
Le Chi Nguy en Thang 

NGU'OI DUQC UY QUYEN 
CONG BO THONG TIN 

r.: .>: 

NO'i nlt~n: 
- Nhu tren; 
- HDQT , BGD Cong ty; 
- Truong BKS; 
- Luu VT. 

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung S\J th~t va hoan toan 
chiu trach nhiem truce phap lu~t vs n9i dung cac thong tin da cong b6./. 

II- NQI DUNG THONG TIN CONG BO: 
Cong b6 thong tin Tai lieu hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2021 cua 

. Cong ty c6 phan Dich vu va xay dung dp mroc D6ng Nai (t6 chirc vao ngay 
26/4/2021) 

(Dinh kem Tai lifu hop Dfli h9i tl6ng cJ dong thuimg nien niim 2021) 

Thong tin nay da duce cong b6 tren trang thong tin dien tu cua Cong ty vao ngay 
05/4/2021 tai Website: www.dvxdcn.com 

Le Chi Nguy en Thang 
Email: lcnthang(cu,gmail.com 

Website: www.dvxdcn.com 4- Email: dvxdcn @ yahoo.com.vn 

5- Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: 
6- Dien thoai (di dong): 0909385874 
7- Loai thong tin cong b6: 

DKhac D Theo yeu cau D24h 

I- GIOI THl¢U VE TO CHUC CONG BO THONG TIN: 
1- Ten Cong ty: Cong ty c6 phfin Djch vu va xay dl}·ng c§p DU'O'C D6ng Nai. 
2- Trl,l so chinh: S6 52 Cach rrrang thang 8, Phuong Quyet Th~ng, TP. Bien Hoa, tinh 

D6ngNai. 
3- Di~n thoai: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797 

Kinh gui: - Uy ban Chung khoan Nha mroc 
- Sa Giao dich Chung khoan Ha N9i. 

D6ng Nai, ngay 05 thang 4 nam 2021 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI¢T NAM 
Dqc l~p - T\f do - Hanh phtic 

CONG TY CP CA.P NVOC DONG NAI 
CONG TY CO PHAN DJCH VV & 

XA Y Dl/NG CAP NU'OC DONG NAI 
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- Nqi dung, h6 SO' trinh Dat h(H: 
+ Bao cao cua Hoi d6ng Quan tri v€ quan tri va k€t qua hoat dong cua Hoi dong 

quan tri va tung thanh vien Hoi d6ng Quan tri nam 2020. 
+ Bao cao cua Ban Ki€m scat v€ k€t qua kinh doanh cua Cong ty va hoat dong 

cua Hci dong quan tri, Giam d6c Cong ty nam 2020; Bao cao tu danh gia ket qua hoat 
dong cua Ban kiern soat va cua tung Ki€m soat vien nam 2020. 

+ Bao cao tai chinh da kiem toan nam 2020. 
+ Ta trinh k€ hoach phan phoi Ioi nhuan, trich l~p cac quy va chi tra c6 me nam 

2020. 
+ Bao cao k€ hoach kinh doanh narn 2021. 
+ Ta trinh Iua chon Cong ty kiem toan Bao cao tai chinh nam 2021. 
+ Ta trinh quy€t toan ti€n luong, thu lao HDQT, BKS nam 2020; K€ hoc;1.ch chi 

tra ti€n lucrng, thu lao cua HDQT va BKS nam 2021. 

QUYETNGHJ 

Bi~u 1: Thong qua thoi gian t6 chirc Dai h(>i d6ng c6 dong thuong nien nam 2021 
va cac n(li chinr;, h~ w trinh nili hoi nAnr. r.A nonr. thm'rnr. nii\n niirn 7.0?.1 r.1'1:1 O'mr. ty 
c6 phan dich vu va xay dung c~p n~&c Dong Nai, nhu sau: 

~ Th ai gian t6 chirc dai hoi: 08h30, n~ay 26/4/2021 [Thir hai) 
- Dia di~m: tai Hoi tnrong Cong ty c6 phdn dich vu va xay dung c~p mroc D6ng 

Nai - Sb 52, dirong Cach mang thing 8, Phuong Quyet Thing, 'l'P.Bien Hoa - Tinh 
D6ng Nai. 

- Di€u kien tham du: T&t ca cac c6 dong chot danh sach d€n ngay 25/3/2021 
(theo danh sach cung cdp cua Trung tam Zin! k;1 chung khodn) 

HQI BONG QUA.N TRJ 
CONG TY CO PHAN DJCH vu VA XAY Dl/NG CAP NUOC BONG NAI 

- Can cu Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 da duoc Quoc h(>i mroc Cong hoa 
Xa h(>i Chu nghia Viet Nam thong qua ngay 17 /6/2020; 

- Can cu Di€u l? Cong ty C6 phan Dich vu va Xay dung C&p mroc Dong Nai; 
- Can cu Bien ban hop HQi d6ng quan tri Cong ty s6: 03/2021/BB-HDQT-DVW 

ngay 05/4/2021. 

r.ONG TY r,p r.A p NT rnr. f)()NG N.t\ T C()NG H O A x.A. aor CHIT NGHiA VIET NAM 
A ' ~ CONG TY CP DJCH Vl) V A XAY Ul/Nt; :l)c}c l~p - 1'\I' do - Hanh phuc 

CAP NUOC BONG NAI 
S6: 03/2021/NQ-HDQT-DVW Bien Hoa, ngay 05 thang 4 ndm 2021 

NGHJQUYET 
Viv: Thong qua thiJ'i gian tJ chtrc D(li h9i d8ng cJ tlong thutmg nien niim 2021 

va ctic nri dung, h6 SO' trinh D(li h9i tl6ng ca dong thuirng nien niim 2021 
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Noi nh{in: 
- Nhu Di~u 3; 
- Luu: VT , HDQT. 
D:/HUONG/DVW/NQ/2021. 

+ Ta trinh sira d6i Di€u l~, Quy ch€ noi b(> v€ quan tri Cong ty, Quy ch€ hoat 
dong cua HDQT , Quy ch€ heat dong cua Ban kiem soat Cong ty. 

+ Dµ thao Bien ban , Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien narn 2021. 

Di~u 2: Giao cho Giam d6c Cong ty trien khai thuc hien cac noi dung c6 lien quan 
d€ t6 chirc Dai h(>i d6ng c6 dong thirong nien nam 2021 cua Cong ty theo quy dinh. 

Di~u 3: Nghi quyet nay co hieu hrc k€ tu ngay ky. Cac Ong (Ba) thanh vien Hoi 
d6ng quan tri, Ban kiem soat, Ban Giam d6c Cong ty, cac don vi va ca nhan c6 lien 
quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay. 



Kfnh gfri : Quy cA don g Con g ty CP Djch V t} va xay dung c~p mroc E)fmg Nai 

H(H d6ng quan tri Cong ty c6 phan Dich vu va xay dung c~p mroc D6ng Nai 
rran tn:me thAne h :10 V::I kinh m rri Qny "A none n~n th arn civ f)1;1i h f.ii ofmg cA ofmg 
thuong nien nam 2021 nhir sau: 

1. ThO'i gian t6 clurc D~i h{H: 08h30 ngay 26/4/2021 - Thfr Ha i. 
2. Dja di~m: Tai H9i tnrong Cong ty c6 phan Dich vu va xay dung cap mroc 

D6ng Nai, s6 52 - Duong Cach Mang Thang 8 - Phuong Quyet Thilng - 
TP.Bien Hoa - tinh Dong Nai. 

