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B IÊ N  B Ả N
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh -  CTCP

I. THÔNG TIN VÈ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh -  CTCP

Giấy chứng nhận số 3000310977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh
đăng ký DN: cấp ngày 04/03/2014.

Trụ sở chính: số 2 Vũ Quang -  Thành phố Hà Tĩnh -  Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.855603 Fax: 02393.855606

Hôm nay vào hồi 14 giờ, ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại Văn phòng Tổng công ty 
Khoáng sản va Thương mại Hà Tĩnh -  CTCP, số 02 Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, 
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh -  CTCP đã tổ chức cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018 (cuộc họp ĐHĐCĐ). Cuộc họp gồm có các nội 
dung sau:

II. THỦ TỤC - KHAI MẠC

1. Khách mời:
- Ông Dương Tất Thắng - ủy  viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng 

quý vị cổ đông, đại diện cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
-  CTCP.

2. Tính hợp pháp, họp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân -  Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, Trưởng Ban 
kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Cổ đông được mời tham dự đại hội gồm toàn bộ cổ đông tính đến thời gian chốt danh 
sách cổ đông ngày 05/4/2018 bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có 427 cô 
đông; sở hữu 110.113.591 cổ phần.

Tính đến 14 giờ ngày 07/5/2018, số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội: 
81 cổ đông

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 73 cổ đông
+ Uỷ quyền tham dự: 8 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 107.832.121 cổ phần, bằng 97,93 % số lượng cổ phần có 
quyền biểu quyết của Tổng công ty.

3. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức đại hội. Giói thiệu Đoàn chủ tịch 
và bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
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- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân -  Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, thay mặt Ban 
tổ chức thông qua nội dung chương trình đại hội và Quy chế đại hội và được Đại hội biểu 
quyết 100% đồng ý thông qua.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội:

(1) Ông Trương Hữu Trung - Chủ tịch HĐQT (Chủ trì đại hội)

(2) Ông Nguyễn Huy Hùng - TV HĐQT, Tổng giám đốc (đồng chủ trì)

(3) Bà Nguyễn Thị Hà - TV HĐQT, Phó TGĐ (đồng chủ trì)
- Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua thành phần, số lượng Ban Thư ký và

Ban kiếm phiếu Đại hội gồm:

* Ban Thư kỷ gồm 2 thành viên:
(1) Bà Nguyễn Thị Hồng Vân -  Thành viên BKS, thư ký TCT
(2) Nguyễn Thị Thanh Huyền - Cán bộ Phòng hành chính tổng hợp
* Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên:
(1) Ồng Bùi Văn Minh - Kế toán trưởng TCT Trưởng Ban

(2) Ông Bùi Quang kiên - Cán bộ Phòng HCTH Phó Ban

(3) Ông Bùi Tất Thắng - Giám đốc Cty CP May HT Thành viên
(4) Bà Trần Thị Thanh Vân - Cán bộ Phòng TCLĐ- TL Thành viên
(5) Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên BKS Thành viên

4. Khai mạc Đại hội
Thay mặt Đoàn Chủ tịch; ông Trương Hữu Trung - Chủ tịch HĐQT, đọc diễn văn 

khai mạc, giới thiệu đại biểu.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1. Đại hội đã tiến hành thông qua các Báo cáo sau:

1.1. Đại hội đã nghe ông Trương Hữu Trung; Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: 
Báo cáo kết quả công tác của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động, triển khai 
nhiệm vụ năm 2018.
(Tài liệu đã được gửi trước cho các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018)

1.2. Đại hội đã nghe ông Phùng Văn Tân; Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo 
hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

(Tài liệu đã được gửi trước cho các cô đông trong tài liệu Đại hội đông cô đông 
thường niên năm 2018)

IV. TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG 
VÈ VIỆC THÔNG QUA CÁC NỘI DƯNG

Bà Nguyễn Thị Hà, TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình 
bày Tờ trình số 59/TT-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty trình 
đại hội về việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2018.
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(Tài liệu đã được gửi trước cho các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018)

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.
1. Ý kiến thảo luận:

