
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Số  NC : 10

Số  NC : 85 Số  NC : 84

Số  NC : 17

Đai học và sau đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Trình độ khác

+ Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước. 

+ Đảm bảo mức chi trả cổ tức năm cho cổ đông là 10% (bằng kế hoạch Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua) 

3. Tình hình tài chính: 

3.1 Tình hình tài sản: 

 Tổng tài sản Công ty hiện có 1.292,2 tỷ đồng (tăng 131 tỷ đồng so với năm 2017). 

Ngoài những tài sản hiện hữu, đáng chú ý là khoản nợ phải thu 775,5 tỷ đồng chiếm 60% 

tổng tài sản.  

Hàng tồn kho 407,7 tỷ đồng chiếm 31,5% tổng tài sản (so với năm 2017 là 210,3 tỷ 

đồng, tương ứng tăng 93%). 

3.2 Tình hình nợ phải trả: 

 Tổng nguồn vốn năm 2018 là 1.292,2 tỷ đồng. Ngoài vốn chủ sở hữu đạt 366 tỷ 

đồng (tăng 8,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017); còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ 

phải trả khác. 

 Tổng nợ phải trả năm 2018 ở mức 926,2 tỷ đồng tăng 122,9 tỷ đồng so với năm 

2017. 

4.  Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: 

 Trong năm 2018, Công ty BCE đã nộp vào Ngân sách Nhà nước với số tiền: 

36.530.166.933 đồng. 

5. Công tác nhân sự và các chính sách, chế độ: 

 Tính đến  ngày 31/12/2018, tổng số CB-CNV của BECAMEX BCE là: 174 người 

(giảm 22 người so với năm 2017).  Lao động nữ là 20 người, lao động nam là 154 người . Tỷ 

lệ nam, nữ chênh lệch nhiều là do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của BECAMEX 

BCE. Trong đó: 

  

 

 

 

 

 

 

Công ty xây dựng quỹ lương năm 2018 dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm 

đảm bảo chi trả lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động tại Công ty, không để xảy ra 

tình trạng nợ lương, nợ tiền BHXH. Đồng thời động viên, khuyến khích người lao động 

tăng năng suất lao động; đảm bảo phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh và đúng quy 

định pháp luật về tiền lương 

II. Định hướng hoạt động năm 2019. 

 Bước sang năm 2019, dự kiến tình hình kinh tế Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng, 
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nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy giảm. 

 Về bất động sản năm 2019, thách thức đầu tiên ở thị trường bất động sản chính là 

thiếu hụt nguồn cung quỹ đất, thiếu hụt nguồn cung dự án phân khúc nhà ở trung cấp và 

phân khúc nhà ở bình dân. Ở nước ta, phân khúc nhà ở bình dân, có giá cả phù hợp với khả 

năng thu nhập của nhiều người dân và phân khúc nhà ở trung cấp vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò 

chủ đạo. 

Trong lĩnh vực xây dựng, dự báo chi phí nguyên, vật liệu sẽ còn tăng, nhưng không 

quá đột biến.. 

Để tồn tại và phát triển, BECAMEX BCE phải tiếp tục bảo đảm sản xuất và đẩy mạnh 

các mặt hoạt động, cải tiến công tác quản lý đồng thời phải đảm bảo lợi ích của người lao động 

và lợi ích của cổ đông. 

Dự kiến kế hoạch năm 2019 như sau: 

  

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2018 

Kế hoạch năm 

2019 

KH 

2019/TH2018 

1 Doanh thu thuần 341.837.266.493 453.000.000.000 132,52% 

2 Lợi nhuận trước thuế 46.288.531.590 43.500.000.000 93,98% 

3 Lợi nhuận sau thuế 37.017.300.369 36.500.000.000 98,60% 

4 Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu  

1.030 1.216  

  

Cụ thể , trong năm 2019, Công ty sẽ triển khai thi công các công trình sau: 

I. Công trình bên ngoài: 

1. Thi công công trình Nhà xưởng xây sẵn giai đoạn 

2 –BW (KCN Bàu bàng): giá trị tạm tính là 118 tỷ đồng. 

2. Công trình Nhà xưởng Phú Đỉnh: giá trị tạm tính 

là 150 tỷ đồng. 