3. Chuong trinh D~i h(>i: 

• Dtil h(Jl Thiio lul)n v,l thlJng qua au: npi dung suu: 
- Bao cao cua Hoi d6ng Quan tri vs quan tri va kSt qua hoat dong cua H9i dong 
quan tri va tung thanh vien H9i dong Quan tri nam 2020. 

- Bao cao cua Ban KiSm soat vs kSt qua kinh doanh cua Cong ty va hoat dong 
cua Hoi d6ng quan tri, Giam d6c Con g ty nam 2020; Bao cao tu danh gia kSt 
qua hoat dong cua Ban kiSm soat vacua tung Ki@ m soat vien nam 2020. 

- Thong qua bao cao tai chinh da kiSm toan nam 2020. 
- Thong qua phuong an phan phoi Ioi nhuan, trich l?p cac quy va chi tra c6 tire 
nam 2020; KS hoach phan ph6i loi nhuan, trich l?p cac quy va chi tra c6 tire 
nam 2021. 

- Thong qua kSt qua SX KD nam 2020 va kS hoach SXKD nam 2021. 
- Thong qua viec lira chon Cong ty kiSm toan Bao cao tai chinh nam 2021. 
~ Thong qua Ta trinh quy6t toan tiSn hrong , thu lao HV~'l'; HKS n am :LU:.LIJ; K.~ 
hoach chi tru ti6n luong, thu lao cua HDQT va BKS n am 2021. 

- Thong qua ta trinh sira d6i E)iSu l~, Quy che quan tri noi b9 Cong ty, Quy chS 
hoat dong cua HDQT , Quy che hoat dong cua Ban kiem soat Cong ty. 

- Thong qua Bien b an va Nghi quyet Dai hoi. 
4. Tai li~u ph uc V \J D~i h(>i: 

Tai lieu hop D?i h9i duc;rc dang tai tren Website cua Cong ty t?i dia chi: 
www.dvxdcn.com ; mp,c: Quan hj cJ dong. Tai li~u h9p se duc;rc C?P nh?t cac 
n9i dung sira d6i, b6 sung (nSu co). 

Viv: Tham d¥ D{li h9i d8ng cJ dong thuimg nien niim 2021 
cua Cong ty cA phfi.n Dfr.h V¥ Vil xay d{T.ng cli.p nutrc fJfmg Nai 

TH ONG BAO MO I HOP . 
Bien Hoa, ngay 05 thang 4 ndm 2021 

CQNG HOA XA HQI CH U NGHiA vrsr NAM 
D(>c l~p - Tl}' do - Hanh phuc 

CONG TY CP C A P NVOC DONG NAI 
CONG TY CO PHA N DI CH V U VA 
XA y D\JNG C A P NUOC DONG NAI 

S6: 03 /TB-HDQT -DVW 
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Nui nh{in: 
- Nhu tren; 
- HDQT, BGD Cong ty; 
- Ban Ki~m soat Cong ty; 
- Luu VT .HDQT. 

Bi~u quyet cac n9i dung tai cuoc hop Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2021 cua 
Cong ty. 

6.2 Hoac Quy c6 dong gt'.ri Phieu biJu quyet ve Cong ty truce giu khai mac D"1i h(>i (Phieu 
bidu quyit sau ngay khat mac Dai h(d se khong c6 gilt tri) 

6.3 Khi (1tn tham dv D<:1i h(ii ctl nghi Quy di dong mang thco ban chinh C:tv1ND/CCCD /h() 
chieu. N~u la nguoi duoc uy quyen thi ngoai cac gifry ta tren phai mang theo Giay uy 
quyen ban chinh (neu Gidy uy quyen chua duac gtri vJ Cong ty c6 phdn Dich V?f va xdy 
dung cdp nuac Dong Nai truce ngay khai mac Dai hoi). 
D~ thuan loi cho cong tac t6 chirc Dai hoi va dam bao quyen loi cho cac c6 dong, kinh 
d~ nghi Quy c6 dong xac nhan vi?c tham du Dai hoi; va gui Phi~u Dang ky c6 dong dµ 
D.;ii h9i, Gifry uy quy~n (n~u uy quy~n cho nguai khac) d~n trv so Cong ty truac 03 
ngay khai m.;ic D.;ii h9i, theo dja chi: 
CONG TY COP HAN DfCH Vl) VA XAY D[/NG CAP NUOC DONG NA! 
SJ 52 - au'Cmg Cach mc;zng thang 8 - P. Quytt Th6ng - TP.Bien Hoa - T fJ6ng Nai. 
Di¢n thoqi: (0251) 3847241 - Fax: (0251) 3840797. 
C6 dong c~n bi~t them chi ti~t, lien h~: Ba Nguyln Thi Tan Huimg-DT:0919 491 965 
Tran tr9ng ./. 

- Thanh vien HDQT. 
- Thanh vien HDQT 

- Ong Tr~n Chien Th~ng . 
- Ong Dang Nguyen Thanh An 

5. Dif.u ki?n tham d\r Dai h{H: 
T~.t cil cn.c c6 dong ,q,('r hfi·u c6 }'lhieu C llll Con g ty c6 ]'lhfin Djch vu vii xiiy dung cfit"l 
mroc Dfmg Nai co ten trong danh sach c6 dong chot d~n ngay 25/03/2021 do Trung 
tam hru ky Chung khoan Vi~t Nam cung cap. 

6. Xac nh~n tham d\f D~i hqi: 
Truce tinh hinh dich benh Covid-19 vfrn con di~n bien phirc tap, can cu khoan 3, Di~u 
144 Luat Doanh nghiep 2020 quy dinh: C6 dong duoc coi la tham du va bieu quyet tai 
cuoc hop Dai h9i d6ng c6 dong trong tnrong hop " Uy quyJn tham dlf cho mpt nguiti 
khtic ... i, phiiu biiu quyh JJ,i"/upc hop thong qua thu, fax, thtr ilijn ue". Vi vay, 
trong tnrong hop Quy c6 dong khong th~ d~n tham du Dai h9i thi co th~ uy quyen bang 
van ban ( theo mdu dinh kem hodc ldp thanh van ban uy quyen theo quy dinh cua B(J 
ludt ddn sv 2015) cho nguoi khac d~n tham du Dai hoi hoac xem xet thuc hien quyen 
cua c6 dong nhu sau: 

6.1 Uy quyen cho Thanh vien HDQT g6m cac Ong sau day: 
- Ong Nguyen Anh Tufrn - Chu tich HDQT 



.. ...... ngay ..... thong ...... nam 2021 
NGU01 NH~N UY QUYEN 

(Ky va ghi ro ho ten) 
NGUO'I DANG KY THAM Dl/lUY QUYEN 

(Ky va ghi ro ho ten) 
(Dong ddu neu la t6 chuc) 

