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TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG 
THUỶ LỢI VIỆT NAM-CTCP 

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ 

céng hßA x∙ héi  chñ nghÜa ViÖt nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2013

NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018) 

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam-CTCP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của 
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi 
Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26 tháng 4 
năm 2008; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II 
(2013-2018) ngày 25 tháng 4 năm 2013, nay 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1:  Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tóm tắt tổng kết 5 năm hoạt 
động (2008-2013) và định hướng phát triển 5 năm kế tiếp (2013-2018) với tỷ lệ 
phiếu biểu quyết đồng ý chiếm 98.81%. Bảng dưới là một số chỉ tiêu cơ bản dự 
kiến cho 05 năm (2013-2018): 

STT Chỉ tiêu Năm 2013-2018 

1 Tổng doanh thu  500,000,000,000 đồng 

2 Tổng chi phí  450,000,000,000 đồng 

3 Nộp ngân sách (Thuế TNDN) 12,500,000,000 đồng 

4 Lợi nhuận trước thuế  50,000,000,000 đồng 

5 Lợi nhuận sau thuế 37,500,000,000 đồng  

6 Chia cổ tức/Vốn điều lệ 8%-12% 

Điều 2:  Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng 
hoạt động năm 2013 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý chiếm 98.81%: 

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: 
+ Sản lượng :  106,012,000,000 đồng 
+ Tổng doanh thu từ các nguồn :  163,895,522,753 đồng; 
+ Tổng chi phí xác định lợi nhuận :  153,306,957,641 đồng; 
+ Lợi nhuận :    10,588,565,112 đồng; 
+ Thu nhập bình quân tháng/NLĐ :             6,000,000 đồng. 
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2.2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012: 

+ Lập quỹ dự phòng tài chính 5% : 529,428,000 Đồng; 

+ Lập quỹ phát triển sản xuất 15% :      1,588,285,000 Đồng; 

+ Thưởng Ban điều hành :      85,000,000 Đồng; 

+ Lập quỹ khen thưởng phúc lợi :      3,105,852,112 Đồng; 

+ Trả lãi cổ đông 12% năm :      5,280,000,000 Đồng; 

Trong đó: * Trả Nhà nước :      2,587,200,000  Đồng; 

* Các tổ chức và cá nhân :      2,692,800,000 Đồng. 

2.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: 

+ Tổng sản lượng : 120,000,000,000 Đồng; 

+ Tổng doanh thu :   80,000,000,000 Đồng; 

+ Lợi nhuận :     7,000,000,000 Đồng; 

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức :     8%/năm/Cổ phần. 

Điều 3:  Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thẩm tra các báo cáo của HĐQT 
với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý chiếm 98.81%. 

Điều 4: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là 1%/tháng/CP (hay 12%/năm/CP) với tỷ 
lệ phiếu biểu quyết đồng ý chiếm 98.81%. 

Điều 5:  Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC với tỷ lệ phiếu 
biểu quyết đồng ý chiếm 98.8%. 

Điều 6:  Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013-2018): 

6.1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018): 

STT Họ tên ứng cử viên Tổng số phiếu bầu 

1 Võ Văn Lung 4,650,638 

2 Nguyễn Ngọc Lâm 3,815,472 

3 Võ Như Hùng 3,659,617 

4 Lê Mạnh Hiệp 3,626,382 

5 Đỗ Ngọc Cương 1,487,091 

6.2. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2018): 

STT Họ tên ứng cử viên Tổng số phiếu bầu 

1 Nguyễn Phong Thắng 5,251,635 

2 Đoàn Thị Minh Phương 2,721,473 

3 Trịnh Thị Vinh 2,396,602 
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