1.1 Cổ đông Nguyễn Văn Thực:

- Tổng công ty hiện nay đang kinh doanh đa ngành nghề, dàn trải, ngoài lĩnh vực 
chính là khoáng sản còn tham gia vào các lĩnh vực chăn nuôi, may mặc..., nhiều đơn vị
sản xuât kinh doanh không hiệu quả. Theo Tôi nên thu gọn ngành nghề, tập trung vào ¿sss
ngành nghê cốt lõi, có hiệu quả, thoái vốn tại các đơn vị không hiệu quả hay không phải là :/ Ệ
ngành nghề cốt lõi. KHq

-Kiến nghi: rnưc
Ằ  ' . HẦ

+ Cân giảm biên lao động, khoán quỹ lương theo từng ví trí công tác, nâng cao năng V r
suất lao động. ị&ỉụ!

+ “Khoản vay” tại VLP là rất lớn, cần có biện pháp để thu hồi “khoản vay” này để 
phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của TCT.

1.2 Cổ đông Phan Duy Dũng -  Trưỏng phòng đầu tư phát triển TCT

- Thực trạng của TCT hiện nay: Chất lượng cán bộ không cao, chưa đáp ứng được 
nhu câu công việc, việc bô trí cán bộ chưa phù hợp, công tác rà soát cán bộ chưa được 
quan tâm thường xuyên, chưa mạnh dạn thay đổi những cán bộ quản ỉý doanh nghiệp 
nhiêu năm thua lỗ; Chưa chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát, công tác xây dựng kể 
hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Kiến nghị, đề xuất:

+ Hạn chế việc chuyển nhượng tài sản như hiện nay;

+ Tiếp tục phát triển lĩnh vực khoáng sản, kiên trì trong công tác giải phóng mặt
bằng;

+ Duy trì việc phát triển 3 Công ty chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi: CTCP Chăn nuôi 
Mitraco, CTCP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh, CTCP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc;

+ Phát huy lợi thế Cảng nước sâu Vũng Áng, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo Tỉnh, 
thành lập Công ty chuyên khai thác dịch vụ hậu cảng, dịch vụ Logistics;

+ Không đồng ý việc đầu tư sửa chữa Văn phòng, trong tình hình hiện nay nên tập 
trung nguồn lực cho các dự án khác.

+ Việc xây dựng chiến lược phát triển của TCT là của Hội đồng quản trị, Ban điều 
hành và bộ phận giúp việc là người thực thi chứ không phải là người xây dựng chiến lược.

+ Quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ công nhân viên.

- Câu hỏi cho Chủ tọa Đại hội: “Việc thoái vốn của Công ty cổ phần May Hà Tĩnh 
hiện nay có đúng luật hay không khi mà tại doanh nghiệp này vốn chủ đã bị âm (mất vốn)?
Theo Tôi phải là hình thức phá sản mới đúng Luật?”

2. Ý kiến giải trình của Chủ trì Đại hội

2.1 Chủ trì đại hội yêu cầu Trưởng ban kiểm soát giải trình làm rõ cho cổ đông Phan 
Duy Dũng về công tác kiểm tra giám sát của Tổng công ty.



ông Phùng Văn Tân -  Trưởng ban Kiểm soát nêu rõ hoạt động của Ban kiêm soát 
tuân thu theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty thực hiện đúng vai trò nhiệm vụ 
của mình. Theo chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, Ban kiêm soát Tông công ty 
định kỳ tổ chức 02 đợt kiểm tra trong đó nội dung trọng tâm là kiểm tra, đánh giá việc bảo 
toàn và phát triển vốn của TCT tại các công ty con, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của 
Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Doanh nghiệp khác. Theo đó đêu có báo 
cáo tổng hợp gửi cho Hội đồng quản trị TCT và Ban điều hành TCT trong đó có nêu tôn 
tại và kiến nghị đề xuất cụ thể.