Ca n cu Tho n g bao m oi tham du Da i h oi d6ng c6 do n g thuong nien n arn 2021 cua Co n g ty C6 ph fin 
Dich v1,1 va Xay dung Cap nuoc Dong Nai, toi xin xac nhan nhu sau : 
D Dang ky tham d1.1· hop 
D Uy quyin tham d1.1· cho Ung/lia dmri day: 
Ong /Ba: Ma s6 CD( neu c6 ): .. 
HQ ten nguoi dai dien (Co do n g phap nhan): .. 
S6 CMN DI H 9 ch i€u hoac f) KKD : .. 
Cap ngay: tai: . 
Oja chi: : .. 
D ien th oai: .. 
Hoac uy quyen cho: 
O Ong Nguyen Anh Tudn - Chit tich HDQT CTCP Dich Vft &XD cdp mare D6ng Nai 
O Ong Trcin Chiin Thang - TV HDQT CTCP Djch V?t &XD cdp nutrc D6ng Nai 
D Ong Dang Nguyin Thanh An - TV- Hf>QT CTCP Dich V?t & XD cdp nuirc Dong Nai 

D uoc quyen thay th€ toi/con g ty chung toi tham d1,1· va bieu quyet tai cuoc hop D?i hoi d6ng c6 
do n g thuong nien narn 2021 cua Co n g ty C6 ph §t1 Dich VI_I va Xay dung C§.p nU'O"C Do n g Nai 
duce t6 chuc vao luc 08h30, n gay 26/4/2021 (Thu Ha i). 
Giay uy quyen c6 gia tr] d€n k h i k€t thuc D ai h ('>i don g c6 don g thuong nien nam 2021 cua Cong 
ty C6 ph an D ich v1,1 va Xay dung Cip ruroc D6 n g Nai. 

'> , '> 'I '? ' 

To n g so co phan so· hfru : co phan 
D i ~n th O? i: . 

Ten c6 dong /T6 ch trc: . 
Ma s6 CD: .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . 
HQ ten n guoi dai dien (C6 dong ph ap nha n ): . 
S6 CMN DI H ('> ch i€u h oac DK K D : Cap n gay: .. 
Dia chi: . 

Kinh gui: Cong ty ca ph~n Djch VI} va Xfiy dung C~p DU'O'C D6ng Nai 

PHIEU DANG KY /GIA.Y UY QUYEN 
THAM mr HQP D~I H(>I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021 

(Danh cho cJ dong ca nhdn hoac t6 chuc) 

CQNG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM 
:DQl: I~p - T1.1· do - Ilanh phuc 

CONG TY CP CAP NUOC DONG NAI 
CONG TY CP DJCH V\J VAX . .\ Y D\J'NG 

CAP NUOC DONG NAI 



NGUOI UY QUYEN 
(Ky ten trong Danh sach kem theo) 

NGUOI DUQC UY QUYEN 
(Ky va ghi ro ho ten) 

.,.N(H dung uy 4uy~n. 
Duoc quven thay mat chung toi tham du va bieu quyet tai cuoc hop Dai hoi d6n g c6 

dong thuong nien narn 202 I cua Cong ty C fJ phan Dich v1,1 va xay dung Cap nuoc Dong Nai, 
t6 chirc vao luc 08h30 ngay 26/4/2021 (Thu hai) 

Ben nhan uy quyen chi duoc thuc hien cac noi dung trong pharn vi duoc uy quyen theo 
gi§.y uy quyen nay va khon g duoc tty quyen lai cho ben thir ba. 

Gi.iy uy quyen nay c6 gia tri d€n khi ket thuc Dai h(>i d6ng c6 dong thuong nien nam 
202 I cua Cong ty C6 phan Dich v1,1 va Xay dung C§.p nuoc D6ng Nai. 

Chung toi cam k€t hoan toan chju trach nhiern tnroc phap lu~t v€ viec uy quyen tren. 

So co phan uy quyen: c6 phan . 

Dia chi: . 

Can cir Gi§.y moi tham du D ai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 202 I cua Cong ty C fJ 
phan Djch Yl,I va xay dung C.ip nuoc Dong Nai. Chung toi la nhfrng c6 dong SO" hilu 

................................ c6 phan, chiem % c6 phan c6 quyen bieu quyet cua Cong ty ce 
phan Dich v1,1 va xay dung C.ip nuoc Dong Nai c6 ten trong Danh sach duoc gui kern theo 
day, cung nh.it trf tty quyen cho: 

Ong (Ba): . 

CMND /CCCD s6: N gay cap: Noi cap: . 

Kinh gfri: Cong ty C6 ph~n Djch V\J va Xay dung C~p DU'O'C D&ng Nai 

t;IA v [I\'' ou v £N 
THAM DV HQP D~I H<)I DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2021 
C U A CONG TY CP D JCll vu v A XAY D V'NG CA P NUOC DO N G N AI 

(Danh cho nhom c6 dong) 

................ ! ngay thang nam 2021 

D<)c I~p - Tl}' do - H~nh phuc 
CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . 



STT HQ ten 86 Dja chi thmmg tru S6 c6 phin Ky ten CMND/DKKU SO' hfru 

. 

~ - 

T6ng d)ng 

(Uy quyen cho Ong /Ba: ) 

DANH sxcu co DONG UY Q UYEN THEO NHOM 
THAM mr D~I H(>I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021 

CUA CONG TY CO PHAN DJCH vu VA XA Y Dl/NG CAP xtr OC DONG NAI 



. M-•H• 

'I'hm gian NOi dung 
·- -- 

'/hJU - 8h30 - f)f,n ti~p <19.i hi~u va cf> dong .( sat khudn va do nhiet di)) 
- KiJuJ. tra tu· each c6 dong, ohltl lai lieu Bui liui. 
- C hao ea, Tuyeu u6 ly du lO clun. D ai l1Qi vJL Oi&i thicu thanh phdn tham du. 
- Bao cao kSt qua thfrm tra tu each dai bi6u tham du Dai hoi. 

8h30 - 9h00 - Thong qua Quy chS lam viec cua Dai hoi. 

- Chu toa chi dinh cac can be) cua Cong ty tham gia dieu hanh hoat dong cua 
D?i hc)i va Thu ky D?i hc)i. 
- Thonz aua danh sach Ban ki6m nhieu. 
- Thong qua Chuong trinh Dai hoi. 

Cac bao cao t~i D~i h<)i: 
- Bao cao cua Hoi d6ng Quan tri ve quan tri va kSt qua hoat dong cua Hoi 
d6ng quan tri va tung thanh vien Hoi dong quan tri nam 2020. 

I 
- Bao cao cua Ban Ki6m scat ve kSt qua kinh doanh cua Cong ty va hoat dong 
cua Hoi d6ng quan tri Cong ty nam 2020. 
- Bao cao tu danh gia kSt qua hoat d(mg cua Ban kiern soar va cua tung Kiem 
scat vien nam 2020. 

N<)i dung cac Tir trinh: 

9h00 -10h30 - Ta trinh thong qua Bao cao tai chinh da kiern toan narn 20?.0. 
- Ta trinh thong qua kS hoach phan phoi loi nhuan, trich l~p cac quy va chi tra 
c6 tire nam 2020. 
- Ta trinh thong qua kS hoach kinh doanh nam 2021 
-To trinh thong qua Iva chon Cong ty kiem toan Bao cao tai chinh nam 2021. 

- Ta trinh quyet toan tien hrong thu lao HDQT, BKS nam 2020; KS hoach chi 
tra tien luong, thu lao cua HDQT va BKS nam 2021. 

- \ a trinh thong qua sira d6i Di€u, I~, Quy che noi be) ve. quan tri Cong ty, Quy 
che hoar dong cua HEJQT, Quy cne hoat dong cua Ban kiem scat Cong ty. 

