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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

S :       /HFC-HĐQT-NQ Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 4  năm 2019 

 

 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 (Phiên họp ngày _____ tháng 4 năm 2019) 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp s  68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Qu c hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 

tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn; 

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phiên họp ngày 

____ tháng 4 năm 2019; 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Thực 

phẩm Hóc Môn được tổ chức vào ngày _____ tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Nhà 

hàng Hư ng Cau, s  3/2 , qu c lộ 22, Th  tr n Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành ph  

Hồ Chí Minh, với ______ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 

______________ cổ phần bằng ____,____% tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty.  

Đại hội đã th ng nh t: 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Báo 

cáo kết quả kinh doanh năm 2018 

 Với một s  nội dung chủ yếu như sau: 

- V n điều lệ :   150.000.000.000 đồng 

- Tổng thu nhập thuần :        8.185.413.710 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế :     (4.589.586.514) đồng 

- Lợi nhuận sau thuế :       (4.589.586.514) đồng 

- Tổng quỹ tiền lư ng :        3.748.464.951 đồng 

- Tổng s  lao động :                        63 người 

 Với tỷ lệ tán thành là _____,____% trên tổng s  phiếu được quyền biểu quyết có 

mặt tại Đại hội đồng Cổ đông. 

 Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 

 Với các ch  tiêu chủ yếu như sau: 

DỰ THẢO 
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- V n điều lệ :  150.000.000.000 đồng 

- Tổng thu nhập thuần :     28.765.454.556 đồng 

- Tổng chi phí :       21.556.977.642 đồng  

- Lợi nhuận trước thuế :               7.208.476.914  đồng 

- Bù lỗ các năm trước : (9.083.980.584) đồng 

- Lợi nhuận trước thuế sau khi bù lỗ : (1.875.503.670) đồng 

- Lợi nhuận sau thuế :       (1.875.503.670) đồng 

- Các khoản nộp NSNN :          82.772.000  đồng  

- Tổng quỹ tiền lư ng :       7.841.490.000 đồng 

- Tổng s  lao động :  76 người 

- Thu nhập b nh qu n/người/tháng :              8.598.125 đồng 

  Với tỷ lệ tán thành là ____,___% trên tổng s  phiếu được quyền biểu quyết 

có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông. 

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát 

Với tỷ lệ tán thành là ____,___% trên tổng s  phiếu được quyền biểu quyết có mặt 

tại Đại hội đồng Cổ đông. 

 Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đ  đ  c kiểm toán  

Với tỷ lệ tán thành là ____,___% trên tổng s  phiếu được quyền biểu quyết có mặt 

tại Đại hội đồng Cổ đông. 

Điều 5. Thông qua Ph  ng án lựa chọn đ n vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài 

chính năm 2019  

 Theo đề xu t của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông th ng nh t lựa chọn Công 

ty TNHH Kiểm toán và Tư v n Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đ n v  kiểm toán báo cáo 

tài chính năm 2019 của Công ty. 

 Với tỷ lệ tán thành là ____,___% trên tổng s  phiếu được quyền biểu quyết có mặt 

tại Đại hội đồng Cổ đông.  

Điều 6. Quyết toán thù lao 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của Ban 

kiểm soát. 

 6.1. Tổng thù lao của Ban kiểm soát được hưởng năm 2018 là: 36.000.000 đồng 

 6.2.  Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản tr , thành viên Ban Kiểm soát 

và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2019: 

 a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản tr : 

  - Chủ t ch Hội đồng quản tr   : 5.000.000 đồng / tháng 

  - Thành viên Hội đồng quản tr   : 4.000.000 đồng /người/ tháng 

 b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 

  - Trưởng Ban kiểm soát    :   3.000.000 đồng / tháng 

  - Thành viên Ban kiểm soát  :   2.000.000 đồng /người/tháng 

 c- Mức thù lao của Thư ký Công ty  :   2.000.000 đồng/tháng 

 Với tỷ lệ tán thành là ____,___% trên tổng s  phiếu được quyền biểu quyết có mặt 

tại Đại hội đồng Cổ đông. 
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Điều 7. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản tr  của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 

với h nh thức bỏ phiếu kín theo phư ng thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau: 

Các ông/bà đắc cử thành viên Hội đồng quản tr  của Công ty: 

1. Ông NGUYỄN HUY HOÀNG 

2. Ông TÔ VĂN LIÊM 

3. Ông LÊ VĂN MỲ 

4. Ông TRẦN THÁI PHONG 

5. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO  

6. Ông PHAN VĂN TỚI 

7. Bà  PHAN THỊ ÁNH TUYẾT 

Sau khi công b  kết quả bầu cử, Hội đồng quản tr  nhiệm kỳ mới đã tiến hành  

phiên họp đầu tiên và bầu ông NGUYỄN NGỌC THẢO làm Chủ t ch Hội đồng quản tr .  

Điều 8. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 

h nh thức bỏ phiếu kín theo phư ng thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau: 

Các ông/bà đắc cử thành viên Hội đồng quản tr  của Công ty: 

1. Bà  LIÊU MINH HIỀN 

2. Ông TRẦN THANH PHÚC 

3. Ông LÊ VĂN TÈO 

Sau khi công b  kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên 

họp đầu tiên và bầu ông LÊ VĂN TÈO làm Trưởng Ban Kiểm soát. 

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản tr  và Giám đ c Công ty 

thực hiện thắng lợi các nội dung của Ngh  quyết và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội 

đồng Cổ đông gần nh t. 

 Điều 10. Ngh  quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty 

Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn thông qua vào lúc ____ giờ ___ phút ngày ___ 

tháng 4 năm 2019, với tỷ lệ tán thành là ____,___% trên tổng s  phiếu được quyền biểu 

quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông. 

 Ngh  quyết này có hiệu lực kể từ ngày ____ tháng 4 năm 2019.  

 
N i nhận: 

- Cổ đông; 

- Hội đồng quản tr  (để thực hiện); 

- Ban Kiểm soát (để thực hiện); 

- Ban Giám đ c (để thực hiện); 

- Các bộ phận nghiệp vụ (để thực hiện); 

- Lưu TK, VT. 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thảo 
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