2.2 Ông Trương Hữu Trung -  Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Trả lời ý kiến của cổ  đông Nguyên Văn Thực: Hội đông quản tri TCT đa va đang 

thực hiện nghiêm Kết luận số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo việc chuyên nhượng 
hoặc giải thể phá sản tại các đơn vị/dự án thua lỗ, không thuộc ngành nghê chính hay các 
đơn VỊ mà Tổng công ty không có quyền năng chi phối. Tuy nhiên việc thoái vôn tại các 
đơn vị này đang gặp nhiều kho khăn, nhất là tìm đối tác chuyển nhượng, v ề  “khoản vay” 
tại VLP Tổng công ty đã quyết liệt bám xử lý, làm việc với các cổ đông tại VLP, đên nay 
cơ bản các cổ đông đã nhất trí nâng lãi suất của khoản vay này từ 3%/năm lên 7%/năm.

- Trả lời ý kiến của cổ  đông Phan Duy Dũng về việc xây dựng chiến lược. Theo 
khoản 11 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: Hội đồng quản trị có quyền sử dụng bộ máy của 
Tổng công ty để giúp việc cho Hội đồng quản trị. Do đó việc sử dụng phòng ban chuyên 
môn để tham mưu xây dựng chiến lược là hoàn toàn phù hợp.

2.3 Ông Nguyễn Huy Hùng -  Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty:
Hai cổ đông mặc dù phát biểu với 2 ý kiến trái chiều, người thì đề nghị thoái vốn 

người thì đề nghị hạn chế thoái vốn nhưng có thể thấy cổ đông đang rât nhiệt huyêt, trăn 
trơ đối với Tổng công ty. Tuy nhiên việc thoái vốn hay không là quyền quyêt định của Đại 
hội đồng cổ đông.

Trở lại với ý kiến của cổ  đông Nguyễn Văn Thực có đánh giá là Tổng công ty có 
quá nhiều ngành nghề và đầu tư dàn trải, về  điều này, xuất phát từ hình hình của Tông 
công ty những năm vê trước do sự sụt giảm của lĩnh vực chinh lâ khai thác va kinh doanh 
khoang sản đe lại một lực lượng lao động không có việc làm rất lớn, được sự ủng hộ của 
ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng công ty đã mở rộng nhiều ngành nghề để giải quyết việc làm 
cho người lao động cũng như thực hiện mục tiêu của Tông công ty. Tuy nhiên qua qua 
trình hoạt động, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan một sô đơn vị/ dự án 
không hiệu quả, nhất trí với cổ đông, Tổng công ty hiện nay đang rất quyêt liệt thực hiện 
công tác thoái vốn tại những đơn vị này.

về  ý kiến của cổ đông Phan Duy Dũng: Tổng công ty thực hiện việc phá sản, giải 
thể thoái vốn hay cổ phần hóa các đơn vị đều thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy 
định của Pháp luật cũng như đạt được hiệu quả về mặt kinh tế so với việc duy trì hoạt động, 
về  vấn đề chiến lược Tổng công ty, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đông cô đông quyêt 
định. Trước đó, Hội đồng quản trị có thể lựa chọn phương án thuê đơn vị tư vân hoặc sử 
dụng bộ phận giúp việc là hoàn toàn phù hợp. Hiện nay việc chu trương cua Thu tương 
Chính phủ về việc chuyển giao quyền chủ sở hữu nhà nước tại Tông công ty vê SCIC, sự 
thay đổi cơ cấu cổ đông tại Công ty CP Quốc tế Lào Việt, sự thay đổi của cơ chê hô trợ lĩnh
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vực nông nghiệp của nhà nước... đang tác động và làm ảnh hưởng đến việc điều chỉnh chiến 
lược Tổng công ty.

Ý kiến đề xuất của các cổ đông cơ bản trong kế hoạch của Hội đồng quản trị, kế hoạch 
điêu hành của Ban Tông giám đốc đã được xây dựng và đang triển khai.

VI. PHÁT BIẺU CỦA ĐẠI BIẺU ĐẠI DIỆN UBND TỈNH HÀ TĨNH

Ý kiến phát biểu của ông Dưong Tất Thắng -  u v  BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Ghi nhận và chia sẻ những khó khăn với Tổng công ty, đồng thời có một số ý kiến cụ 
thể sau:

- Hội đồng quản trị TCT cần xây dựng kế hoạch rõ ràng, cụ thể về tái cấu trúc TCT, 
chú trọng những vấn đề trọng tâm, có sự điều chỉnh hợp lý theo từng giai đoạn, cần thiết 
có thể tham vấn trong, ngoài TCT.

