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CÔNG TY CỔ PHẦN 

 CƠ KHÍ KIÊN GIANG 

Số:       /2021/BB-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  NĂM 2021 

   

Vào lúc 14 giờ ngày 29 tháng 05 năm 2021. Tại địa chỉ: số 501 đường Mạc Cửu, 

phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty cổ phần Cơ khí Kiên 

Giang (sau đây gọi tắt là ”Công ty”), Giấy chứng nhận ĐKKD số 1700456512 đã tiến 

hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung sau: 

A. NGHI THỨC: 

 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức: 

+ Tuyên bố, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội; 

*Về phía Đại biểu Tập đoàn Tân Á Đại Thành, xin trân trọng giới thiệu 

1. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Tân Á Đại Thành 

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT tập đoàn Tân Á Đại Thành 

*Về phía Công ty HUD Kiên Giang, xin trân trọng giới thiệu 

1. Ông Phạm Minh Tuấn –  Chủ tịch HĐQT HUD Kiên Giang  

2. Ông Lưu Chí Thịnh  – Tổng giám đốc HUD Kiên Giang  

* Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2019-2024): có mặt 05/05 thành viên. 

- Ông Nguyễn Duy Chính       – Chủ tịch HĐQT 

- Bà Nguyễn Thị Yến              – TV. HĐQT 

- Ông Lương Khánh Thiện      – TV. HĐQT 

- Ông Thương Thanh Hiếu      – TV. HĐQT 

- Bà Phạm Thị Yến Vân          – TV. HĐQT 

* Ban Kiểm soát: có mặt 04/04 thành viên 

- Ông: Trần Quốc Khánh  –  Trưởng Ban 

- Bà : Lê Thị Anh  –  Thành viên 

- Ông: Đinh Hoài Thanh –  Thành viên 

- Ông:  Ngô Công Nam –  Thành viên 

2. Ông Nguyễn Duy Chính - Chủ tịch hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc Đại hội. 

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Vinh Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo 

cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 

- Tổng số cổ đông được mời là: 61 cổ đông tương ứng 5.000.000 cổ phần. 

+ Số CĐ tham dự trực tiếp tại Hội trường là: 16 CĐ; 

+ Số CĐ tham dự qua hình thức họp trực tuyến là: 01 CĐ; 

+ Số CĐ vắng mặt có ủy quyền là: 45 CĐ;  
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+ Số CĐ vắng mặt không ủy quyền là: 0 CĐ; 

+ Tổng số CĐ tham dự đại hội (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại 

hội): 17 CĐ;  

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự 

Đại hội là: 5.000.000 Cổ phần; Chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty. 

Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 21 - 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang, cuộc họp Đại hội 

Đồng Cổ đông đã có đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

4. Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:  

1/ Ông: Nguyễn Duy Chính     - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐH  

2/ Ông Trương Thanh Hiếu     - Thành viên      

3/ Ông Châu Quốc Hiếu          - Thành viên 

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đạt 100% cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

+ Giới thiệu các thành viên Ban thư ký gồm: 

1/ Ông Trương Văn Chính - Trưởng Ban 

2/ Ông Đinh Tất Thắng - Thành viên 

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết 

tại Đại hội. 

+ Giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu gồm: 

1/ Ông: Nguyễn Thành Vinh - Trưởng Ban 

2/ Bà:   Lê Thị Diễm               - Thành viên 

3/ Ông: Nguyễn Minh Lộc    - Thành viên 

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu đạt 100% cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

- Ông Nguyễn Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại và 

Ban thư ký lên làm việc. 

5. Ông Nguyễn Duy Chính – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội 

6. Ông Châu Quốc Hiếu trình bày chương trình đại hội; Đại hội đã biểu quyết thống nhất 

thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  

Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Đại hội đã biểu quyết thống 

nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Thông qua Thể lệ biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ tán 

thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

 

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:  

Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông:  
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1. Ông Châu Quốc Hiếu – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động 

SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. 

2. Ông Trương Thanh Hiếu – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 

năm 2020 và định hướng năm 2021. 

3. Ông Trần Quốc Khánh – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công 

tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021.  

4. Bà Phạm Thị Yến Vân trình bày các tờ trình sau: 

- Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2020 

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020. 

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức. 

- Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 

2021. 

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 

2021. 