- Dai hoi thao luan cac noi dung C'?.C) cao V ?.. t0 trinh do Hc)i dong quan tri va Ban 
1 Oh30-1 Oh50 kiem soat trinh tnroc Dai hoi, 

- Ban kiern phieu kiern phieu bi~u quyet. 
- Thu ky dQC Bien ban va Nghi quyet Dai hoi; 

1 Oh50 -1 lhOO - Dai hc)i bi6u quySt thong qua Bien ban va Nghi QuySt; 

- Chu t9a tuyen b6 b~ ffi?C D?i h91. 

~ 

~

t• CONGT ~Y~,,. CHUONG TRINH HOP co PHKN ·0 D~I H()I DONG co DONG THUONG NIEN NAM 2021 
o1caryv>.xAY,~"' ONG TY CP DICH vu vA XAY DUNG CAP NU{1c :UONG NAI \* CAPNUOC • • • 

~1 f>o'NG NAI ).I! ~ian: 08 gia 30 phut ngay 26 than g 4 narn 2021 (Thu hai) 

~~ ~ oi~m: H9~ tnrong Cong ty co phan 1 Jj~li v~ va XAy tlt,mg dp HUU'l! E>Ou ~ Nai. 
·- So 52 - CMT8 - phuong Quyet TMn g - TP. Bien Hua - Tiuh Don g Nai . 



Bien Hoa, thdng 4/2021 

CONG TY co PHAN DICH vu v A XAY DUNG 
CAPNUOCDONGNAI . 

NA.M2021 

DAI HOI DONG co DONG TRUONG NIEN • • 

TAI LIEU HOP • • 

CONG TY co PHAN CAP NU'dc DONG NAI 
CONG TY CO PHAN DJCH vu VA XAY DVNG CA.P NlfOC DONG NAI 

------------000------------ 

........ ., . 



1 Tai lieu Dai hoi c6 dong thuong nien ndm 2021 

Di~u 4. C6 dong tham d\f Dal h(>i c6 dong 
1. Di~u kien tham du D1;1i hoi: 
Tfrt ca cac c6 dong SO' htru c6 phan Cong ty c6 phan dich vu va xay dung 

dp mroc D6ng Nai theo danh sach chot d€n ngay 25/03/2021 (ngay dang ky cuoi 
cung) hoac nhtrng nguoi duce uy quyen tham du hop l~ d~u c6 quyen tham du 
D1;1i hoi dong c6 dong thirong nien nam 2021 (DHCD) cua Cong ty c6 phan dich 
vu va xay dung cfrp nuoc D6ng N ai; 

2. Quyen va nghia vu cua cac c6 dong du dieu kien khi tham du D1;1i hoi: 

CHUONG II 
QUYEN v A NGHiA vu CUA cAc BEN THAM GIA I)~ H()I 

Di~u 1. Pham vi ap dl.J.ng 
Quy che nay sir dung cho viec t6 chirc D1;1i hoi dong c6 dong thuong nicn 

nam 2021 cua Cong ty c6 phan dich vu va xay dung ctip mroc vbng Nai. 
Di~u 2. Quy ch€ quy dinh cu th~ quyen va nghia vu cua cac ben tham gia D1;1i 

h9i, di~u kien, th~ thuc tien hanh D1;1i hoi. 
Di~u 3. C6 dong va cac ben tham gia D1;1i hoi c6 trach nhiem thuc hien theo 

cac quy dinh tai Quy ch€ nay. 

CHUONG I 
NHUNG QUY DJNH CHUNG 

Can ctr Ludt doanh nghie p cua Qu6c hoi Nuce Cong Hoa Xii. H(Ji Chu 
Nghia Vift Nam s6 59/2020/QH14 ngay 17/6/2020; 

Can cu· Ditu !¢ Cong ty c6 phdn dich v~ va xay dung cdp nuac D6ng Nai. 

D1;1i hQi c6 dong thuong nien nam 2021 cua Cong ty c6 phan dich vu va xay 
dung cfrp mroc D6ng Nai duoc t6 chirc va thuc hien theo Quy ch€ lam viec sau 
day: 

QUY CHE LAM VI¥C 
T 1'.I D1'.I H()I DONG CO DONG THU ONG NIEN NAM 2021 

CUA CONG TY CP DJCH VlJ VA XAY D\JNG CAP NUO'C DONG NAI 

Bien Hoa, ngay 05 thang 4 ndm 2021 

CONG TY CP CAP NVdc DONG NAI C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VI¥T NAM 
CONG TY CP DICH VU VA XAY D(>c lip - Tl! do - H;mh phuc 
DVNG CAP NU'O'C DONG NAI 



2 Tai li¢u Dc;,i h(Ji tl6ng c6 dong thu&ng nien nam 2021 

a) Cf> dong hoac nguoi duoc uy quyen den du Dai hoi cfu1 mang theo cac gifry 
ta sau: 

- B an chlnh Gifiy Chung minh nhfin dan hoac h<) chieu; 
- Ban chinh Phi~u dang ky/Gi&y uy quyen tham du hop DllDCD (tnrong 

hop duoc uy quyen tharn du Dai h(>i). 
b) Dang ky tham dtr Dai hoi: Co d611g hoac nguoi UUl)L: uy quyen d6n du 

:l:.l~i h(,1 I h,.rc hi,~n cong tac phon g i,;hOug dich COVID theo quy djnh, xudt trinh 
r,~r. r;i~y t<'r lrf.n cho H an T6 chcc va duoc nhan: 01 b9 tai lieu Dai h{)i, 01 The 
bieu quyet, 01 Phieu bieu quyet, trong do: 

- M(H (01) "The bi~u quyet" mau xanh dirong co ghi ma dai bieu, s6 
c6 phan SO' htru va/hoac dai dien, co dong d§.u Cong ty. The nay dung d~ bieu 
quyet va thong qua cac noi dung theo chuong trinh Dai hoi. 

- M<)t (01) "Phieu bi~u quyet" mau tr~ng co ghi ma dai bieu, s6 c6 
phan so huu va/hoac dai dien, co dong d§.u Cong ty. Phieu nay dung d~ thong qua 
cac bao cao va ta trinh tai Dai hoi. 

c) Trong thoi gian difrr ra Dai hoi, cac c6 dong/hoac dai dien theo uy 
quyen phai tuan thu theo SlJ huong dfrn cua Chu toa, irng XU van minh, lich SlJ va 
gitr tr~t tu trong Dai hoi; 

d) C6 dong duoc quyen uy quyen bing van ban cho nguoi nhan uy quyen 
thay mat minh tham du va bieu quyet tai Dai h(>i d6ng c6 dong. Nguoi duce uy 
quyen tham du Dai h(>i khong diroc uy quyen cho ngiroi thir ba tham du Dai hoi. 

e) C6 dong hoac nguoi duce uy quyen khi muon phat bieu y kien thao 
luan phai duce sir d6ng )' cua Chu toa, phat bieu ngan p;i:m vii t~.p trung vao dung 
nhtrng n(>i dung trong tam cfrn trao d6i, phu hop voi 119i dung chuong trinh cua 
Dai h(>i da duoc thong qua. Nhfrng vfrn d€ nguoi truce da phat bieu thi khong nen 
phat biJu Iai de tranh trung l.lp. c6 dung tham du' f>i;i.l hvl ctlng co the glii L:uL: w;l 
dung, cau hoi~ f b ~n v ~o gi~y nA r.hn yAn r.ho R <1n Thu: ky, 

g) Dugc tham gia bi~u quy€t cac vfrn d€ thu(>c thAm quy€n cua D?i h(>i 
d6ng c6 dong theo dung quy dinh t?i Lu~t doanh nghi~p. 