- TCT cân có sự thay đổi theo chủ trương chung của Trung ương, Tỉnh, chủ động 
bám Tỉnh để giải quyết nhanh, dứt điểm các vấn đề cần thiết.

- TCT cân chú trọng đên vân đê nhân lực, đối với những cán bộ có chuyên môn 
năng lực, tâm huyêt, Ban Tổng giám đốc cần quan tâm để giữ chân. Mặt khác cần giảm 
chi phí, tăng nguồn thu nhập cho người lao động để tạo động lực, khuyến khích người lao 
động.

- Tiêp tục có sự kêt nôi các đôi tác, đê giới thiệu hình ảnh của TCT nói chung và cho 
Công ty Mẹ, công ty con nói riêng.

- Đối với CBCNV cần giảm các nhu cầu, chi phí không cần thiết để có sự chia sẻ đối 
với những khó khăn của TCT.

- Trước những khó khăn TCT cần ban hành các giải pháp, cần có sự đồng thuận từ 
lãnh đạo đên đơn vị, xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng, tạo cơ hội cho các đơn vị 
phát triên. Mặt khác các đơn vị cần mạnh dạn trình bày ý kiến với lãnh đạo TCT để cùng 
nhau tháo gỡ.

- Đối với Dự án nhà ở Công nhân: cần có sự rà soát, đánh giá lại quỹ đất; cần thiết có 
thể thương mại hóa...

- Đối với Cảng Vũng Áng: cần tiếp cận để đầu tư mặt bằng, xây dựng kho bãi; cử tổ 
công tác nghiên cứu Logistic.

- Đối với vấn đề mặt bàng khai thác khoáng sản cần kịp thời khảo sát, hoàn chỉnh hồ 
sơ để kết nối với UBND tỉnh.

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)
VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH VÀ DỤ 

THẢO NGHỊ QUYÉT

Ông Nguyễn Huy Hùng, TV HĐQT, Tổng giám đổc thay mặt Đoàn Chủ tịch điều 
hành Phần biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình và Dự thảo Nghị quyết:

1. Báo cáo tình hình quản trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hôi 
đồng quản trị Tổng công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ỷ  thông qua là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% số cổ 
phân tham dự/ủy quyền tham dự cỏ quyền biểu quyết tại đại hội)
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2. Kết quiả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công
ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2017:

2.1. Một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2017:

TT Chỉ tiêu
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch Thực hiện Đạt (%)
1 Tổng doanh thu (tỷ đồng) 1.600 1.374,2 85,9
2 Kim ngạch XK (USD) 4.500.000 3.752.000 83,4
3 LN sau thuế (tỷ đồng) 8 -86,43
4 Nộp NS (tỷ đồng) các loại thuế, phí 50 49,96 100
5 Thu nhập BQ (trđ/ng/tháng) 5,0 4,94 98,8

2.2. Các chỉ tiêu và nội dung khác:

- Tình hình thực hiện đầu tư: Tổng giá trị đầu tư năm 2017 là 24,532 tỷ đồng, cụ thể:

TT Tên dự án Kế hoạch 
(Tỷ đồng)

Thực hiện
(Tỷ đồng)

Đạt
(%)

1 Dự án nhà ở công nhân &NLĐ 
thuê tại Vũng Ang 30 1,675 5,6

2 Dự án bò thịt chât lượng cao 10 0,655 6,6

3 Dự án Nhà máy chê biên các sản 
phâm từ hươu 3 0 0

4 Mua săm, đâu tư, sửa chữa lớn 
TSCĐ PVSX kinh doanh 10 0 0

5 Đâu tư bô sung vôn dự án tại Lào 10 22,256 222,6
Tông cộng 63 24,586

- Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tín dụng, huy động vốn năm 2017:

+ Tín dụng: Trả nợ cho các Ngân hàng: 165,721 tỷ đồng/KH 261,75 tỷ đồng, đạt 
63,3%. Trong đó: Nợ gốc: 151,862 tỷ đồng; Nợ lãi: 13,859 tỷ đồng.