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 

C. PHẦN THẢO LUẬN: 

1/ Ý kiến cổ dông Nguyễn Thành Tín: 

Tờ trình số 31 phân phối lợi nhuận năm 2020 là 30 tỷ. Chia cổ tức 10 tỷ bằng cổ 

phần còn lại lợi nhuận chưa phân phối 20,3 tỷ phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông 

tăng vốn điều lệ lên từ 50 tỷ lên 70 tỷ. Đề nghị thực hiện trong năm 2021. 

2/ Ý kiến cổ dông Nguyễn Văn Út: 

Thống nhất với các báo cáo và các tờ trình, nhưng có một vài ý kiến bổ sung: 

- Trong Báo cáo HĐQT bất thường lần 1 tăng từ 50 tỷ lên 100 tỷ, KH 2021 không 

thấy nói. Báo cáo BGĐ, BKS không nói tới. 

- Đề nghị HĐQT giải thích rõ về việc có tăng hay không tăng vốn điều lệ dự kiến 

tăng từ 50 lên 100 tỷ như cuộc họp ĐHCĐ bất thường có đề cập đến. Vấn đề này trong 

báo cáo HĐQT, báo cáo BGĐ và báo cáo BkS không đề cập đến. 

- Về việc chia cổ tức năm 2020, đề nghị vẫn chia 20% bằng cổ phiếu là 10 tỷ và 

phần lợi nhuận còn lại các năm là hơn 20 tỷ cũng chia bằng cổ phiếu cho cổ đông, ghi tăng 

vốn điều lệ lên thành 80 tỷ trong năm 2021. 

3/ Ý kiến cổ dông Trương Thanh Hiếu – TV Đoàn chủ tọa: 

Có ý kiến 1: 

Giải thích việc ý kiến của anh Nguyễn Văn Út. Trong ĐHĐCĐ bất thường báo cáo 

là HĐQT có nêu tăng VĐL từ 50 tỷ lên 100 tỷ và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường cũng 

thế, hiện theo tinh thần Công ty hiện giờ chưa có tăng. Trong báo cáo của HĐQT có thể 

hiện rõ điều này. 

Có ý kiến 2: 

Qua các tờ trình nói chung là thống nhất theo nội dung của các tờ trình khác còn 

Tờ trình 31 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. Tôi có 2 lần có ý 
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kiến qua mail gửi cho Thành viên HĐQT của Cơ khí và xin ý kiến của Chủ tịch HĐQT cổ 

tức năm 2020 chia 20% là theo Nghị quyết 2019. Kế hoạch đưa ra năm 2019 đã chia bằng 

cổ tức phát hành tăng VĐL rồi mà tiếp tục năm 2020 này mà chia cổ tức bằng cổ phiếu 

nữa rất bất lợi cho cổ đông. Vì 2 năm liên tục lợi nhuận rất là cao mà lại tăng vốn. Tôi là 

cổ đông nhỏ lẻ mà có tiền đầu tư vô cổ phiếu đơn vị này mà 2 năm không nhận được đồng 

nào bằng tiền mặt thì khó. 

Tôi đề nghị HĐQT xem xét phần 20% của năm 2020 là 10 tỷ đề nghị chia bằng 

tiền mặt. Công ty Phương Nam vốn 100% của hệ Đảng. Công ty có kế hoạch ngay từ đầu 

năm phải nộp ngân sách Đảng lên văn phòng Tỉnh ủy có kế hoạch truy suất trong phần 

này cuối năm mà ĐHĐCĐ giữ lại để tăng VĐL thì cái này khó cho đơn vị chúng tôi. Đề 

nghị Chủ tịch HĐQT xem xét chi bằng tiền mặt cho cổ tức năm 2020. Phần còn lại giữ lại 

của các năm trước và năm 2020 20,3 tỷ thống nhất tăng VĐL trong năm 2021. Theo tờ 

trình số 33 tăng VĐL điều chỉnh lại không phải là 50 tỷ nữa mà là trên 70 tỷ (70,3 tỷ) và 

các doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách phải điều chỉnh. Đề nghị Chủ tịch HĐQT xem 

xét. 