- Thi công lắp đặt hệ thống điện trung thế, hạ thế và 

trạm điện của Nhà xưởng Phú Đỉnh (giai đoạn 1). 

- Thi công hạ tầng kỹ thuật Nhà xưởng Phú Đỉnh 

(giai đoan 2). 

- Thi công các hạng mục của Nhà xưởng Phú Đỉnh 

(giai đoan 3). 

- Thi công Sàn máy xưởng 1 cho Nhà xưởng Phú Đỉnh. 

II. Các dự án do Công ty BCE làm Chủ đầu tư: 

1. Dự án Phố Thương mại Rich Town: 

- Thi công 12 căn nhà nhà liên kế: gồm 1 trệt, 2 lầu, sân 

thượng 

- Hoàn thiện đường nội bộ (phần còn lại) của Dự án.  
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2. Dự án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu Công nghiệp Bình Phước: 

- Hoàn thiện bàn giao: 10 căn (Lô TDC-19) 

- Xây mới: 20 căn (Lô TDC-19) 

 

 

 

 

3. Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Khu VSIP 1: 03 block nhà 15 tầng. 

 

 

 

 

 

 

 Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty 

trong năm 2018 cũng như dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét và thông qua. 

        TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   

                                                                                  NGUYỄN KIM TIÊN 
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BECAMEX BCE
COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG VAØ GIAO THOÂNG BÌNH DÖÔNG

BAÙO CAÙO
CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT



                  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG 
  

 

 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 

19 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày  05 tháng 04 năm 2019 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) 

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ Công 

ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;  

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình 

Dương đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ;  

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt 

động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau: 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát  

1. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) nhiệm 

kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên.  

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau: 

- Kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện nghị quyết 

của Đại hội Cổ đông 

- Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm của Công ty. 

Từng thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo 

hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. 

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các vấn đề được thông qua: 

Trong năm tài chính 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành 2 cuộc họp thông qua các nội 

dung sau:  

- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 

2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

- Đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018; 

3. Thù lao của Ban kiểm soát: 

Thù lao năm 2017 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2018 là 82.052.000 

đồng, trong đó:  
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- Trưởng ban:  31.244.000 đồng 

- 02 Thành viên:   25.404.000 đồng/người 

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát   

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT 

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông gồm 5 thành viên. Trong năm 

2018, đã tổ chức 04 cuộc họp với số lượng thành viên tham dự đầy đủ, ban hành 04 Nghị 

quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung cụ 

thể: 

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018; 

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2018;  

- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt; 

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2018 và lũy kế 9 tháng đầu năm 

2018. 

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc  

Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp 

với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2018 đạt kết quả như sau: 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

THỰC 

HIỆN  

NĂM 2017 

NĂM 2018 TỶ LỆ (%) 

KẾ 

HOẠCH 

THỰC 

HIỆN 

TH2018 

/TH2017 

TH2018 

/KH2018 

Tổng doanh thu 624.960 524.000 350.722 56,1% 66,9% 

Lợi nhuận trước thuế  38.516 50.800 46.289 120,2% 91,1% 

Lợi nhuận sau thuế 30.534 40.600 37.017 121,2% 91,2% 

Doanh thu thực hiện năm 2018 của công ty giảm gần một nửa so với kết quả kinh 

doanh năm 2017 và chỉ bằng 66,9% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

Tuy nhiên, cùng với việc tăng tỷ trọng doanh thu mảng ngành kinh doanh Bất động sản, tỷ 

lệ Giá vốn/ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chung giảm xuống còn 84,5% nên lợi 

nhuận trước thuế của công ty tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2017. 

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế 

toán Việt Nam hiện hành.  

Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. Các báo cáo trên đã phản ảnh trung thực về 
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tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công 

ty trong năm 2018. 

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

giám đốc  

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công 

ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát thông tin tài liệu, các báo cáo một cách kịp thời, tạo điều 

kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. 

5. Kiến nghị và Kết luận  

Trong năm 2018, kết quả kinh doanh của Công ty chỉ đạt 66,9% so với kế hoạch 

doanh thu và 91,1% kế hoạch lợi nhuận nhưng tăng trên 20% so với lợi nhuận năm 2017 do 

tỷ lệ giá vốn/ doanh thu giảm. Tỷ trọng doanh thu kinh doanh bất động sản tăng, chủ yếu 

đến từ dự án nhà ở công nhân Bàu Bàng, nhà phố thương mại RichTown, TTTM Mỹ Phước 

II và nhà liên kế A,B, C, D. 