+ Huy động vốn: vốn vay trung, dài hạn: 13,6 tỷ đồng/KH 20 tỷ đồng, đạt 68%; 
Vốn vay ngắn hạn: 140,82 tỷ đồng/KH 252 tỷ đồng, đạt 55,9%.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ỷ  thông qua là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% so co 
phần tham dự/ủy quyền tham dự cỏ quyền biếu quyết tại đại hội)

3. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018:

3.1. Kế hoạch SXKD:

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoach Ghi chú
1 Doanh thu Triệu đồng 1.350.000
2 Tổng chi phí í í 1.343.200
3 Lơi nhuân sau thuế u 6.800
4 Nộp ngân sách Nhà nước u 40.000
5 Kim ngạch xuất khẩu USD 4.000.000
6 Thu nhập bình quân tháng Đồng/người/tháng 5.000.000
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2.1. Một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2017:_______ ___________________
•  _______________ —--------------------- ------------------— ------ r  z  " r  _ _  „  w  -i

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thưỉmg niên Tống công
ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2017:

TT

z.±. 1V1LU ÒU ......

Chỉ tiêu
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch Thực hiện Đạt (%)

1 Tổng doanh thu (tỷ đông) 1.600 1.374,2 85,9

2 Kim ngach XK (USD) 4.500.000 3.752.000 83,4

LN sau thuế (tỷ đồng) 8̂ -86,43

4 Nôp NS (tỷ đồng) các loại thuề, phí 50 49,96 100

5 Thu nhâp BQ (trđ/ng/tháng) 5,0 4,94 98,8

2.2. Các chỉ tiêu và nội dung khác:
- Tình hình thực hiện đầu tư: Tổng giá trị đầu tư năm 2017 là 24,532 tỷ đồng, cụ thê:

TT Tên dự án
Ke hoạch 
(Tỷ đồng)

Thực hiện 
(Tỷ đồng)

Đạt
(%)

1
Dự án nhà ở công nhãn &NLĐ 
thuê tai Vũng Áng

30 1,675 5,6

2 Dư án bò thịt chất lượng cao 10 0,655 6,6

3
Dự án Nhà máy chê biến các sản 
phẩm từ hươu

3 0 0

4
Mua sắm, đấu tư, sửa chữa lớn 
TSCĐ PVSX kinh doanh

10 0 0

5 Đẩu tư bô sung vôn dự án tại Lào 10 22,256 222,6

Tổng cộng 63 24,586

- Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tín dụng, huy động vôn năm 2017:
+ Tín dụng- Trả nợ cho các Ngân hàng: 165,721 tỷ đồng/KH 261,75 tỷ đông, đạt 

63 3%. Trong đó: Nợ gốc: 151,862 tỷ đồng; Nợ lãi: 13,859 tỷ đồng.
+ Huy động vốn: vốn vay trung, dài hạn: 13,6 tỷ đồng/KH 20 tỷ đông, đạt 68%; 

Vốn vay ngắn hạn; 140,82 tỷ đông/KH 252 ty đong, đạt 55,9/0.
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ỷ  thông qua là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% sổ cổ 

phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

3. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018:

3.1. Kế hoạch SXKD:

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Ghi chú

1 Doanh thu Triệu đồng 1.350.000

2 Tổng chi phí
u 1.343.200

Lơi nhuân sau thuế
t í 6.800

4 Nôd neân sách Nhà nước
í t 40.000

s Kim ngach xuất khẩu USD 4.000.000

6 Thu nhâp bình quân tháng Đồng/người/tháng 5.000.000
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- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều hành kế 
hoạch kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thấm quyền/hoặc khi cần thiết điều chỉnh, 
sẽ tiến hành trong tháng 7/2018 (nếu có).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết 
định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

3.2. Kế hoạch đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư năm 2018 dự kiến là: 54,365 tỷ đồng.

stt Tên dự án Số tiền đầu tư 
(tỷ đồng) Ghi chú

1 Dự án nhà ở công nhân & NLĐ thuê tại Vũng Áng 30
2 Mua sắm, đầu tư, SCL TSCĐ PVSX kinh doanh 10
3 Nâng cấp tòa nhà văn phòng TCT 9,365
4 Đầu tư khác 5

