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CÔNG TY CỔ PHẦN 
DIC - ĐỒNG TIẾN 

 
Số : 01/BB-ĐHĐCĐ 

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

             ------ o0o ------ 
Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2012 

 
BIÊN BẢN  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN 

 
I / THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ : 

1-Thời gian: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần DIC  
Đồng Tiến (DIC Đồng Tiến) được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2012. 

2-Địa điểm: Phòng họp số 02 Khách sạn Cap Saint Jacques - Số 169 Thùy Vân, phường 8, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

3-Thành phần tham dự : 
3.1-Tổng số CĐ được đại hội triệu tập là : 435 cổ đông, trong đó: 

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là 31 cổ đông, đại diện cho 3.319.470 Cổ phần 
(Bằng chữ: ba triệu, ba trăm mười chín ngàn, bốn trăm bảy mươi cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm 
66,39 % Vốn điều lệ. 

3.2- Các khách mời tham dự Đại hội : 

- Ông Trần Minh Phú  - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng. 

II- Khai mạc Đại hội: 

Ông Võ Minh Tuấn – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do 
và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 

Ông Thân Thanh Hoàng  thay mặt  ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư 
cách cổ đông: 

Đến thời điểm 09 giờ 15’ ngày 27/4/2012 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là 
31 cổ đông, đại diện cho 3.319.470 Cổ phần (Bằng chữ: ba triệu, ba trăm mười chín ngàn, bốn trăm 
bảy mươi cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm 66,39 % Vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông và đại diện 
cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội. 

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần 
DIC – Đồng Tiến, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần DIC  Đồng Tiến đủ 
điều kiện tiến hành họp. 

Ông Võ Minh Tuấn thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua “Chương 
trình Đại hội”,  dự thảo “Quy chế làm việc tại đại hội”. 

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%. 

1-Trình Đại hội thông qua danh sách: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể: 
Đoàn chủ tịch gồm các Ông/ Bà có tên sau : 

1 Nguyễn Thái Học Chủ tịch HĐQT Chủ tọa 
2 Nguyễn Văn Quyến Thành viên HĐQT Thành viên 
3 Phạm Văn Thành Thành viên HĐQT Thành viên 
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Ban thư ký  gồm các Ông/ Bà có tên sau : 
1 Nguyễn Xuân Tiệp TP. Kinh doanh Trưởng ban 
2 Nguyễn Thị Ngọc Hà PP. Kế toán Thành viên 

 
Ban kiểm phiếu  gồm các Ông/ Bà có tên sau : 

1 Thân Thanh Hoàng PP. Kế toán Trưởng ban 
2 Lê Văn Tùng Chuyên viên Thành viên 
3 Trịnh Thị Chiên Nhân viên Thành viên 
4 Vũ Thị Lam Nhân viên Thành viên 

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%. 
 
III – NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DIC – ĐỒNG TIẾN 
A- Các báo cáo trình tại Đại hội: 
1-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Ông Nguyễn Thái Học (Chủ tịch HĐQT DIC Đồng Tiến) trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt 
động của Hội đồng quản trị năm 2011 (có báo cáo chi tiết đính kèm), gồm các nội dung chủ yếu sau: 

-Những nét nổi bật của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011. 

-Công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2011. 

-Phương hướng hoạt động trong năm 2012. 

2-Báo cáo của Ban Giám đốc: 

Ông Nguyễn Thái Học (Tổng giám đốc DIC Đồng Tiến) trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt 
động của Ban Giám đốc  năm 2011, Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán (có báo cáo chi 
tiết đính kèm), gồm các nội dung chủ yếu sau: 

-Những thuận lợi và khó khăn năm 2011. 

-Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. 