Năm 2019, công ty cần tiếp tục tăng cường các biện pháp đẩy mạnh doanh thu bán hàng 

và CCDV, tiết giảm chi phí vật tư, nhân công nhằm giảm giá thành xây dựng, tăng tính 

cạnh tranh, đảm bảo tính ổn định của lực lượng nhân sự chuyên môn, đẩy mạnh công 

tác làm giấy CN QSDĐ cho các dự án.   

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét và phê duyệt. 

 TM.BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN   

  

  

 

          

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG  
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

Số: 01/2019/TT-ĐHĐCĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
 

(V/v  Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Báo cáo của Hội 

đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát ) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương  
 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương. 

 

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương trình Đại 

Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:  

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn A&C; 

-  Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 

2019; 

-  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 

 (Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội). 

 

Trân trọng kính trình. 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT 

 

                           Quảng Văn Viết Cương 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

Số: 01/2019/TT- ĐHĐCĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
 

(V/v  Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Báo cáo của Hội 

đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát ) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương  
 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương. 

 

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương trình Đại 

Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:  

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn A&C; 

-  Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 

2019; 

-  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 

 (Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội). 

 

Trân trọng kính trình. 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT 

 

                           Quảng Văn Viết Cương 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

Số: 02/2019TT- ĐHĐCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
 

(V/v  Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 

2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương  
 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày  13/04/2018. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của 

Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với nội 

dung chủ yếu như sau: 

 

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 theo số liệu Báo cáo tài chính 

năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau: 

 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 

(1) 

Thực hiện 2018 

(2) 

Tỷ lệ % 

(2/1 ) 

1 Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
524.000.000.000 341.837.266.493 65,24% 

2 Lợi nhuận trước thuế 50.800.000.000 46.288.531.590 91,12% 

3 Lợi nhuận sau thuế 40.600.000.000 37.017.300.369 91,18% 

4 Lãi cơ bản cổ phiếu  1.030  

 

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao 

Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau: 
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STT Chỉ tiêu Thực hiện 2018 

(1) 

Kế hoạch 2019 

(2) 

Tỷ lệ % 

(2/1 ) 

1 Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
341.837.266.493 453.000.000.000 132,52% 

2 Lợi nhuận trước thuế 46.288.531.590 43.500.000.000 93,98% 

3 Lợi nhuận sau thuế 37.017.300.369 36.500.000.000 98,60% 

 

Trân trọng kính trình. 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH     

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT 

   Quảng Văn Viết Cương 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

Số: 03/2019/TT- ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
(V/v  Xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương  
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 13/04/2018. 

- Căn cứ Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước 

ngày 09/05/2018. 

- Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành. 
 

Theo như Điều lệ năm 2007 trước đây của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông 

Bình Dương có quy định về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, trong đó có  Quỹ 

dự trữ để bổ sung vốn điều lệ. Cụ thể như sau: 

- Năm 2008, trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (5%LNST) : 1.212.280.978 đồng 

- Năm 2009, trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (5%LNST) : 1.045.951.096 đồng 

- Năm 2010, trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (5%LNST) : 1.731.314.452 đồng 

- Năm 2011, trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (5%LNST) : 2.152.007.569 đồng 

- Năm 2012, trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (2%LNST) : 1.130.099.990 đồng 

Tổng cộng         7.271.654.085 đồng 

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ đang áp dụng của Công ty, Công ty 

không bắt buộc trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (quỹ này được hình thành từ lợi nhuận 

sau thuế). Và kể từ năm 2013 đến nay, Công ty cũng không có nhu cầu sử dụng Quỹ này. 

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc 

chuyển số dư của Quỹ dự trữ vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2018 với số tiền là 

7.271.654.085 đồng về Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty. 

Trân trọng kính trình. 
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT    
                                                                       

 Quảng Văn Viết Cương 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

Số: 04/2019/TT- ĐHĐCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
 

(V/v  Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương  
 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày  13/04/2018. 

- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 đã được kiểm toán và kế 

hoạch kinh doanh năm tài chính 2019. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Phương án 

phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả 

cổ tức năm 2019, cụ thể như sau: 

 

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018: 

 

STT Chỉ tiêu Đvt Thực hiện 2018 

1 Lợi nhuận sau thuế 2018  Đồng 37.017.300.368 

2 Lợi nhuận năm trước chưa phân phối  Đồng 1.717.696.126 

3 Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% /VĐL) Đồng 30.000.000.000 

4 Trích lập các quỹ 

 + Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) 

Đồng  

5.552.595.055 

5 Thù lao Hội đồng quản trị (1% LNST) Đồng 370.000.000 

6 Thưởng Ban điều hành (0.5% LNST) Đồng 185.000.000 

7 Lợi nhuận còn lại năm 2018 Đồng 2.627.401.438 
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2. Kế hoạch  phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019: 

 

 

STT Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 2019 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 453.000.000.000 

2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 43.500.000.000 

3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 36.500.000.000 

4 Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa 

phân phối 

Đồng 2.627.401.438 

5 Lợi nhuận sau thuế chuyển từ Quỹ dự trữ 

bổ sung vốn điều lệ 

Đồng 7.271.654.085 

6 Cộng Lợi nhuận sau thuế năm 2019 Đồng 46.399.055.523 

7 Trích lập quỹ (khen thưởng, phúc lợi) Đồng 15% LNST 2019 

8 Thù lao Hội đồng quản trị Đồng 1% LNST 2019  

9 Thưởng Ban điều hành Đồng 1% LNST 2019 

10 Chia cổ tức bằng tiền mặt  Đồng ≥12% Vốn ĐL (trong 

đó 2% từ Quỹ dự trữ bổ 

sung vốn điều lệ). 

 

Trân trọng kính trình. 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT 

 

     Quảng Văn Viết Cương 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

Số: 05/2019/TT- ĐHĐCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
 

(V/v  bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh số 4933 và sửa đổi, bổ sung Điều 

lệ Công ty) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương  
 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ  về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày  13/04/2018. 

 

Để đảm bảo hoạt động của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành, và để thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, vật 

tư hàng ngày phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh số 4933 

(Vận tải hàng hóa bằng đường bộ). Đồng thời, thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt 

động công ty (bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

vào Điều 4 - Điều lệ công ty). 

Trân trọng kính trình. 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT 

 

     Quảng Văn Viết Cương 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

Số: 06/2019/TT- ĐHĐCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

TỜ TRÌNH 

(V/v  phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký 

công ty năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao cho năm 2019) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã 

được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 13/04/2018. 

- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: 

1. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 

 Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản 

trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương chi trả mức thù lao cho HĐQT, 

BKS và Thư ký Công ty năm 2018 là 1% lợi nhuận sau thuế là: 370.000.000 đồng.  

2. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 

 Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng & 

Giao thông Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh 

trong năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 

mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, 

BKS và Thư ký Công ty. 

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

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:       CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT 

 

 

  

  Quảng Văn Viết Cương 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

Số: 07/2019/TT- ĐHĐCĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
 

(V/v  Lựa chọn  Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019  

và soát xét BCTC bán niên năm 2019) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015. 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 13/04/2018. 

Ban Kiểm soát Công Ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại 

Hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau: 

Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) là công ty đã thực hiện kiểm toán báo 

cáo tài chính cho Công ty  từ năm 2003 đến năm 2018. Ban Kiểm soát Công ty nhận thấy 

đây là một công ty kiểm toán có uy tín, trách nhiệm. Công ty A & C đã luôn hoàn thành kịp 

thời công tác kiểm toán và có những ý kiến đóng góp giúp cho Công ty hoàn thiện hệ thống 

kiểm soát nội bộ và bộ máy kế toán.  

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận việc tiếp tục chọn Công ty 

TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C)  kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét 

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty.  

Trân trọng kính trình. 

 TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT 

   
 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 

 

 

 

 



BECAMEX BCE
COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG VAØ GIAO THOÂNG BÌNH DÖÔNG

DÖÏ THAÛO NGHÒ QUYEÁT
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG 

 

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO –HẠNH PHÚC 

 

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019 

  

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG 
 
 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình 

Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 13/04/2018. 

