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NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2016. 

 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TIỀN GIANG 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền 

Giang. 

- Đại hội đã được tiến hành hợp lệ theo đúng trình tự, quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. Căn cứ các báo cáo được trình bày, đại hội đã thảo luận và 

thống nhất biểu quyết. 
 

QUYẾT NGHỊ 
 

 Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các mục tiêu kinh 

doanh năm 2016 của công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

Đvt: triệu đồng 

Số 
TT 

Các chỉ tiêu chính TH 2015 KH 2016 So sánh Ghi chú 

1 Sản lượng công ty     

2 Doanh thu (không thuế GTGT) 8.018,20 8.000,00 99,77%  

    -Công ty 6.569,51 7.000,00 106,55%  

    -Cộng tác 1.448,69 1.000,00 69,03%  

3 Chi phí SX chung: (3.1+3.2) 7.402,49 7.200,00 97,26%  

 3.1 Chi phí SX không lương 3.730,22 3.300,00 88,46%  

 3.2 Quỹ tiền lương chung: 3.672,27 3.900,00 106,20%  

 -Quỹ lương cố định 3.238,44 3.240,00 100,05%  
 -Quỹ lương công trình c/tác 59,05 50,00 84,67%  

 -Quỹ lương còn lại dự phòng 

dùng tăng lương, khen thưởng… 

374,78 610,00 162,76%  

4 Doanh thu tài chính + khác 125,74 0,00 0,00%  

5 Chi phí khác 0,00 0,00 0  

6 Chi phí tiền thưởng CBNV 

(trích từ chi phí) 

160,00 200,00 125,00%  

7 Lợi nhuận trước thuế  
(2-3+4-5-6) 

581,45 600,00 103,19%  

8 Lợi nhuận sau thuế. 449,12 464,00 103,31%  

9 Thu hồi nợ. 9.704,25 9.000,00 92,74%  

10 Số lượng CBNV (b/q năm) 40 40 100,00%  

11 Thu nhập chung (tháng) 7,65 8,10 105,88%  

      

 

 Điều 2: Định mức tỷ lệ tiền lương trên doanh thu năm 2016 được quyết toán chi 

phí sản xuất kinh doanh như sau: 

 + 55% trên doanh thu trước thuế đối với công tác tư vấn do công ty tự thực hiện. 
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DỰ THẢO 



 + 30% trên lợi nhuận gộp đối với doanh thu tư vấn thu tiền do công ty cộng tác 

với các cá nhân, tổ chức bên ngoài thực hiện, công ty đứng pháp nhân hồ sơ và thu tiền. 

 Những công trình dự án đặc thù, đồng ý tỷ lệ trích tiền lương trên doanh thu cao 

hơn tỷ lệ trên khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị và quyết toán báo cáo đại 
hội cổ đông. 

 

 Điều 3: Đồng ý quyết toán quỹ tiền lương cố định 3.240,0 triệu đồng (tương 

đương 270,0 triệu đồng/tháng) khi quỹ lương chung công ty quyết toán theo điều 2 nhỏ 

hơn 3.240,0 triệu đồng. 

 

 Điều 4: Thông qua định mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát 

hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh công ty là 1% doanh thu (không thuế GTGT), 

trong đó gồm: 

  -Thù lao cho Hội đồng quản trị:  75%. 

  -Thù lao cho Ban kiểm soát: 25%. 

 Tổng số tiền chi thù lao HĐQT + BKS sẽ quyết toán vào kết quả SXKD năm và 

báo cáo Đại hội cổ đông thường niên.  

 

 Điều 5: Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc lập kế hoạch triển khai các 

mục tiêu chủ yếu nêu trên. 

 Giao Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

 

 Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ 

phần Tư vấn xây dựng Tiền Giang biểu quyết thông qua ngày …/…./2016 với số cổ phần 

biểu quyết đồng ý là ….. cổ phần (đạt tỷ lệ ….% số cổ cổ phần biểu quyết dự họp). 

 

       ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
        CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 

          Nguyễn Toàn Thắng 

Nơi nhận: 

  - Các TV HĐQT; 

  - Các TV BKS; 

  - Các cổ đông; 

  - Lưu HĐQT. 