h) C6 dong ho~c nguai duqc uy quy€n khi t&i dµ h9p D?i h(>i d6ng c6 
dong Sau khi nghe bao CclO v€ CclC 'nQi dung cfrn thong qua Se Cung thao }u~n Va 
thong qua bing bi~u quyet. 

i) Trong thai gian t6 cht'.rc D?i h(>i, cac c6 dong phai an m~c chinh t€, tuan 
theo SlJ hu6ng dfrn cua Ban t6 cht'.rc, t'.rng XU van minh, }ich SlJ, khong gay mfrt tr~t 
tµ. Ton tr9ng quy€n di€u hanh cua Chu t9a, ton tr9ng kSt qua bi~u quy€t cua D?i 
h(>i. 

k) C6 dong ho~c nguai duqc uy quy€n di! h9p den tr~ sau khi D?i h(>i da 
khai m?c thi sau khi hoan tfrt thu we dang ky, duqc tham dµ va tham gia bi~u 
quy€t v€ cac n<)i dung cfrn bi~u quy~t con l?i theo chuang trinh D?i h(>i da duqc 
thong qua. Trong truang hqp nay, hi~u lµc cua nhfrng bi€u quyet da tiSn hanh 
tru&c do khong bi anh huang. 

I) Khong hut thu6c la trong phong D?i h(>i; 
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~ co~ 
:H v~ vi 
CAP 
DON 
~ 
~ 

d) Tra loi hoac chi dinh nguoi tra loi nhtrng vfrn d€ do D1;1i h(>i yeu cfiu. 
e) Giai quyet cac vlin d€ phat sinh trong suot qua trinh Dai hoi. 

Di~u 6: Ban tharn tra tu each d~i bi~u tham dt,r D~i h{>i d6ng c6 dong 
Ban tham tra tu each dai bieu tham du Dai h<)i d6ng c6 dong do Hoi dong 

quan tri Cong ty c6 phan dich vu va xay dung clip mroc D6ng Nai d€ cu va thanh 
l~p. Ban tham tra tu each dai bieu tham du Dai h<)i d6ng c6 dong co trach nhiem: 
kiem tra di~u kien tham u~ Dc;ti hOi cua c6 dong ho~c nguoi dugc uy quyen den 
dv h9p, xac djnh tinh hgp I~ theo quy djnh cua phap lu~t va d6i chi~u v6i danh 
sach c6 dong ho~c nguai dugc uy quy€n c6 quy€n dv h9p theo danh sach C6 
dong da ch6t ngay 25/3/2021; phat tai li~u D<;li h<)i va The bi€u quy~t; bao cao 
tru6c D?i h9i va chju trach nhi~m v€ k~t qua thfrm tra tu each d?i bi€u tham dv 
D?i h9i tru6c khi D?i h9i chinh thuc dugc ti~n hanh. 
Di~u 7. Thrr ky D~i h{>i 

1. Thu ky D?i h<)i do Chu t9a D?i h<)i cu ra theo quy djnh t?i Lu~t doanh 
nghi~p va Di€u l~ Cong ty. 

2. Thu ky thvc hi~n cac cong vi~c trg giup theo phan cong cua Chu t9a D<;ti 
h<)i, bao g6m: 

quyet. 
c) Trinh du thao, k~t luan v€ nhirng n<)i dung cfin thiet d€ Dai hoi bieu 

trinh. 

m) Khong noi chuyen rieng, khon g sfr dung dien thoai di c.19ng trong Iuc 
di€n ra Dai hoi. TM ca cac may dien thoai di dong nen d€ che d<) im lang hoac tit 
may; 

n) Truong h {!p C0 dong h oac nguM ctuvc tl_y 4u_ytS11 kl11111µ, f.11:111 ffo'i 11l1ii111:. 
quy dinh v6 kicm tra hoac cac bien phap , guy dinh noi trfu, Chu toa sau khi xern 
xet mot each cfrn trong, CO the ill choi hoac true xuat dai bieu noi tren khoi noi di€n 
ra Dai h<)i d~ dam bao Dai h<)i di~n ra m(lt each binh thirong theo chuong trinh k 6 
hoach. 
l>i~u 5. Chu toa D~i h{H d6ng c6 dong 

1. Chu tich Hoi d6ng quan tri Cong ty lam Chu toa Dai hoi d6ng c6 dong 
theo quy dinh tai Luat doanh nghiep va Di€u I~ Cong ty. 

2. Quyen va nghia vu cua Chu toa: 
a) Di€u hanh cac hoat dong cua Dai h<)i theo chuong trinh da duce Dai 

hoi d6ng c6 dong thong qua. Chi dinh cac can b<) cua Cong ty tham gia di€u hanh 
hoat dong cua Dai hoi (neu can). Ti~n hanh cac cong viec cfin thiet d€ Dai hoi 
d6ng c6 dong di€n ra co trat tu va thanh cong t6t dep, dap (mg duoc mong muon 
cua da s6 c6 dong tham du. 

b) Huong dfrn cac dai bi€u va Dai h9i thao luan cac noi dung c6 trong chuong 
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Di~u 9. Di~u ki~n ti~n hanh D~i hc)i. 
Cuoc hop Dai h<)i dong c6 dong duce tien hanh khi co s6 c6 dong du hop va 

uy quyen tham du dai dien it nhat tren 50°/o t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet 
theo danh sach c6 dong chot d€n ngay 25/3/2021. 

Di~u 10. Thao lu~n toi f>~i hc)i 
1. Nguyen tac: 

- Viec thao luau chi duoc thuc hien trong thoi gian quy dinh va thuoc 
pham vi cac vfrn d~ trinh bay trong chuong trinh n<)i dung Dai hoi c6 dong ; 

- C6 dong/hoac dai dien theo uy quyen khi c§n phat bi€u hoac tranh luan 
thi gio tay, chi khi duoc Chu toa nhat tri moi diroc phat bieu. M6i c6 dong phat 
bieu ngan gon , tranh trung li;lp (khong qua 10 phut), 

2. Giai dap y ki€n cua cac c6 dong: 
- Tren CO' SO' cac y ki€n phat bi€u cua c6 dong ho(lc nguai dugc uy quy~n, 

Chu t9a ho(lc can b<) dugc chi dinh se giai dap y ki€n c6 dong ho(lc nguai dugc 
uy quyen. 