4/ Ý kiến của ông Trần Quốc Khánh đại diện BKS: 

Xin phép Đoàn chủ tịch và Chủ tịch HĐQT cho phép BKS phát biểu cho ý kiến 

của các cổ đông. Tôi đại diện cho BKS có ý kiến phản hồi ý kiến của các cổ đông: ĐH 

thường niên đang đại hội cho năm 2020 và trách nhiệm BKS kiểm tra giám sát thực hiện 

các quyết định của ĐHCĐ năm 2020. Tôi báo cáo 11 Nghị quyết ban hành và yêu cầu 

thực thi quyết định về việc tăng vốn hồi đầu năm nay thuộc về năm 2021 thì thời điểm 

hiện tại tháng 05/2021 việc thực hiện Nghị quyết của các cổ đông sang năm 2021 thì 

chúng tôi có trách nhiệm báo cáo. Việc thực biện việc tăng vốn đấy thì sẽ do bên HĐQT 

và BGĐ sẽ chủ động thực hiện xin báo cáo lại cho quý cổ đông được biết. 

5/ Ý kiến của cổ đông Bùi Văn Hổ: 

Nghe qua báo cáo năm 2020 và năm 2021 đã làm tốt. Tán thành và ủng hộ báo cáo 

thống nhất theo số liệu báo cáo. Qua ý kiến phát biểu của cổ đông Tôi đồng ý các anh 

phát biểu. Tôi có mấy ý kiến thế này để đóng góp tham khảo HĐQT rồi anh em cổ đông 

anh chị em xem có phù hợp không chúng ta cùng nhau thực hiện và ráng phấn đấu năm 

2021 chúng ta đạt theo chỉ tiêu đề ra. Tập trung tờ trình số 31 chủ yếu là phân phối lợi 

nhuân thì đưa ra là trả bằng cổ phiếu là 10 tỷ còn 20 tỷ để lại. Theo ý kiến của tôi đề nghị 

chúng ta thống nhất với nhau trả 10 tỷ bằng tiền mặt rồi do HĐQT quyết định 20 tỷ hoặc 

10 tỷ cũng được vì năm 2019 còn giữ lại 9 tỷ thì chúng ta giữ lại 50% của 20 tỷ để hoạt 

động còn 10 tỷ chúng ta trả cổ phiếu đưa vô cho cổ đông tăng tỷ lệ VĐL lên là 60 tỷ hoặc 

cổ phiếu chúng ta đưa lên hết luôn là 70 tỷ cái lẻ giữ lại tôi thấy vậy phù hợp. Trong điều 

lệ sửa đổi chúng ta bổ sung VĐL này. Đề nghị HĐQT xem xét, nghiên cứu phù hợp 

chúng ta thống nhất. Quan trọng chúng ta là thời gian nào chúng ta chi trả cổ phiếu, chi trả 

nâng gộp cổ phiếu vào tháng nào hoặc chi trả tiền mặt cho cổ đông. 

6/ Ý kiến của ông Nguyễn Duy Chính – Chủ tọa đại hội: 

Đại diện Đoàn Chủ tịch, tôi xin tiếp thu các ý kiến cổ đông và chia sẻ chiến lược 

và định hướng cũng như quan điểm của HĐQT về phát triển của Công ty Cơ khí. Cuối 

năm 2020. Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhận lại chuyển nhượng vốn HUD và thông qua 

HUD, Tân Á Đại Thành có một cái may mắn được quý cổ đông chúng ta vận hành Công 

ty Cơ khí của chúng ta. Ngay sau khi tiếp nhận lại việc điều hành thì cá nhân tôi và 

HĐQT HUD Kiên Giang cử xuống tham gia vào HĐQT của Công ty Cơ khí. Ngay ngày 

đầu làm việc với Công ty Cơ khí quan điểm của tập đoàn cũng như HUD, cá nhân tôi 
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không muốn điều gì ngoài việc là nỗ lực phải cố gắng huy động các nguồn lực làm sao 

chúng ta tối ưu các nguồn lực và hoạt động Công ty Cơ khí của chúng ta và cái điều này 

cũng đã thể hiện bằng việc từ ngay đầu năm 2021 ngay sau khi tiếp nhận lại thì HĐQT và 

BKS đã có việc rà soát các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của Công ty Cơ khí chúng ta, 

cái nào chúng ta đang thế mạnh đóng góp vào doanh thu, đóng góp vào lợi nhuận thì 

chúng tôi có các kế hoạch hành động chi tiết mà cái nào đang chưa được hiệu quả sắp xếp 

lại. Chúng tôi cũng làm sao để giảm thiểu cho mất hiệu quả Công ty. 

