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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

 NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH 

Số: ......./2022/BB-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

             Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm 2022 

 

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH 

Địa chỉ: 507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, 

Việt Nam. 

Mã số doanh nghiệp: 6101177237 cấp lần đầu ngày 21/05/2014, đăng ký thay đổi 

lần thứ 8 ngày 06/01/2021. 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Kon Tum. 

THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

1. Thời gian và địa điểm họp 

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 08h00 ngày 22/04/2022. 

Địa điểm: Tầng 11, 30 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà 

Nẵng. 

2. Thành phần tham gia họp 

- Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2022, bao 

gồm 251 cổ đông nắm giữ 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% tổng vốn điều lệ 

của Công ty. 

- Ban lãnh đạo công ty và CBCNV tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021. 

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 

Theo phân công của Ban tổ chức, thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông bao 

gồm: 

1. Bà: Lê Thị Hạnh   – Trưởng ban 

2. Bà: Lê Thúy Kiều  – Thành viên 

Bà Lê Thị Hạnh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kết quả kiểm 

tra tư cách cổ đông như sau: 

- Tổng số cổ đông tham dự: …. cổ đông đại diện ….. cổ phần phổ thông tương 

ứng …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 
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Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại 

hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành. 

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ 

đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ 

phần biểu quyết tham dự đại hội. 

4. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội 

và Quy chế làm việc của đại hội. 

i. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội 

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Đoàn 

chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội như sau: 

- Đoàn chủ tịch 

1. Ông: Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT 

2. Ông: Nguyễn Văn Quân – Thành viên 

- Ban thư ký 

1. Bà: Bùi Thị Thanh Huyền – Trưởng ban 

2. Bà: Đoàn Thị Ngọc Thu– Thành viên 

- Ban kiểm phiếu 

1. Ông: Hoàng Minh Sang – Trưởng ban 

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Long – Thành viên 

3. Bà:  Lê Thị Minh Huệ – Thành viên 

Đại hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban 

Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu 

quyết tham dự đại hội. 

ii. Thông qua chương trình đại hội. 

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, đại diện Ban tổ chức đã thông qua chương trình làm 

việc của Đại hội với những nội dung như sau: 

o Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021; 

o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2022; 

o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021; 

o Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;  
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o Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế 

hoạch chi trả thù lao năm 2022; 

o Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; 

o Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022; 

o Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 

o Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027; 

o Tờ trình về việc phát hành trái phiếu; 

o Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Thông qua quy chế làm việc của Đại hội: 

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, đại diện Ban tổ chức đã trình bày và đề nghị Đại hội cổ 

đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 

với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội. 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP 

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt 

động năm 2021.  

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Ông Nguyễn Văn Quân, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về 

kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2022. 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau: 

TT Chỉ tiêu Đvt Năm 2021 

Tỉ lệ TH 

2021/TH 

2020 

Tỉ lệ TH 

2021/KH 

2021 

1 Sản lượng điện Triệu kwh 130 +33% 108% 

2 Tổng doanh thu Tr.đồng 143.283 +27% 95% 

3 Giá vốn hàng bán Tr.đồng 51.563 -22% 73% 

4 Lợi nhuận gộp Tr.đồng 91.720 +97% 114% 

5 Chi phí tài chính Tr.đồng 69.167 -3% 113% 

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tr.đồng 4.777 +3% 97% 
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7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd Tr.đồng 25.887 +189% 182% 

8 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 25.713 +184% 181% 

9 Lợi nhuận sau thuế  Tr.đồng 27.768 +185% 284% 

3. Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát 

Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban 

Kiểm soát về hoạt động năm 2021.  

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh 

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ban 

hành vào ngày 28 tháng 03 năm 2022. 

5. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả 

năm 2022 

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, 

BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. 

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 

2021. 

TT Nội dung 

Phân phối lợi nhuận  

năm 2021 

Tỷ lệ Số tiền 

I Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021   537.379.389 

II Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021  53.737.938 

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi  5% 26.868.969 

2 Quỹ đầu tư phát triển 5% 26.868.969 

3 Chia cổ tức 0% 0 

III Lợi nhuận để lại sau phân phối   483.641.451 

7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về Danh sách đơn vị kiểm toán 

BCTC năm 2022 của Công ty. Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 trình 

ĐHĐCĐ thông qua: 

- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY. 

- Công ty TNHH CPA VIETNAM. 
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- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. 

8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2022. 

                                                                                                       Đvt: triệu đồng 

STT Nội dung 

Kế hoạch năm 2022 Thực 

hiện 

năm 

2021 

Tỷ lệ % 

KH2022/

TH2021 

 

KH 

riêng 

KH hợp 

nhất 

1 Sản lượng điện (triệu kwh) 55 196 130 151% 

2 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 59.731 201.135 143.283 140% 

3 Giá vốn bán hàng 26.665 75.687 51.563 147% 

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv 33.066 125.447 91.720 137% 

5 Chi phí hoạt động tài chính 17.300 94.767 69.167 137% 

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.210 5.921 4.777 124% 

7 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.556 24.761 25.887 96% 

8 Tổng lợi nhuận trước thuế 12.556 24.374 25.713 95% 

9 Chi phí thuế TNDN  1.317 2.186 119 1.837% 

10 Lợi nhuận sau thuế TNDN 11.239 22.188 27.767 80% 

11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 26 26 0 - 

12 Cổ tức - - - - 

9. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, 

BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT, BKS 

nhiệm kỳ 2022-2027 được đính kèm theo tờ trình, 

10. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu 

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc phát hành trái phiếu. 

11. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. 

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI 
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Sau khi nghe nội dung tờ trình; báo cáo, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, trao 

đổi với HĐQT, Ban điều hành của công ty và tiến hành bỏ phiếu. 

III. BIỂU QUYẾT 

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo đã được 

trình bày và tiến hành bỏ phiếu. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng ban kiểm phiếu đã 

công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các nội dung đại hội, kết quả như sau: 

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: … cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: … cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: … cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: …. cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: …. cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 
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5. Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và 

kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: … cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: .. cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: .. cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

8. Báo cáo về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: … cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

9. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: … cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

10. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu 
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Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: … cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

11. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ 

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: … cổ phần. 

- Số phiếu tán thành: … cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết. 

IV. THỰC HIỆN 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong 

Công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua để thực hiện các thủ tục liên quan 

theo quy định. 

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi khi kết thúc phiên họp. 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày./. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 

 

 

 BÙI THỊ THANH HUYỀN 

 

CHỦ TỌA CUỘC HỌP 

 

 

 

ĐINH XUÂN HOÀNG 

 

 