CHU'UNt; 111 
TIEN HA..NH D~I H()I 

b) H6 tro Chu toa cong b& Bien ban va du thao Nghi quyet Dai hoi, thong 
bao cua Chu toa gjri d€n cac c6 dong khi duoc yeu du; 

c) Ti€p nhan phieu hoi, y ki€n cua c6 dong. 
Di~u 8. Ban ki~m phieu 

1. Ban kiem phieu cua Dai hoi g6m 03 nguoi do Chu toa gioi thieu va diroc 
Dai h<)i dong c6 dong thong qua tai Dai hoi, 

2. Ban kiem phieu co nhiem vu: 
a) Giam sat viec bi~u quyet, b§u cir cua cac c6 dong hoac nguoi duoc uy 

quyen tham du Dai h<)i; 
b) Ban kiem phieu phai · tong hop s6 c6 phan bieu quyet theo tung n<)i 

dung va l~p Bien ban kiem phieu bieu quyet thong bao k€t qua cho Chu toa va 
Thu ky, chiu trach nhiem tnroc Chu toa, Dai h<)i c6 dong khi thuc hien nhiem vu 
cua minh; 

c) Xem xet va bao cao Chu toa Dai h<)i nhfrng tnrong hop vi pham th€ l~ 
bieu quyet hoac don thu khieu nai v~ k€t qua bi€u quyet. 

a) Ghi chep d~y du, trung thtrc toan b<) cac n<)i dung diSn bien Dai hoi va 
cac vfrn d~ da duce cac c6 dong thong qua hoac con hru y vao Bien ban hop Dai 
hoi: . ' 



5 Tai li¢u fJ(J.i Mi tl6ng c6 tl6ng thu:ong nien nam 2021 

Di~u 11. Bi~u quy~t thong qua cac vfin <1~ tai D~i h(>i: 
1. Tfrt ca cac m)i dung trong chuong trinh cua Dai h(>i deu phai thong qua 

bang each: lfry y kien bieu quyet cua tat ca c6 dong tham du Dai hoi theo s6 c6 
phan sc hfru hoi;ic dai dien. . 

2. Cach thirc bieu quyet: 
a) Tung van d~ duoc dira ra tru6~· Dai hoi thuoc tham quyen cua DHDCD 

d~u dtroc xin y kien theo trinh nr sau: 
+ Tan thanh voi noi dung vira duce d~ trinh; 
+ Khong tan thanh voi noi dung vira duoc d~ trinh; 
+ Khong c6 y kien voi m)i dung vira duce d~ trinh. 

b) Khi tien hanh bi Su quyet tai Dai hoi, c6 dong hoac nguoi dai dien cua 
c6 dong se thuc hien bieu quyet b~ng each gio The bieu quyet va danh dfru vao o 
thich hop tren Phi€u bieu quyet, 

c) Dai bi Su bieu quyet bang hinh thirc gio The bieu quyet theo yeu c.iu 
cua Chu toa dS bieu quyet: Khi biSu quyet bang hinh thirc gio The bieu quyet, dai 
bieu gio cao The bieu quyet, mat truce The bieu quyet phai duce gio cao huong 
v~ phia Chu toa. Thanh vien Ban bftu CU' va kiSm phieu ghi nhan ma dai bieu va 
s6 phieu bieu quyet nrong (mg cua tung dai biSu Tan thanh, Khong tan thanh , 
Khong c6 y kien, Phuong tlnrc nay duoc dung dS thong qua thanh phftn Ban bau 
ci'r vi'! ki~m phi~11) thfmr; (JWl Chmm r; trinh H:;ii h0i; r.:1r. ni)i rlnnr; kh:k theo rli~n 
bien thirc t~ tai Dai hoi. 

d) Dai bieu bieu quyet bang hinh thirc di~n vao Phi€u bieu quyet: D6i voi 
tung noi dung, dai bi Su hra chon O l trong 03 plurong an "Tan thanh ", "Khong tan 
thanh" , "Khong c6 y kien" duoc in sin trong phieu bieu quyet. Sau khi hoan tfrt 
cac noi dung can bieu quyet cua Dai h9_i, dai bieu _ky ten, ghi dfty du ho va ten, 
san 116 giri phi~,1 biJo quy~t cho Ban kiem phieu, 

3. Tinh hop l~ cua phieu bieu quyet 
- Phi~u hi~u quyet hc;rp I~: 
+ La phieu theo milu in sin do Ban t6 chuc phat ra, khong tfry x6a, C?O 

sua, khong viSt them n(>i dung nao khac ngoai quy dinh cho phiSu nay, phai c6 
chfr ky va h9 ten d.1y du duqc vi€t tay cua d?i biSu tham dµ. 

+ Tren Phi€u biSu quy€t, n9i dung biSu quy€t (bao cao, ta trinh) la hqp l~ 
khi d?i biSu danh dfru ch9n 01 trong 03 6 vuong bi~u quy€t. N(>i dung biSu quy€t 
khong hqp l~ la n(>i dung khong dung theo quy dinh cua n(>i dung biSu quy€t hqp 
l~. 

- Phi~u bi~u quy~t khong hQ'p ·~: la phi€u biSu quy€t c6 ghi them cac 
n9i dung khac , phi€u khong theo milu in sin do Ban t6 chuc phat ra, khong c6 
dong dfru cua Cong ty, hoi;ic phiSu c6 tfry x6a, C?O sua, khong c6 chfr ky va h9 ten 
dfty du cua d?i biSu. Khi d6, tfrt ca cac n9i dung biSu quySt tren phi€u biSu quySt 
la khong hqp l~. 
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- Ban kiem phieu se kiem tra s6 phieu tan thanh , khong tan thanh , khong 
c6 y kien cua tung n<)i dung ya chiu trach nhiem ghi nhan va, tong hop ket qua 
kiem phieu bieu quyet tai Dai h<)i d6ng c6 dong. 

6. Tyl~ t6i thieu dn dat duce khi bieu quyet: 
- D6i voi quyet dinh vS loai c6 phan va t6ng s6 c6 phan cua rung loai 

duce quyen chao ban; sira d6i, b6 sung DiSu l~ cong ty; t6 chirc lai, giai th~ cong 
ty; d§u tu hoac ban tai san c6 gia tri tu 35% tong gia tri tai san duoc ghi trong bao 
cao tai chinh gfrn nhfit cua cong ty: phai duce s6 dai bieu dai dien til' 65% tong 
s6 quyen bieu quyet cua tfit ca dai bieu du hop tan thanh. 

- D6i voi cac v §.n dS con lai, phai duoc s6 dai bieu dai dien tren 50°/o 
t6ng s6 quyen bieu quyet cua tcit ca dai bieu u!J hop tan thanh. 
Di~u 12: Bien ban va Ngh] quy~t CUQC hop f)~i hc}i d6ng cA dong. 

1. Bien ban va Nghi quyet hop Dai hoi dong c6 dong phai l~p xong va 
thong qua tnroc khi be mac CUQC hop. 

2. Bien ban va Nghi quyet hop Dai hoi d6ng c6 dong phai duoc Thu ky 
Dai h<)i luu gifr tc;ti Cong ty c6 phfrn dich vv va xay d\.fng c§.p nu6c D6ng Nai. 
Di~u 13: Xir ly tnrimg hQ·p t6 chfrc D~i hc}i c6 dong khong thanh. 