-Báo cáo về tình hình tài chính tóm tắt theo báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với 
các chỉ tiêu cơ bản sau: 

        Triệu đồng 
Chỉ tiêu Giá trị 

Tổng giá trị sản lượng 180.000 

Tổng doanh thu            143.000 

Lợi nhuận sau thuế 6.900 

Nộp ngân sách NN      4.400 

Thu nhập BQ triệu 

đồng/người/tháng 

4,8 

 
-Báo cáo về công tác quản lý trên mọi mặt hoạt động của Doanh nghiệp: Tổ chức nhân sự, 

quản lý tài chính, quản lý chất lượng, quản lý tài sản, một số công tác khác. 
-Trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 gồm các chỉ tiêu cơ bản sau: 
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        Triệu đồng 
Chỉ tiêu Giá trị 

Tổng giá trị sản lượng 180.000 

Tổng doanh thu            135.000 

Lợi nhuận trước thuế 8.000 

Nộp ngân sách NN      2.000 

Thu nhập BQ triệu 

đồng/người/tháng 

5,5 

 
3-Báo cáo của Ban kiểm soát: 

Ông Nguyễn Quang Tín (Trưởng ban kiểm soát DIC Đồng Tiến) thay mặt Ban kiểm soát trình 
bày Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  năm 2011 (có báo cáo chi tiết đính kèm), gồm các 
nội dung chủ yếu sau: 

-Hoạt động của Ban kiểm soát. 

-Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2011, gồm: 

+Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành. 

+Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh. 

+Tình hình nguồn vốn sử dụng. 

+Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2011. 

+Một số tồn tại, kiến nghị. 

+Ý kiến của Ban kiểm soát. 

B-Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình trước Đại Hội: 
Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát thay mặt Hội đồng quản trị 

trình bày trước Đại hội những nội dung cần xin ý kiến thông qua (có các tờ trình kèm theo), cụ thể: 

1-Ông Nguyễn Văn Quyến – Thành viên HĐQT trình trước Đại hội các Tờ trình: 

1.1-Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2011. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và  tỷ lệ cổ tức 
năm 2012. 
 Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2011 

Tổng số lợi nhuận của công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo BCTC năm 2011 
đã kiểm toán là:  6.972.469.252 đồng.  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 
2011 như sau: 

*Phân phối lợi nhuận năm 2011 
- Quỹ khen thưởng 10% lợi nhuận    :    697.246.925 đồng  

- Chi hoa hồng bán hàng     : 1.095.927.000 đồng 
*Chia cổ tức trong năm 2011 
-     Chia cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ tương đương  : 5.000.000.000 đồng 

          -    Thời gian thanh toán cổ tức : từ ngày 09/05/2012 

 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 
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Trên cơ sở kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau: 

*Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 
- Quỹ khen thưởng: 10 - 12% lợi nhuận 

- Trích chi hoa hồng bán hàng  2% trên doanh thu. 

*Kế hoạch  cổ tức trong năm 2012: Bằng tiền mặt 10% vốn điều lệ 

1.2- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2012 
*Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 

STT Chi tiết Số 
người 

Trung bình 
tháng 

(VNĐ/tháng) 

Tổng năm 2011 
(VNĐ/12tháng) 

I Hội đồng quản trị 

1 Thành viên hội đồng quản trị 7 2.000.000 168.000.000 

 Cộng    168.000.000 

II Ban kiểm soát 

1 Trưởng ban kiểm soát  1 1.000.000 12.000.000 

2 Thành viên ban kiểm soát 2 600.000 14.400.000 

 Cộng    26.400.000 

III Thư ký Hội đồng quản trị 1 500.000 6.000.000 

 Tổng cộng   200.400.000 
 
      *  Dự kiến mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012. 

*Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty ≥ 100% kế hoạch (một số chỉ tiêu 
chủ yếu: giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau: 

STT Chi tiết Số 
người 

Thù lao tối đa 
(VNĐ/tháng) 

Tổng cộng 
(VNĐ/12tháng) 

I Hội đồng quản trị 

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị 1 2.000.000 24.000.000 

2 Thành viên hội đồng quản trị 6 1.500.000 108.000.000 

 Cộng 7  132.000.000 

II Ban kiểm soát 
1 Trưởng ban kiểm soát  1 1.000.000 12.000.000 

2 Thành viên ban kiểm soát 1 600.000 7.200.000 

 Cộng 2  19.200.000 

III Thư ký Hội đồng quản trị 1 500.000 6.000.000 

 Tổng cộng   157.200.000 

*Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty < 100% kế hoạch, mức thù lao 
của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. 
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ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy 
định khác nhưng tối đa không vượt mức trên. 

