
 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 

Thời gian :  09h00  - 11h00   ngày 11 tháng 04 năm 2019 

Địa điểm: Phòng họp 203 nhà E4B Công ty CONINCO - Khu Ngoại giao đoàn 

Trung Tự,  Số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội  

 
TT Nội dung Thời gian 

A Khai mạc đại hội  

I Đăng ký tham dự Đại hội.  9h00 - 9h30 

II Khai mạc Đại hội.  

9h30 – 9h40 
III 

- Giới thiệu Chủ tọa;  

- Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.  

B Nội dung đại hội   

I Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội. 9h40 – 9h45 

II 

Trình bày các báo cáo tại Đại hội: 

1. Báo cáo của HĐQT năm 2018;   

2. Báo cáo của Ban kiểm soát  về hoạt động của Công ty năm 2018;  

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Báo 

cáo kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát 

hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng; 

4. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; Tiền 

lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; 

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019; Phương án phân 

phối lợi nhuận năm 2019; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban 

kiểm soát năm 2019; 

6. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

9h45 – 10h25 

 

III Đại hội thảo luận. 

IV Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.  10h25 - 10h30 

V Nghỉ giải lao. 10h30 - 10h45 

VI Công bố kết quả kiểm phiếu. 10h45 - 10h50 

VII Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. 
10h50 - 11h00 

VIII Bế mạc đại hội./.  

 



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 

 

Số:         /2019/CONINCO/NQ-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2019 

 

 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ  

VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO  

 

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 

24/11/2010; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công 

nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng  - CONINCO; 

Căn cứ Biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông  

thường niên năm 2019 ngày 11 /04/2019. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua các báo cáo thường niên tại Đại hội: 

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018. 

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018. 

3. Báo cáo kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát 

hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng. 

 

Điều 2: Thông qua các Tờ trình thường niên tại Đại hội:  

1. Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm Toán Quốc Tế lập ngày 15 tháng  03 năm 2019. 

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 -  Mức chia cổ tức bằng tiền năm 

2018:  953 đồng/cổ phiếu  

- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2019; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. 

- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.  



 

Điều 3: Thi hành nghị quyết 

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách 

nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát 

quá trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.  

2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại 

cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/04/2019.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- UBCKNN, HNX, VSD; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Các cổ đông; 

- Lưu VP Cty. 

 T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công 
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Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

 

I. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh  

1. Tình hình hoạt động ngành 

Năm 2018, mức tăng trưởng kinh tế Việt  Nam theo thống kê đạt 7,1%, GDP đạt 

6,82% so với kế hoạch là 6,7%; nhiều khởi sắc các biến số ảnh hưởng đến nền kinh tế 

đều có chiều hướng ổn định. Ngành xây dựng tăng trưởng 8,7% đóng góp 0,54 điểm 

phần trăm vào mức tăng trưởng chung.  

  

2. Đặc điểm hoạt động của CONINCO 

- Hoạt động SXKD trong năm 2018 gặp nhiều khó khăn, Công ty đã ban hành các 

cơ chế chính sách mới nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng chính chủ động hơn 

cho Ban Tổng giám đốc nhằm phát huy thương hiệu cá nhân trong phát triển thị trường 

và thực hiện dự án.  

- Triển khai đầu tư xây dựng dự án CONINCO TOWER theo tiến độ. 

 

3. Kết quả hoạt động SXKD:  

Năm 2018, tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển thị trường, nhưng về 

cơ bản các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch. Riêng giá trị hợp đồng ký mới gối 

đầu cho các năm không đạt kế hoạch. Đây cũng là khó khăn lớn nhất cho kế hoạch 

SXKD năm kế tiếp.  

 

BIỂU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CONINCO NĂM 2018 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Tiêu chí 
TH năm 

2017 

KH 2018 

 

Thực hiện 

năm 2018 

% Hoàn thành 

So với 

năm 2017 

So với  

KH 2018 

1 Doanh số ký  516 425 421 82% 99% 

2 
Sản lượng thực 

hiện  
368 355 365 99% 103% 
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TT Tiêu chí 
TH năm 

2017 

KH 2018 

 

Thực hiện 

năm 2018 

% Hoàn thành 

So với 

năm 2017 

So với  

KH 2018 

3 
Doanh thu và thu 

nhập khác  
367 350 378 103% 108% 

4 
Lợi nhuận kế 

toán trước thuế  
15,4 14,3 15,6 101% 109% 

5 Nộp ngân sách  37,5 32,5 35,1 94% 108% 

 

4. Đánh giá các mặt được và chưa đạt năm 2018:  

- Về tăng vốn điều lệ: Hoàn thành đợt tăng vốn từ 68 tỷ đồng lên 88 tỷ để bổ 

sung vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng CONINCO TOWER.  