1. Truong hqp khong c6 du diSu ki~n tien hanh Dc;ti h<)i theo quy dinh, 
Dc;ti h<)i phai duqc tri~u t~p lc;ti trong vong 30 ngay k€ tu ngay d\.f ki€n t6 chuc Dc;ti 
h<)i d6ng c6 dong thuong nien lfrn thu nh§.t. Dc;ti h<)i d6ng c6 dong tri~u t~p lfrn 
thu hai phai c6 s6 c6 dong ho~c dc;ti di~n duqc uy quySn dl! h9p dc;ti di~n til' 33% 
t6ng s6 cb phfrn co quysn bi~u quyet. · 

2. N€u Dc;ti h<)i c6 dong thuang nien lfrn thu hai khong c6 du diSu ki~n 
ti€n hanh theo quy dinh, thi Dc;ti h<)i lfrn thu ba duqc tri~u t~p trong vong 20 ngay 
k€ tir ngay d\I ki€n t6 chuc Dc;ti h<)i lfrn thu hai. Dc;ti h<)i d6ng c6 dong lfrn thu ba 
duqc ti€n hanh khong phv thu<)c s6 c6 dong ho~c dc;ti di~n duqc uy quySn dl! h9p 
va ty l~ s6 c6 phfrn c6 quySn bi~u quyet. Cac v§.n dS do Dc;ti h<)i d6ng c6 dong l§n 
thu ba bi~u quySt thong qua dSu duqc coi la hqp l~. 

quyet, 

4. Tht 19 bieu quyet: 
- Cir 01 (mot) c6 phdn tuong duong voi m9t quyen hiA 11 q11yJt. M6i c6 

dong/hoac dai dien theo uy quyen cua c6 dong tham du dai dien cho m(H hoac 
nhieu quyen bieu quyet se dtroc c§p 01 (mot) Phieu bieu quyet va mot (01) The 
bieu quyet. 

- Tai ngay chot danh sach c6 dong (ngay 25/3/2021) tong s6 c6 phan cua 
Cong ty la: 2.345.000 c6 phan tuong duong voi 2.345.000 quyen bieu quyet. 

5. Ghi nhan k€t qua bieu quyet: 
- Tai Dai hoi, Dai hoi d6ng c6 dong se thong qua Ban kiern phieu, 
- Ban kiem phieu c6 nhiem vu thu, ghi nhan va tra ket qua ki~rn phieu bieu 
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i~ 

- - · -- . ONG QUAN TRJ 
TJCH 

Di~u 14: Quy che n ay g6m 4 Chuang va 14 Di~u do H9i d6ng quan tri Cong 
ty c6 phan dich vu va xay dung cfrp mroc D6ng N ai ban hanh tuan thu cac quy 
dinh phap luat, 

Quy ch~ nay se chinh thirc c6 hieu luc va diroc ap dung ngay tai Dai h9i c6 
dong thuong nien nam 2021 cua Cong ty c6 ph an dich vu va xay dung cap mroc 
D6ng Nai sau khi duoc Dai hci d6ng c6 don g thuong nien 2021 thong qua voi ty 
I~ bieu quyet tan thanh tren 50% t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet tham du 
D<;1i h9i va h~t hieu hrc khi D<;1i hoi dong c6 dong thuong nien 2021 k~t thuc. 

Cac c6 dong , thanh vien B an T6 chirc D<;1i h9i dong c6 dong thuong nien nam 
2021 cua Cong ty c6 phan dich vu va xay dung cfrp mroc Dong Nai chiu trach 
nhiem thi hanh.z. 

CHU'ONGIV 
DIEU KHOAN THI HANH 
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1>6 Thi Thuy Hang 

- Nhu' tren; 
- c6 dong C ong ty; 
- HDQT Cong ty; 
- Ban Giam d6c Cong ty; 
- BKS C Cm g ty; 
-Luu VT-HDQT. 

Noi nhiin: 

Cong ty TNHH Ki~m toan & Tu v§n RSM Vi~t Nam. 
Cong ty TNHH Ki~m toan V ACO 
Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu v§n A&C 

Cac Cong ty kiem toan tren hoat dong hop phap tai Viet Nam, nam trong danh 
sach cong ty kiem toan du dieu kien cung cftp dich vu kiem loan Bau cao tai chinh 
nam 2021 va duce cung cftp dich vu kiem toan cho cac cong ty niem y~t theo qui 
dinh cua ca quan c6 thfim quyen. 

D6ng thoi kinh trinh DHDCD uy quyen cho Hoi d6ng quan tri Cong ty quyet 
dinh lira chon O 1 Cong ty trong s6 cac Cong ty theo danh sach tren d€ tlurc hien viec 
ki€m toan bao cao tai chinh nam 2021 cua Cong ty. 

K.inh trinh Dai hoi d6ng c6 dong xem xet va thong qua ./. 

TM. BAN KIEM soxr 
TRUONG BAN 

Kinh gui : Dai h(h dong c6 dong thirong nien nam 2021 

- Can cu Luat doanh nghiep s6 59/2020/QH 14 ngay l 7 /06/2020 cua Qu6c hoi 
nuoc Cong hon Ka hoi Chu nghia Viet Nam ; 

- Can cu Di€u l~ Cong ty c6 phan Dich vu va xay dung cftp mroc D6ng Nai. 
Ban ki€m scat Cong ty c6 phan Dich vu va xay dung cftp mroc Dong Nai kinh 

trinh D?i h<)i dong c6 dong thuong nien nam 2021 thong qua danh sach cac Cong ty 
ki€m toan d<)c l~p thuc hien viec kiem toan Bao cao tai chinh nam 2021 cua Cong ty 
nhu sau: 

Viv : Thong qua danh sach cac Cong ty kidm toan Bao cao tai chinh ndm 2021 

TO TRINH 

CONG TY c6 CAP Nl16c DONG NAI C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA vier NAM 
CONG TY CP DICH VU VA XAY DUNG l><)c L~p -T\r Do - H~nh Phuc 

CAP NlfOC BONG NAI • 
s6: Q_j /2021/TTr-BKS-DVW Bien Hoa, ngay 6!fthang 4 ndm 2021 



Trang 1 

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG  

CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 
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Số:       /2021/BB-ĐHCĐ-DVW             Biên Hòa, ngày  26  tháng 4  năm 2021 

                             

BIÊN BẢN HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
 CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI  

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI: 

       - Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2021 (Thứ hai). 

       - Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, 
số 52 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
 

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ : 

     Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ 
phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai: 

-  Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: …… cổ đông 

- Tham dự Đại hội có ….. cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy 
quyền, tương đương …………… cổ phần, chiếm tỷ lệ  …… % / Vốn điều lệ. 

C.   NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 

I/  Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:  

1/ Đại hội đã nghe Ông Trần Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công ty đọc Tuyên bố lý 
do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội. 

2/ Đại hội đã nghe Ông Lê Chí Nguyên Thăng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ 
đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2021, như sau: 

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: ……. cổ đông.  
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 2.345.000 cổ phần có quyền biểu 

quyết. 
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có ….. cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt 

và được ủy quyền, tương đương ……….. cổ phần, chiếm tỷ lệ  ……..% số cổ phần có 
quyền biểu quyết. 

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2021 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định. 

II/  Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông: 

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 
Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai. 

2/ Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội: 

DỰ THẢO 
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- Chủ tọa Đại hội: 

Ông Nguyễn Anh Tuấn   - Chủ tịch HĐQT  

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, 
gồm 01người : 

1. Bà  Nguyễn Thị Tân Hường  

4/ Ban tổ chức Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % (số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm 3 
người: 

1.Ông Lê Chí Nguyên Thăng - Trưởng ban. 

2. Ông Nguyễn Văn Vũ  - Thành viên 

3. Ông Lê Quốc Hùng  - Thành viên. 

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

 Kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2021 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký để ghi vào Biên bản Đại hội. 