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 số 

01/2019/BBH/ĐHCĐ ngày 19/04/2019. 

 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông 

Bình dương được tổ chức tại HỘI TRƯỜNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG & GIAO   THÔNG BÌNH DƯƠNG  - Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, 

TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương) vào lúc 9h00 ngày 19/04/2019 với 

...... đại biểu, đại diện cho ............. cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:   

 

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1 : Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, báo cáo của Hội 

Đồng Quản Trị năm 2018 và phương hướng năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban 

Kiểm Soát năm 2018 (Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội). 

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ............ 

 

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế 

hoạch kinh doanh năm 2019 với nội dung chủ yếu sau: 

 

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 theo số liệu Báo cáo tài chính 

năm 2018 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau: 

DỰ THẢO 
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STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 TỶ LỆ % 

(TH/KH ) 

1 Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
524.000.000.000 341.837.266.493 65,24% 

2 Lợi nhuận trước thuế 50.800.000.000 46.288.531.590 91,12% 

3 Lợi nhuận sau thuế 40.600.000.000 37.017.300.369 91,18% 

4 Lãi cơ bản cổ phiếu  1.030  

 
 

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ............ 
 

 

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao 

Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau: 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2018 

(1) 

Kế hoạch 2019 

(2) 

TỶ LỆ % 

(2/1 ) 

1 Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
341.837.266.493 453.000.000.000 132,52% 

2 Lợi nhuận trước thuế 46.288.531.590 43.500.000.000 93,98% 

3 Lợi nhuận sau thuế 37.017.300.369 36.500.000.000 98,60% 

 

 

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ............ 
 

 

Điều 3. Thông qua việc việc chuyển số dư của Quỹ dự trữ vốn điều lệ tính đến ngày 

31/12/2018 với số tiền là 7.271.654.085 đồng vào Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công 

ty. 

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ............ 

 

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế 

hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau: 
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1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 

 

STT Chỉ tiêu Đvt Thực hiện 2018 

1 Lợi nhuận sau thuế 2018  Đồng 37.017.300.368 

2 Lợi nhuận năm trước chưa phân phối  Đồng 1.717.696.126 

3 Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% /VĐL) Đồng 30.000.000.000 

4 Trích lập các quỹ 

 + Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) 

Đồng  

5.552.595.055 

5 Thù lao Hội đồng quản trị (1% LNST) Đồng 370.000.000 

6 Thưởng Ban điều hành (0.5% LNST) Đồng 185.000.000 

7 Lợi nhuận còn lại năm 2018 Đồng 2.627.401.438 

 

2. Kế hoạch  phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019: 

 

STT Chỉ tiêu Đvt Thực hiện 2018 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 453.000.000.000 

2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 43.500.000.000 

3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 36.500.000.000 

4 Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa 

phân phối 

Đồng 2.627.401.438 

5 Lợi nhuận sau thuế chuyển từ Quỹ dự trữ 

bổ sung vốn điều lệ 

Đồng 7.271.654.085 

6 Cộng Lợi nhuận sau thuế năm 2019 Đồng 46.399.055.523 

7 Trích lập quỹ (khen thưởng, phúc lợi) Đồng 15% LNST 2019 

8 Thù lao Hội đồng quản trị Đồng 1% LNST 2019  

9 Thưởng Ban điều hành Đồng 1% LNST 2019 

10 Chia cổ tức bằng tiền mặt  Đồng ≥12% Vốn ĐL (trong 

đó 2% từ Quỹ dự trữ bổ 

sung vốn điều lệ). 

 

 

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ............ 
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Điều 5. Thông qua việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh số 4933 (vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ) và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

 

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ............ 

 

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và kế 

hoạch chi trả năm 2019, cụ thể là: 

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 là 1% lợi nhuận sau thuế với 

tổng số tiền là: 370.000.000 đồng. 

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ............ 

 

2. Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2019: 

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019: 1% LNST năm 2019 

 

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ............ 

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2019: 

Đại Hội thống nhất chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) là đơn vị  

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán 

niên năm 2019.  

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: ............ 

➢ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ............ 

 

 

Điều 8. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & 

Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo 

đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 Công ty 

Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 

19/04/2019. 

 TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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BAÙO CAÙO 
TAØI CHÍNH HÔÏP NHAÁT 2018














































