- Tiếp tục triển khai dự án CONINCO TOWER theo đúng tiến độ thi công và dự 

kiến hoàn thành vào Tháng 10/2019. 

- Chỉ tiêu tăng trưởng không đạt theo KH đã đề ra (Cụ thể: Giá trị ký hợp đồng; 

tỷ lệ thu QLCT bình quân; lợi nhuận từ hoạt động tư vấn). 

- Chưa thực hiện được việc thoái vốn NN tại Công ty với lý do khách quan.  

 

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành 

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT  

- Năm 2018 HĐQT đã xây dựng và kiện toàn lại hệ thống văn bản điều hành cấp 

cao, điều chỉnh các quy chế Công ty theo chủ trương HĐQT ủy quyền sâu rộng xuống 

cho Ban TGĐ, phân công rõ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi.  

- Trong năm, HĐQT tổ chức các cuộc họp tập trung các biện pháp thúc đẩy tăng 

trưởng và đề xuất các chiến lược sẽ triển khai dài hạn.  

- Triển khai công tác xây đựng đầu tư trụ sở CONINCO theo đúng thẩm quyền 

được ĐHĐCĐ phê duyệt, đảm bảo lợi ích kinh tế cho Công ty và cho cổ đông, đảm 

bảo tiến độ dự án. Tập trung triển khai các phương án khai thác tòa nhà để đón đầu khi 

khánh thành đưa vào vận hành khai thác diện tích tòa nhà.  

- Công tác tổ chức nhân sự: năm 2018, nhân sự cấp cao của Công ty không có 

thay đổi. Công ty bổ sung thêm 02 văn phòng liên lạc của Công ty tại Pháp và Nhật 

Bản để phục vụ mở rộng phát triển hoạt động của Công ty.  

- Đánh giá năm 2018 Hội đồng quản trị hoạt động hoàn thành nhiệm vụ điều 

hành, về hoạt động SXKD chưa đạt chỉ tiêu đề ra. 
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2. Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:  

- Chủ tịch HĐQT ủy quyền điều hành công tác SXKD và quản lý cho Ban Tổng 

Giám đốc, thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Phó Tổng 

Giám đốc trong điều hành hoạt động 

- Xây dựng bộ quy chế phân công nhiệm vụ quyền hạn và phân cấp ủy quyền của 

Chủ tịch HĐQT, TGĐ và các PTGĐ để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo điều hành công ty 

và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Tổng giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc thực hiện công tác báo cáo đánh giá 

số liệu SXKD và quản lý theo ủy quyền phân công. Định kỳ tổ chức các cuộc họp giao 

ban để đánh giá kiểm điểm nhiệm vụ đã thực hiện và xây dựng kế hoạch triển khai kỳ 

tiếp theo. Chủ tịch triệu tập các cuộc họp của Ban Điều hành để thảo luận các công tác 

được UQ và định hướng phát triển Công ty cũng như kịp thời giải quyết khó khăn 

vướng mắc trong SXKD.  

- Trong năm 2018, triển khai ủy quyền sâu rộng cho Ban TGĐ, tuy nhiên còn có 

những công việc chưa được thực hiện theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Các văn 

bản Công ty ban hành Ban lãnh đạo và cán bộ cần nắm vững triển khai áp dụng đúng 

quy định. Các công tác điều hành quản lý và sản xuất năm 2018 vẫn còn những tồn tại 

cần phải bổ sung chấn chỉnh để hoạt động Công ty ngày càng phá triển và khi chuyển 

về trụ sở mới xây dựng sẽ áp dụng bài bản và đúng quy định.  

 

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:  

- Công ty áp dụng chế độ thù lao cho Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát theo 

quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động cũng như chính sách tiền 

lương của Công ty  

- Đối với thành viên không chuyên trách Công ty thực hiện chế độ thù lao công 

việc. 

- Tiền thưởng và phúc lợi: Thành viên HĐQT và BKS hưởng tiền thưởng theo 

quỹ thưởng Ban Điều hành hàng năm theo phương án SXKD đã được ĐHĐCĐ thông 

qua. Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty. 

 

Thù lao và thưởng của thành viên HĐQT và BKS 

 

Đơn vị Số người Thù lao và thưởng 

 

Hội đồng quản trị  05 1.412.110.000 đ 

Ban Kiểm soát  03 84.300.000 đ 

4. Tổng hợp các phiên họp của HĐQT năm 2018 
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- Tổng số phiên họp : 6 phiên 

- Tổng số nghị quyết đã ban hành: 06   nghị quyết  

- Nội dung các nghị quyết chính đã ban hành: 

 

TT NQ/QĐ Ngày tháng Nội dung 

1 
20/2018/NQ-

HĐQT 
09/02/2018 

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 

2 26/2018/NQ-

HĐQT 
15/3/2018 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 vào ngày 29/3/2018 tại trụ sở Công ty. 