5/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí ……% (số cổ phần có quyền 
biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2021. 

III/  Nội dung chính và diễn tiến Đại hội:  

1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:  

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị và và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020. 

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của 
Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban 
kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020. 

1.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây 
dựng cấp nước Đồng Nai. 

1.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 
năm 2020. 

1.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

1.6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2021. 

1.7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 

1.8. Các Tờ trình Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy 
chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. 

2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết: 

2.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội 
đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020. 
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 Phần biểu quyết: 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết 

2.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và 
hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020. Báo cáo tự đánh giá 
hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.  

Phần biểu quyết: 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

2.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ 
tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 
2021: 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết. 

 2.5. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2021.  

Phần biểu quyết: 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

  2.6.Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.  

Phần biểu quyết: 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

2.7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  
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- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

2.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

2.9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

2.10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

2.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. 

- Tán thành :…..............cổ phần chiếm …............…% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không tán thành:…...........cổ phần chiếm…..........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Không có ý kiến:…...........cổ phần chiếm ….........%số cổ phần có quyền biểu quyết.  

   IV- THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:  

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp 
nước Đồng Nai đã kết thúc lúc … giờ … phút ngày 26/4/2021. 

  Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội.  Đại hội đã nhất trí biểu quyết … 
%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.  

 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: 
http://www.dvxdcn.com; mục: Quan hệ cổ đông. 

 

THƯ KÝ 
 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Tân Hường 

 
 
 
 
 

Nguyễn Anh Tuấn 
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Số:       /2021/NQ-ĐHCĐ-DVW Biên Hòa, ngày 26  tháng 4 năm 2021 

 
DỰ THẢO 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 của Quốc 
hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng 
Nai  

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 
Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai ngày 26/4/2021. 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và 
xây dựng cấp nước Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần 
Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, số 52 Cách Mạng Tháng Tám, 
Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút 
ngày 26/4/2021 và kết thúc lúc … giờ … phút ngày 26/4/2021. 

Đến dự Đại hội có … cổ đông, sở hữu ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ….. %/ 
vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai. 

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, 
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung: 

 QUYẾT NGHỊ  

 Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ 
phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội 
dung sau: 

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động 
của Hội đồng quản trị và từng thành vpiên Hội đồng quản trị năm 2020. 

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và 
hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020. Thông qua 
báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm 
soát viên năm 2020. 

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần 
Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.  
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4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ 
tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả 
cổ tức năm 2021: 

4.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ 
tức năm 2020:         ĐVT: đồng 

Stt Chỉ tiêu Số tiền 
Ghi 
chú 

1 Vốn điều lệ 23.450.000.000  

2 Lợi nhuận SXKD sau thuế  TNDN năm 2020 5.617.101.451  

3 Trích lập các quỹ  2.003.130.436  

a - Quỹ đầu tư phát triển (15%) 842.565.218  

b - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) 842.565.218  

 Trong đó:  + Quỹ khen thưởng ( 10%) 561.710.145  

                   + Quỹ phúc lợi ( 4%)      224.684.058  

                   + Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) 56.171.015  

c 
- Qũy thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương 
bình quân thực hiện của người quản lý) 

318.000.000  

4 Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (*)  12%  

 Số tiền chia cổ tức  2.814.000.000  

5 Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang năm 2021 799.971.015  

6 Lợi nhuận còn lại các năm trước 4.973.843.571  

7 Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 5.773.814.586  
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT thực 
hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định. 

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021: 

ĐVT: đồng 

Stt Chỉ tiêu Số tiền 
Ghi 
chú 

1 Vốn điều lệ 23.450.000.000  

2 Lợi nhuận SXKD sau thuế  TNDN : 5.928.300.000  

3 Trích lập các quỹ  2.048.490.000   

a - Quỹ đầu tư phát triển (15%) 889.245.000   

b - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) 889.245.000  

 Trong đó:  + Quỹ khen thưởng (10%)  592.830.000   

                   + Quỹ phúc lợi (4%)       237.132.000   

                   + Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)  59.283.000   

c 
- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình 
quân kế hoạch của người quản lý) 

270.000.000  

4 Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (%) Dự kiến 15%  



Trang 3 

 Số tiền chia cổ tức  3.517.500.000  

5 Lợi nhuận còn lại các năm chuyển sang 5.773.814.586  

6 Lợi nhuận còn lại năm 2021 chuyển năm sau 362.310.000  

7 Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022 6.136.124.586  

 
5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2021: 
5.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: 
 

 
5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 
 tính 

Kế hoạch 2021 

1 Sản lượng sản xuất nước m3 5.960.937 

2 Sản lượng nước ghi thu m3 4.954.654 

3 Tỉ lệ thất thoát % 16,88 

4 Doanh thu đồng 48.409.300.000 

5 Lợi nhuận trước thuế đồng 6.628.300.000 

6 Lợi nhuận sau thuế đồng 5.928.300.000 

7 Tỷ suất LN sau thuế TNDN/ VCSH % 14,24 

8 Phát sinh nộp ngân sách nhà nước đồng 6.500.000.000 

9 Đầu tư XDCB đồng 3.000.000.000 

 

6. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo 
tài chính năm 2021. 
7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 

7.1. Tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát năm 2020: 

ST
T 

CHỈ TIÊU ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2020 

Thực hiện 
năm 2020 

% So  
 với 

  KH 

1 Sản lượng sản xuất nước m3 5.413.108 5.794.719 107,05  

2 Sản lượng nước ghi thu m3 4.499.000 4.804.265 106,79 

3 Tỉ lệ thất thoát % 16,89 17.09 +0,21 

4 Doanh thu đồng 41.650.000.000 48.998.718.759 117,64  

5 Lợi nhuận trước thuế đồng 5.100.000.000 6.152.098.973 120,63

6 Lợi nhuận sau thuế  đồng 4.410.000.000 5.617.101.451 127,37 

7 Tổng số phải nộp NSNN đồng 3.000.000.000 6.239.772.951 207,99



Trang 4 

- Tiền lương của HĐQT chuyên trách:   384.000.000 đồng 

- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách:  288.000.000 đồng 

- Thù lao của HĐQT,BKS không chuyên trách: 288.000.000 đồng 

7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản 
trị và Ban Kiểm soát năm 2021: 

 

TT Nội dung 

Số 
lượng 

(người) 

Mức tiền 
lương 

(đồng/người
/tháng) 

Mức tiền thù 
lao 

(đồng/người/t
háng) 

1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách 1 47.500.000  

2 Thành viên HĐQT  2  7.000.000 

3 Trưởng Ban kiểm soát  1 24.000.000  

4 Thành viên Ban kiểm soát  2  5.000.000 

5 Thư ký Công ty 1  4.000.000 

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động thương binh và xã hội). 

 

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, 
Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. 

- Đại hội Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chủ 
động rà soát thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về 
quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động 
của Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định. 

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện 
đúng các nội dung của Nghị quyết. 

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/4/2021; Hội đồng quản tri, Ban 
Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách 
nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 
Nơi nhận: 
- Cổ đông Công ty; 
- UBCKNN; 
- Sở GDCK Hà Nội; 
- Công ty CP cấp nước Đồng Nai; 
- HĐQT,BKS Công ty; 
- Ban Giám đốc Công ty; 
- Lưu VT.HĐQT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 
CHỦ TỌA 

 
  

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 



' 
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