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NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 
29/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
Bưu Điện; 

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 
28/04/2021. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và định hướng hoạt động năm 2021. 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……….% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 
hội. 
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 
 
Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD 
năm 2021 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:  
2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:  

    Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

Chỉ tiêu Thực hiện 
Năm 2019 

Kế hoạch 
Năm 2020 

Thực hiện 
Năm 2020 

So với KH 
năm 2020 

So với TH 
năm 2019 

Tổng doanh thu 101.462 49.659 85.099 171,4% 83,9% 

Lợi nhuận sau thuế 61.392 25.909 58.317 225,1% 95% 

 
2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:  
          Đơn vị tính: Triệu đồng 

- Doanh thu tài chính và khác : 31.733 triệu đồng  
- Chi phí tài chính và khác :  1.299 triệu đồng 



- Chi phí quản lý doanh nghiệp :  4.725 triệu đồng 
- Lợi nhuận trước thuế là : 25.709 triệu đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế là  : 20.567 triệu đồng. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……..% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 
 
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp 
và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư 
vấn A&C. 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ………..% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 
hội. 
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 
 
Điều 4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và 
Thư ký năm 2020, dự kiến thù lao năm 2021.  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: …………% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 
hội. 
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 
 
Điều 5: Thông qua Tờ trình thay đổi tên và trụ sở công ty . 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: …….% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 
 
Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền 
ĐHCĐ. 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: …….% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 
 
Điều 7: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty. 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: …….% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua 
 
Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2021. 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 
 
 



Điều 8. Điều khoản thi hành. 
Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 

2021 và có hiệu lực kể từ ….. giờ ngày 28 tháng 4 năm 2020. Tất cả các Cổ đông, 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, toàn thể cán bộ công 
nhân viên của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị quyết này. Nghị quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ 
www.ptic.vn để tất cả cổ đông và các nhà đầu tư tham khảo thông tin.  

TM. BAN THƯ KÝ 
TRƯỞNG BAN 
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Nguyễn Công Khởi 
 

Nơi nhận: 
- Các cổ đông; 
- HĐQT, BKS; 
- UBCKNN; VSD; HOSE; 
- L-u VT,TK. 

 