3 43/2018/NQ-

HĐQT 
11/4/2018 

Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng 

tiền mặt. 

 

III. Định hướng của Công ty năm 2019 

1. Đánh giá triển vọng kinh tế:  

- Năm 2019 Chính phủ ra nghị quyết tăng trưởng GDP khoảng 6,8%. Ổn định 

kinh tế vĩ mô cải thiện môi tường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Giảm thiểu lạm phát và phòng chống tham nhũng. Môi trường đầu tư được cải thiện.  

- Đối với ngành xây dựng mục tiêu chủ yếu là đạt tốc độ tăng trưởng xây dựng từ 

9% - 9,5%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,2%; tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%. Thúc đẩy 

yếu tố đầu tư FDI vào thị trường bất động sản phân khúc của các ngành công nghiệp, 

thương mại dịch vụ, du lịch.  Và triển khai nhiều chương trình để kích thích đầu tư, 

giảm thiểu lạm phát và ổn định môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp.  

 

2. Mục tiêu  nhiệm vụ của CONINCO:  

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2019, Hội đồng quản trị định hướng 

những chính sách và chiến lược của Công ty tập trung vào những điểm sau:  

2.1. Về Sản xuất kinh doanh:  

- Chỉ tiêu sản xuất tư vấn là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty tăng trưởng 

5%. 

- Hoạt động tư vấn: Tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống. Phát 

triển mạnh các thị trường vốn đầu tư tư nhân và đầu tư lớn vừa và nhỏ. Nghiên cứu thị 

trường vốn ODA mở rộng tầm khu vực để phát triển sang các nước khối ASEAN.  

- Cần phải khai thác phát triển mạnh và hiệu quả Giấy phép xuất khẩu lao động 

của Công ty được cấp phép, phát triển cung ứng nguồn lực lao động chất lượng cao, uy 

tín, tạo niềm tin với khách hàng để hướng tới cung ứng nguồn lực chất xám.  
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- Hoạt động hiệu quả hệ thống NQTM CONINCO, hợp tác chặt chẽ giữa các 

Công ty trong hệ thống để tăng sức cạnh tranh thương hiệu và cùng phát triển đảm bảo 

các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tài chính năm đặt ra.  

- Xem xét bổ sung hoạt động quản lý tòa nhà để tiếp quản và vận hành quản lý, 

cung cấp dịch vụ cho CONINCO Tower.  

- Mở rộng phát triển mạnh kiểm định, bổ sung thêm một số hoạt động về kiểm 

định máy; Tập trung phát triển lĩnh vực lập dự án, thiết kế chiếm tỷ trọng cao trong cơ 

cấu hoạt động tư vấn của Công ty. 

- Đảm bảo chia cổ tức không dưới 8,5%.  

2.2. Về công tác đầu tư và phát triển chiều sâu:  

- Đặt mục hoàn thành dự án đầu tư xây dựng CONINCO TOWER đúng tiến độ 

đến T.10/2019  chuyển về Trụ sở mới và tổ chức khánh thành trụ sở vào tháng 

12/2019.  

- Khai thác phân phối sàn cho thuê cố gắng phủ kín diện tích, khai thác tối đa 

diện tích và dịch vụ tòa nhà.. 

- Nghiên cứu liên danh liên kết đầu tư một số dự án theo đề xuất chiến lược phát 

triển Công ty do Ban TGĐ đề xuất.  

- Đối với tư vấn nguồn lực là yếu tố then chốt tạo nên thương hiệu của Công ty, 

nên rất cần phải đầu tư nguồn lực con người để làm đại sứ CONINCO ở mỗi vị trí tư 

vấn cung cấp dịch vụ.   

- Cơ cấu bộ máy quản lý để tạo hiệu quả trong công tác quản lý, quản trị sao cho 

đạt mục tiêu nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả cao nhất.  

- Tăng cường quản trị tiết kiệm trong quản lý và sản xuất, nâng cao năng suất lao 

động và áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và sản xuất.  

 

3. Biện pháp triển khai : 

3.1. Nguồn lực tài chính:  

- Năm 2019, ngoài việc tập trung nguồn lực để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

CONINCO TOWER, Công ty vẫn phải tiếp tục hỗ trợ 100% tiền thuê văn phòng làm 

việc cho các đơn vị trực thuộc và kho lưu trữ. Đồng thời vẫn đảm bảo cho các đơn vị 

được vay vốn phục vụ SXKD khi có nhu cầu nên nguồn lực tích lũy và vốn lưu động 

của Công ty bị giảm sút đáng kể. 