Tổng cộng 54,365
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý  thông qua là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% số cô 

phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

4. Ke hoạch Tài chính, Tín dụng, Huy động vốn năm 2018:
4.1: Ke hoạch Tài chính:
- Doanh thu: 1.350 tỷ đồng

- Chi phí: 1.343,2 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6,8 tỷ đồng

4.2: Kế hoạch Tín dụng (Công ty mẹ) :
- Trả nợ cho các Ngân hàng: 137,9 tỷ đồng

Trong đó: + Nợ gốc: 123,6 tỷ đồng

+ Nợ lãi: 14,3 tỷ đồng

4.3: Kế hoạch Huy động vốn (Công ty mẹ):

- Huy động vốn vay dài hạn: 50 tỷ đồng
- Huv động vốn vay ngấn hạn: 120 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ỷ  thông qua là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% số cổ 
phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

5. Báo cáo của Ban kiếm soát Công ty:

(Tỷ lệ biếu quyết đồng ỷ  thông qua là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% sổ cô 
phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

6. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:
Báo cáo tài chính năm 2017 Tổng công ty đã lập và được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) và Ban kiểm soát Tổng công ty với các chỉ 
tiêu chính:

6.1. Bảng cản đối kế toán:
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Công ty mẹ Tổng công t V

TT Chỉ tiêu Giá trị
tỷ lệ
(%)

Giá trị tỷ lệ
(%)

1 Tổng tài sản 1.516.762.898.143 2.118.042.944.944

Tài sản ngăn han 258.623.786.702 17,1 692.248.428.624 32,7

Tài sản dài han 1.258.139.111.441 82,9 1.425.794.516.320 67,3

2 Tổng nsuồn vốn 1,516.762.898.143 2.118.042.944.944

Nơ phải trả 309.794.266.937 20 756.739.671.898 35,7

- Vốn chủ sở hữu 1.206.968.631.206 80 1.361.303.273.046 64,3

6.2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

TT Chỉ tiêu Công ty mẹ Tổns công ty

1 Doanh thu thuân 184.058.652.804 951.930.968.719

2 ĩ,ơi nhuân gôp í l .562.918.291) 23.229.477.858

Tỷ lê lãi eôp/doanh thu thuần
4 Thu nhâp tài chính 31.950.638.154 6.271.612.542

5 Chi phí tài chính 41.269.666.536 42.583.089.031

T ĩ o ĩ i s  đó' Chỉ phí lãi Vữy 11.339.810.481 42.327.929.376

6 Chi phí bán hàng 16.577.515.326 49.961.745.549

7
8

Chi nhí auản lý 21.584.863.047 67.851.964.064

Lơi nhuân kinh doanh ('49.044.325.046) (130.895.708.244)

ọ Lơi nhuân khác 57.723.526.238 61.079.513.562

10 Tổng lơi nhuân trước thuê 8.679.201.192 (69.816.194.682)

11 Thuế TNDN
7.013.400.704

12 Chi phí thuế TN hoãn lại (186.281.284)

13 Lơi nhuân sau thuê 8.679.201.192 (76.643.314.102)

14 Lơi nhuân của cổ đông thiêu sô (39.151.904.870)

15 Lơi nhuân của Công ty mẹ (37.491.409.232)

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ỷ  thông qụa là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% sô cô 
phần tham dự/ủy quyền tham dự cỏ quyên biêu qưyêt tại đại hội)

