CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai
dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất
kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính
sau.
1.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:
- Tổng doanh thu: 83.298.905.732 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.982.500.901 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.684.630.775 đồng.
1.2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:
- Doanh thu: 85 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,43 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2021 dự kiến: 6 % Vốn điều lệ.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Cổ tức (10%): 2.700.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 2.700.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 1.700.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 404.630.775 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên: 180.000.000 đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
4.1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
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4.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 5. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2021 và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm
toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021
theo quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 7. Thông qua Tờ trình bổ sung và ban hành lại Điều lệ công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 10. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 11. Thông qua Tờ trình việc thanh lý tài sản cố định gồm phương tiện P11, HC37
và HC28 của công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : ……% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự
Đại hội.
Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc
Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực
hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai
dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hôi.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
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BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 (Đại hội) của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công
ty) được tiến hành tại Trụ sở công ty, địa chỉ số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai,
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội
1. Thành phần tham dự.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Các cổ đông của Công ty (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo
danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2021.
2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.
Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình
bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ
đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là………cổ đông tương ứng với……..cổ phần có
quyền biểu quyết chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
B. Nội dung và diến biến của Đại hội
1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:
1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Thành viên.
3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.
Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký đại hội
gồm các thành viên có tên sau:
1. Ông Trịnh Hải - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty - Trưởng ban.
2. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Thư ký Hội đồng quản
trị Công ty - Thành viên.
Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban kiểm phiếu
gồm các thành viên có tên sau:
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1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.
3. Ông Trần Ngọc Thiêm - Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.
2. Nội dung làm việc của Đại hội
2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát thông qua chương trình làm việc
của Đại hội.
2.2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất
kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo đính kèm).
2.3. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày:
- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (Báo cáo tài chính đính kèm).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng
quản trị/Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm
2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021 (Tờ trình đính kèm).
2.4. Đại hội nghe ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo
cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).
2.5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
trình bày Tờ trình Dự thảo bổ sung và ban hành lại Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).
2.6. Đại hội đã nghe ông Chu Tất Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc
Công ty trình bày:
- Tờ trình Dự thảo bổ sung và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ
trình đính kèm).
- Tờ trình Dự thảo ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình đính
kèm).
- Tờ trình việc thanh lý tài sản cố định gồm phương tiện P11, HC37 và HC28 (Tờ
trình đính kèm).
2.7. Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình
Dự thảo ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm).
3. Đại hội thảo luận:
3.1. Cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, Hội đồng quản trị trả lời chất vấn tại
Đại hội như sau:
+
+
3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến chất vấn của cổ đông tại Đại
hội và đều được cổ đông đồng ý. Đại hội tiếp tục chương trình làm việc.
4. Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ
tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được thảo
luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:
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Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả sản
xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tỷ lệ biểu quyết tán
thành là…..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành
là…..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo
thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản
trị/Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021, tỷ lệ biểu
quyết tán thành là…..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành
là…..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình bổ sung và ban hành lại Điều lệ Công ty, tỷ lệ biểu quyết
tán thành là…..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình bổ sung và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công
ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là…..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại
hội.
Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công
ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là…..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại
hội.
Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty,
tỷ lệ biểu quyết tán thành là…..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc thanh lý tài sản cố định gồm phương tiện P11,
HC37 và HC28, tỷ lệ biểu quyết tán thành là…..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông
tham dự Đại hội.
5. Về việc thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hải - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo
Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu
quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán
thành là 100%.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải
Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp.
Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.
TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Trịnh Hải

Nguyễn Văn Dũng
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