Tôi xin khẳng định với các cổ đông hôm nay là với tập đoàn Tân Á Đại Thành 

cũng như HUD KG là cổ đông lớn của Công ty Cơ khí chúng ta. Chúng ta sẽ đồng lòng 

quyết tâm và ghi nhận các ý kiến của các cổ đông để làm sao chúng ta giải quyết thỏa mãn 

trên tinh thần là Công ty Cơ khí chúng ta có các thành công có các kết quả hoạt động năm 

tới tốt hơn từ đây chúng ta sẽ tối ưu hơn nữa các quyền lợi các cổ đông và người lao động. 

Thì quay trở lại các vấn đề đại hội: Còn vấn đề nữa là mà các cổ đông còn quan 

tâm chính là chúng ta phân phối lợi nhuận của năm 2020 và các năm trước. Trước khi đi 

đến quyết định đưa 100% phần lợi nhuận này, Xin báo cáo với Đại hội trong nội bộ họp 

của HĐQT cũng đưa ra rất nhiều thảo luận. Hiện nay chúng ta được biết các hoạt động 

của chúng ta rất cần rất nhiều các dòng tiền để chúng ta tiếp tục đầu tư tại vì hiện nay 

chúng ta gặp nhiều thách thức nếu không đầu tư thì rất có thể kết quả của chúng ta trong 

năm 2021 không đạt như năm 2020 vì năm 2020 chúng ta đạt được phần sản xuất bê tông 

là chúng ta tận dụng được các chính sách nhà nước vấn đề về giá điện ở cuối năm 2020 thì 

hoạt động sản xuất bê tông rất tốt nhưng đầu năm 2021 khi các chính sách đó không còn 

hiệu lực, khi mà giá nguyên liệu đang tăng lên thực sự hoạt động của Công ty, của phần 

sản xuất bê tông mất hiệu quả. Chúng ta mua vật tư giá rất cao, nhưng ngược lại chúng ta 

phải trả các thành phẩm cao đấy cho các đơn hàng theo giá cũ. Đây có thể nói là thách 

thức mà thực sự hy vọng các báo cáo cũng như kế hoạch dòng tiền của Công ty chúng ta, 

đây thực sự là một điều rất đáng lo ngại. Tăng tỷ lệ vốn góp cho các các cổ đông, còn lại 

phần 10 tỷ còn lại bên tài chính cũng có các ý kiến. Nói như vậy không phải là tôi không 

lắng nghe và không xem xét. Thứ nhất là liên quan đến tăng tỷ lệ vốn góp của các cổ 

đông, thứ hai là phần 20 tỷ còn lại trước năm 2020 chúng ta sẽ. Ý kiến của bên tài chính 

và cá nhân tôi, và vì dù gì thì tôi cũng là đại diện cho HĐQT của HUD cử xuống tham gia 

Công ty cơ khí, tôi cũng xin phép lắng nghe và tôi cũng đề nghị là ban thư ký cũng như 

trong Biên bản bỏ phiếu sau đây của các cổ đông và các quý cổ đông chốt lại cho tôi một 

số các ý kiến liên quan đến phần chia sẻ cái phần chia 10 tỷ bằng tiền mặt hay phần cổ 

phiếu thì tôi cũng xin cam kết đến các quý cổ đông cũng sẽ tổng hợp và cũng sẽ bằng 

tiếng nói sự thuyết phực của mình cũng sẽ báo cáo lên HUD và HĐQT HUD KG xem xét 

điều chỉnh lại phần việc chia sẽ 10 tỷ lợi nhuận năm 2020 thì tôi cũng xin phép qua đại 

hội tôi sẽ lên ngân sách của năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp và có 

thể xấu hơn năm 2020. Tập thể HĐQT và BĐH của Công ty Cơ Khí quyết tâm thực hiện 

thành công các chỉ tiêu năm 2021 chúng ta đã đề ra, qua đó qua phần chia của năm 2021 

chúng ta sẽ được cao hơn năm 2020. 