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

TT Chỉ tiêu ĐVT Số tiền

1 Tổng lơi nhuân được phân phối — Đông 23.493.153.684

Lơi nhuân chưa phân phối năm trước chuyển sang Đông 14.813.952.492

Lơi nhuân sau thuê TNDN năm nay Đông 8.679.201.192

2 Trích lâp các quỹ: Đông 8.000.000.000

Quỹ đầu tư phát triển Đông 4.500.000.000

Ọuỹ khen thưởng phúc lợi Đông 3.500.000.000

Ọuỹ khen thưởng BĐH hoàn thành vượt KH lợi nhuận Đông 0

Lơi nhuân còn lai chưa phân phối =(l)-(2) Đông 15.493.153.684i

4 Phân phối cổ tức cho cô đông Đông 0

5 Lơi nhu ân còn lai chuyển năm sau =(3)-(4) Đông 15.493.153.684
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Do lợi nhuận còn lại thấp nên để lại lợi nhuận mà không chi trả cổ tức

, (Tỷ  lệ bỉểu quyết đồng ỷ  thông qua là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% số cổ 
phân tham dự/ủy quyên tham dự cỏ quyền biểu quyết tại đại hội)

8. Quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2017' 
Dự toán chi phí trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2018:

8.1. Quyết toán chi trả lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS Tổng công ty năm
2017:

ĐVT: Triệu đồng
TT Chức danh Sô

người
Kê

hoach
Thực
hiên

Chênh
lêch

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=(5>

(4) (7)
1 Chủ tịch HĐỌT 1 324 301,418 (22,582) Lươn 2
2 Uy viên HĐQT chuyên trách 1 264 (264) Lương
3 Thành viên HĐQT không 

chuyên trách 3 180 195 15 Thù
lao

4 Trưởng ban kiếm soát 1 180 148,344 (31,656) LươnR
5 Thành viên BKS 2 240 173,579 (66,421) Lương
6 Thư ký HĐQT 1 36 36 0 Thù

lao
Cộng 9 1.224 854,341 (369,659)

8.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2018:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) của Tổng 
công ty hoàn thành > 100% kế hoạch năm, dự toán tổng mức Lương, thù lao Thành viên 
HỘI đông quản trị, thù lao Ban kiểm soát Tổng công ty tối đa như sau-

Đ VT: triệu đồng

TT Chức danh Số
người

Mức quỹ 
lương, thù 
lao/tháng

Thành tiền

1 Quỹ lương 1.008
- Chu tịch HĐỌT 1 27 324
- Uy viên HĐQT chuyên trách 1 22 264
- Trưởng Ban ki em soát 1 15 180
- Thành viên BKS 2 10 240
2 Quỹ thù lao 216
- TV HĐQT không chuyên trách 3 5 180
- Thư ký HĐQT 2 1,5 36

Cộng 10 1.224
- Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Tổng 

công ty < 100% kê hoạch năm: Lương của Chủ tịch hội đồng quản trị, lương thành viên 
Họị đong quan tri kiem nhiệm chức danh điêu hành Tông công ty, thù lao của thành viên 
Hội đông quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với loại doanh nghiệp theo tỷ lệ hoàn thành 
kế hoạch.
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- Lĩnh vực cảng biển: Đầu tư thêm cầu cảng, mở rộng khai thác dịch vụ hậu cảng,
dịch vụ logistics,...;

- Lĩnh vực xây dựng: Phát triển dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với 
các công trình hạ tầng, giao thông, công nghiệp,...

- ủy  quyền Hội đồns quản trị TCT lựa chọn dự án và phê duyệt phương án.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý  thông qua là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% số cô
phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

14. Sửa đổi Điều lệ và bổ sung Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Căn cứ theo Điều lệ đã ban hành và quy định tại Thông tư sổ: 95/2017/TT-BTC ngày 
22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 
06/6/2017 về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng.

Nội dung sửa đổi: Có dự thảo chi tiết kèm theo.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý  thông qua là: 107.832.121 phiếu, tương ứng 100% số cố
phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Òn° Trương Hữu Trung, Chủ tịch HĐQT; chủ trì Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch 

tuyên bố bế mạc đại hội.
Biên bản được lập vào hồi 17 giờ 45 phút, ngày 7/5/2018 được Chủ tọa Đại hội và 

Ban thư ký cùng ký vào biên bản.

Nơi nhận:
-  Cổ đông Mitraco;
- ƯBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- UBCKNN, Sỏ- GDCK HN (B/c);
- H ĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Webside: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

Nguyễn Thị Hồng Vân

T.M TỎ THƯ KÝ
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