2-Ông Nguyễn Thái Học – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình trước Đại hội các Tờ trình: 

2.1-Phương hướng kế hoạch đầu tư trong năm 2012 

-    Triển khai hoàn tất các thủ tục pháp lý Dự án Khu đô thị Phú Long Tân tại xã Long Tân và 
Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 
-    Góp vốn thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, DIC Đồng Tiến 
góp 40% tương đương 06 tỷ đồng với mục đích là đầu tư xây dựng 02 nhà máy sản xuất bê tông 
thương phẩm công suất 120m3/h và 60m3/h tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. 

  Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư 
trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định 
của pháp luật. 

2.1- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. 

2.3- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ  Thành viên HĐQT  của ông Lục Ích Nguyên và bầu bổ sung Ông 
Đoàn Thanh Long  - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến thay cho ông Lục ích Nguyên làm 
thành viên HĐQT kể từ ngày 27/4/2012. 

3-Ông Nguyễn Quang Tín -Trưởng ban kiểm soát trình trước Đại hội các Tờ trình: 

3.1- Lựa chọn đơn vị  kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012. 

3.27-Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Thuật. 
 
I V- THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA: 
1-Đại hội  thảo luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng trả lời chất vấn. 

2-Ông Trần Minh Phú – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng phát 
biểu ý kiến. 
3-Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông: 

-Hình thức biểu quyết: Thu phiếu biểu quyết. 
-Ban kiểm phiếu biểu quyết đã công bố kết quả biểu quyết ngay tại Đại hội (có biên bản đính kèm). 
*Tổng số phiếu phát ra 93 phiếu, đại diện cho 3.319.470 cổ phần 
*Tổng số phiếu thu về 91 phiếu, đại diện cho 3.314.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% 
*Tổng số phiếu hợp lệ 91 phiếu, đại diện cho 3.314.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 
*Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 
-Kết quả kiểm phiếu: 

  Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011. 

Tỷ lệ đồng ý đạt 98,19 % tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 2: Kết quả hoạt động kinh doanh và BCTC năm 2011 đã kiểm toán. 

Tỷ lệ đồng ý đạt 95,04 % tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 3: Phê duyệt  kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012. 

Tỷ lệ đồng ý đạt 95,41 % tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 

Tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 
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 Vấn đề 5: Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2011. Kế hoạch Phân phối lợi 
nhuận  và chia cổ tức năm 2012. 

Tỷ lệ đồng ý đạt 94% tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 6: Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2012. 

Tỷ lệ đồng ý đạt 95,49% tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 7: Phương hướng, kế hoạch đầu tư năm 2012 . 

Tỷ lệ đồng ý đạt 94% tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2012. 

Tỷ lệ đồng ý đạt 97,38% tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 9: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc công ty 

Tỷ lệ đồng ý đạt 95,41% tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 10: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Lục Ích Nguyên   

Tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 11: Bầu bổ sung  ông đoàn Thanh Long làm Thành viên HĐQT. 

Tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

 Vấn đề 12: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông           
Nguyễn Văn Thuật   

Tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền  biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

V-Ông Nguyễn Xuân Tiệp – Đại Diện Ban thư ký thông qua Biên bản họp và Nghị quyết đại hội. 

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% 
VI-Ông Nguyễn Thái Học – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng kết và bế mạc Đại hội. 

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày. 
 

 
TM. BAN THƯ KÝ          TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

     CHỦ TỌA 
                             (đã ký)                                                                       (đã ký) 

                    Nguyễn Xuân Tiệp                 Nguyễn Thái Học 
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