7/ Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Yến – TV HĐQT: 

Kính thưa Đoàn chủ tịch và quý Cổ đông. Tôi xin đại diện cho Ban tài chính, tôi 

xin có ý kiến đề xuất đến việc liên quan phần chia phần lợi nhuận và các hình thức chi trả 

cổ tức năm 2020 là 10 tỷ bằng 20% VĐL của Công ty là trên cơ sở hình thức cổ phiếu bởi 

vì sau khi lập kế hoạch ngân sách Công ty Cơ khí năm 2021 cũng như trong đó kế hoạch 

đầu tư các hạng mục phải đầu tư năm 2021 của Công ty Cơ khí cũng như các hạn mức tín 

dụng Công ty hiện nay đang thực hiện thì Công ty Cơ khí đang có gặp khó khăn rất nhiều 
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về tài chính đó là: thứ nhất liên quan đến dòng tiền trong hoạt động thì tài sản đảm bảo 

của Công ty cho các khoản vay trung và dài hạn trong thời gian tới cũng là hạn chế cho 

nên là phần nguồn lực cho các dự án đầu tư mở rộng sản xuất bê tông và đầu tư hạ tằng 

liên quan đến showroom ô tô thì cũng cần có nguồn thì hiện nay HĐQT thông qua một số 

dự án trọng điểm, các dự án đó nguồn vay chúng ta ở ngân hàng thực ra 60% vì là nguồn 

vay trung hạn cho nên tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021 trong đầu tư năm 

sau cũng gặp khó khăn về dòng tiền, cái phần liên quan đến vật tư rất cao doanh thu năm 

2020 sang năm 2021 và các dự án chúng ta đang chuẩn bị thực hiện thi công cũng đang 

gặp vấn đề giá vật tư tăng cao, tỷ suất lợi nhuạn của cấc dự án này cũng đang rất là hạn 

chế cho nên tình hình để giảm và tránh rủi ro cho Công ty năm 2021 và để đảm bảo thu 

ngân sách và các lợi nhuận năm 2021 đã được HĐQT thông qua và đã trình ĐHĐCĐ thì 

để đảm bảo cho phương án tài chính an toàn cho Công ty thì Ban tài chính có đề nghị hình 

thức chi trả cổ tức năm 2021 với khoản tiền 10 tỷ bằng hình thức cổ phiếu là vì vậy và 

cũng kính trình HĐQT xem xét và xin báo cáo các quý cổ đông nắm tình hình tài chính 

của Công ty và thống nhất, nhất trí thông qua. 

8/ Ý kiến cổ đông Nguyễn Thành Tín: 

Trong tờ trình số 31 về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020: Trong phần 

cuối có số liệu 20,3 tỷ thì sẽ thực hiện tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu đối với 

phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối để tái đầu tư hoạt động SXKD của Công 

ty trong năm 2021 thì tôi đề nghị phát hành 20 tỷ này cho các cổ đông trong năm 2021. 

Như vậy sẽ điều chỉnh lại phân phối cổ tức trong năm 2021 thì VĐL tăng 20 tỷ thành ra 

VĐL là 70 tỷ, kế hoạch SXKD năm 2021 về phần lợi nhuận phải điều chỉnh lại VĐL từ 

50 tỷ lên 70 tỷ. Tôi thống nhất vẫn giữ nguyên 20%/ năm nhưng số liệu trong năm doanh 

thu, lợi nhuận điều chỉnh lại. 

9/ Ý kiến của cổ đông Trương Thanh Hiếu – TV Đoàn chủ tọa: 

Về phiếu biểu quyết xem xét lại về các ý kiến mà các cổ đông vừa nêu là nếu cổ 

đông đồng ý thì ghi như thế nào, không đồng ý thì ghi ý kiến như thế nào. 

10/ Ý kiến của ông Phạm Minh Đức – đại diện Ban tổ chức: 

Về liên quan đến quy chế biểu quyết, tôi cũng xin thay mặt cho ban tổ chức dự 

thảo các tài liệu đại hội, cũng xin giải trình cho quý cổ đông thêm để thực hiện các cái 

quyền của mình cho đúng tức là hiện nay theo luật doanh nghiệp và điều lệ thì các tờ trình 

ĐHĐCĐ thì đã được HĐQT thảo luận và thông qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ, do vậy 

trong buổi ngày hôm nay thì theo quy định chúng ta có 3 nội dung lựa chọn là tán 

thành/không tán thành/không có ý kiến. Tuy nhiên là các cổ đông hiện nay cũng có những 

