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NỘI DUNG THÔNG QUA  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  

 

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2020 và 

Kế hoạch SXKD năm 2021 

1.1 Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn 

vị 

tính 

Năm 2020 

Kế hoạch Thực hiện So sánh TH/KH 

Công ty 

mẹ 

Hợp nhất Công ty 

mẹ 

Hợp 

nhất 

Công 

ty mẹ 

Hợp 

nhất 

A B C 1 2 3 4  5=3/1   6=4/2  

1 Tổng doanh 

thu 

Tỷ 

đồng 
2.547,15 2.547,47 1.616,04 1.616,27 63% 63% 

2 Tổng lợi nhuận 

trước thuế 

Tỷ 

đồng 
120,00 120,22 79,313 81,839 66% 68% 

3 Tổng lợi nhuận 

sau thuế 

Tỷ 

đồng 
98,56 98,74 66,002 68,023 67% 69% 

 

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2021 dự kiến. 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mục tiêu năm 2021 
Tăng trưởng  

so với năm 2020 

Công ty mẹ Hợp nhất Công ty mẹ Hợp nhất 

1 Tổng doanh thu 
Tỷ 

đồng 
1.939,25 1.939,52 20% 20% 

2 
Tổng lợi nhuận sau 

thuế 

Tỷ 

đồng 
71,94 74,14 9% 9% 

 

2. Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. 

3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán. 

4. Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 12% mệnh giá cổ phần; Kế hoạch chi trả 

cổ tức năm 2021 là 13% mệnh giá cổ phần. 

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. 

6. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 

- Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2021, HĐQT của Công ty đề xuất mức chi thù lao 

cho HĐQT và BKS như sau: 

 + Trong trường hợp hoàn thành mức lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2021 là 

71,94 tỷ đồng thì tổng chi thù lao HĐQT và BKS là 2.250.850.000 đồng  

 + Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế kế 

hoạch năm 2021 của công ty mẹ thì cứ 1% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì 

giảm 1% tương ứng với mức thù lao đã duyệt khi hoàn thành kế hoạch năm 2021. 
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 + Trong trường hợp Công ty lỗ: Chỉ chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên 

HĐQT và thành viên BKS chuyên trách.  

 + Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 lớn hơn lợi nhuận kế 

hoạch năm 2021 của công ty mẹ, Hội đồng quản trị trình đề xuất chi bổ sung thù lao HĐQT 

và Ban Kiểm soát cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch trong ĐHĐCĐ 2022.  

 + Trường hợp Công ty có thêm thành viên HĐQT hoặc BKS chuyên trách: Đại hội 

đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức (tỉ lệ) trả thù lao trên nguyên tắc không 

làm tăng tổng quỹ thù lao đã được duyệt trong năm và Tổng thu nhập được chia phù hợp 

với Công sức đóng góp của các thành viên này cho Công ty. 

 

7. Thông qua việc cơ cấu lại số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, giảm từ 07 người 

xuống còn 05 người. 

  + Trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt đồng ý cho 02 thành viên Hội đồng quản trị 

đã có đơn từ nhiệm. 

  + Điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ 07 người xuống 05 

người.  

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.  

  Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo 

danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm 

yết theo quy định hiện hành. 

9. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh trong giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp phục vụ mở rộng và phát triển kinh doanh của Công ty, cụ thể:  

STT Ngành nghề Mã ngành 

1 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

Chi tiết: kiểm tra thiết bị điện; dịch vụ kỹ thuật đo kiểm phục vụ 

công tác quản lý chất lượng mạng viễn thông 

7120 

2 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 

3 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313 

4 Sửa chữa thiết bị điện 3314 

5 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223 

6 Sản xuất linh kiện điện tử 2610 

7 Sản suất sản phẩm điện tử dân dụng 2640 

8 Sửa chữa thiết bị điện 3314 

9 Lắp đặt hệ thống mạng; Hệ thống thông tin liên lạc; Thiết bị viễn 

thông có dây, không dây; Thiết bị mạng. 

Mã ngành 

chưa phân 

vào đâu 

10 Xuất bản phần mềm 5820 

11 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan 6209 
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STT Ngành nghề Mã ngành 

đến máy vi tính 

12 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220 

13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng 8291 

14 
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị, hệ thống: camera quan sát, kiểm 

soát ra vào, chống đột nhập, phòng cháy, chữa cháy, điện dân 

dụng, điều hoà không khí; các thiết bị chống sét, máy chấm công, 

thiết bị điều khiển tự động công nghiệp và các thiết bị đo lường 

kiểm tra, thiết bị ngoại vi; thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục.  

2651 

15 Cung ứng lao động tạm thời 782 – 7820 – 

78200 
 

10. Thông qua việc điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty:    

- Nội dung điều lệ sửa đổi gồm 21 mục, 60 điều. 

- Chi tiết theo dự thảo. 

 

11. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ: 07 điều theo dự thảo. 

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị: gồm 7 chương, 24 điều 

theo dự thảo. 

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: gồm 7 chương, 22 điều theo dự 

thảo. 

14. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ: gồm 4 chương, 30 điều theo chi tiết theo 

dự thảo. 

 