ý kiến nhất định và có thể chưa đủ thời gian nêu hết được tại đại hội cũng như bản thân ở 

góc độ của Đoàn chủ tịch cũng có thể chưa trả lời hết được cũng như chưa đầy đủ thì để 

cho thuận tiện và cũng đảm bảo quyền của các cổ đông và cũng đề nghị các cổ đông thứ 

nhất là thể hiện hết quyền của mình là chọn vào các nội dung của phiếu biểu quyết. Tuy 

nhiên, về các ý kiến thì có hai lựa chọn, các cổ đông có thể ghi trực tiếp vào phiếu biểu 

quyết ở phía sau do vậy các các cổ đông có thể ghi ý kiến của mình trực tiếp vào các 

phiếu đấy hoặc có thể trong vòng ba ngày có thể gửi bằng văn bản thì BTC sẽ tập hợp lại 

và gửi trình lên HĐQT. Như vậy chúng ta cũng tuân thủ đúng các quy định của điều lệ, 

theo quy định của quy chế và đảm bảo đúng các quyền của cổ đông của mình. 

D. BIỂU QUYẾT 

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết tại 

Đại hội và thu phiếu biểu quyết đối với các cổ đông họp trực tiếp. Các cổ đông tham dự 
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họp trực tuyến sẽ thực hiện gửi phiếu biểu quyết theo quy định của Thể lệ biểu quyết đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 Các thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định của Quy chế làm việc và Thể 

lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI 

Ông Nguyễn Duy Chính Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. 

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Kiên Giang kết thúc vào 

hồi 16 giờ 20 phút ngày 29/5/2021. 

F. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP 

Căn cứ trên các phiếu biểu quyết của các cổ đông họp trực tiếp và các cổ đông họp 

trực tuyến, Ban Kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết theo quy định 

của Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết; kết quả như sau: 

Nghị quyết 1:  Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế 

hoạch SXKD năm 2021. 

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

Tán thành 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết tán thành. 

Nghị quyết 2:  Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định 

hướng năm 2021. 

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

Tán thành 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết tán thành. 

Nghị quyết 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra 

giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021.   

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

Tán thành 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết tán thành. 

Nghị quyết 4: Thông qua Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh 2020: 

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

Tán thành 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết tán thành. 
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Nghị quyết 5:  Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020. 

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

- Tán thành 4.987.500/5.000.000 phiếu, tương ứng: 99,75% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

- Không tán thành 12.500/5.000.000 phiếu, tương ứng: 0,25% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Nghị quyết 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và 

chia cổ tức: 

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

Tán thành 4.134.276/5.000.000 phiếu, tương ứng: 82,69% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Không tán thành 252.193/5.000.000 phiếu, tương ứng: 5,04% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Không ý kiến 613.531/5.000.000 phiếu, tương ứng: 12,27% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Nghị quyết 7: Thông qua Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm 

soát và Thư ký HĐQT năm 2021: 

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

Tán thành 4.996.250/5.000.000 phiếu, tương ứng: 99,93% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Không ý kiến 3.750/5.000.000 phiếu, tương ứng: 0,08% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết tán thành 

Nghị quyết 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi 

nhuận và chia cổ tức năm 2021: 

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

Tán thành 4.839.750/5.000.000 phiếu, tương ứng: 96,80% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Không tán thành 151.250/5.000.000 phiếu, tương ứng: 3,03% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Không ý kiến 9.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 0,18% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết tán thành. 

Nghị quyết 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 
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năm 2021. 

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

Tán thành 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết tán thành. 

Nghị quyết 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 

Đại hội biểu quyết: 

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.000.000/5.000.000 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; 

Tán thành 4.069.375/5.000.000 phiếu, tương ứng: 81,39% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Không tán thành 122.750/5.000.000 phiếu, tương ứng: 2,46% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Không ý kiến 807.875/5.000.000 phiếu, tương ứng: 16,16% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung 

chương trình Đại hội nêu trên. 

Biên bản được lập vào lúc 16h00’ ngày 03/06/2021. Biên bản, nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông này, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty. 

 

THƯ KÝ 

 

 

 

 

Trương Văn Chính 
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Nguyễn Duy Chính 

 