- Để ứng phó với tình hình tài chính trong giai đoạn 2019-2022, Công ty đã ban 

hành cơ chế huy động vốn nội bộ và đã tiến hành đàm phán với các ngân hàng thương 

mại để tiến tới ký hợp đồng tín dụng – tài trợ vốn cho dự án CONINCO TOWER. 

Đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng, đối tác chiến lược để cho thuê văn phòng. 
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Khai thác tối ưu diện tích cho thuê để bù đắp nguồn vốn trả nợ vay trong thời gian 

ngắn nhất. 

 

3.2. Nguồn lực về nhân sự:  

- Nguồn nhân sự cần bổ sung thêm nhân sự cấp cao đáp ứng được yêu cầu định 

hướng thị trường vốn ODA và xuất khẩu chất xám ra tầm khu vực.  

- Bên cạnh đó cũng cần xây dựng chính sách nguồn nhân lực nghiêm túc từ đầu 

vào, đào tạo kỹ năng để đạt tiêu chuẩn cao không chỉ chuyên môn mà thái độ và ứng 

xử trong công việc mới đáp ứng được là đại sứ tư vấn CONINCO trong mọi dịch vụ tư 

vấn. Từ đó đáp ứng được yêu cầu và định hướng thị trường của Công ty.  

 

3.3. Về thị trường mở rộng hoạt động:  

- Tiếp tục xem xét chiến lược phát triển 5 năm và chiến lược dài hạn của Công 

ty, Ban Điều hành thảo luận và thống nhất cao triển khai mở rộng thêm các hoạt động 

khác sử dụng nguồn lực nội tại hiệu quả, tạo lợi nhuận tối đa cho Công ty và cho cổ 

đông.  

- Công tác thị trường đã được ủy quyền sâu rộng, nên từng thành viên Ban TGĐ 

cần xây dựng chiến lược thị trường cụ thể cho các đơn vị mình phụ trách, đặt mục tiêu 

và các giải pháp thực hiện đạt kế hoạch SXKD đã giao.  

- Cần năng động trong công tác tiếp cận thị trường hướng tới các nhà đầu tư tư 

nhân lớn nhỏ và vừa, đặc biêt là các nguồn vốn FDI nhưng vẫn khai thác mạnh các thị 

trường truyền thống.    

- Thị trường tư vấn cho các dự án nguồn vốn ODA cần phát triển ra các nước lân 

cận và trong khu vực, xuất khẩu tư vấn ra nước ngoài. 

3.4. Về quản trị, tư tưởng hành động :  

- Hướng dẫn triển khai văn bản phân cấp ủy quyền, nắm vững để triển khai công 

tác điều hành quản lý, sản xuất và giúp việc. Mọi cán bộ phải thấu hiểu và nắm rõ quy 

chế chính sách Công ty vận dụng hay kiến nghị điều chỉnh khi vướng mắc để đạt mục 

tiêu hiệu quả quản lý nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả cao nhất.  

- Ban hành các văn bản pháp lý quản trị hiệu quả hệ thống, đảm bảo các mục tiêu 

chất lượng của năm. Điều chỉnh sửa đổi hoặc bổ sung tầng văn bản dưới Quy chế, Quy 

định do HĐQT và Chủ tịch ban hành đúng với quy định và triển khai thực hiện.  

- Cần xây dựng biện pháp triển khai kế hoạch năm chi tiết chính xác đến từng sản 

phẩm và phải được kiểm soát tốt, không chỉ trong công tác quản lý của phòng ban mà 

tại các đơn vị trực tiếp sản xuất.  

- Quản trị công việc toàn diện, mạnh dạn đề xuất cải tiến thay đổi để tăng hiệu 

quả và có lợi về mọi mặt. Mọi cán bộ phải tư duy làm việc nghiêm túc, tạo ra sản 
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phẩm thực thụ hoặc giá trị gia tăng cho sản phẩm. Xóa bỏ tư duy bao cấp ăn theo 

thương hiệu.  

- Xây dựng văn hóa thương hiệu CONINCO.  

- Kiểm tra giám sát để tăng cường tiết kệm, thực hiện tài chính minh bạch đảm 

bảo tài khóa chi tiêu của năm đảm bảo toàn và phát triển vốn.  

 

4. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất  kinh doanh năm 2019 

Với đánh giá về tình hình kinh tế và mục tiêu đặt ra trong năm, Công ty xây 

dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2019 như sau:  
 

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CONINCO NĂM 2019 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 
 

TT Tiêu chí 
Kế hoạch 

năm 2019 

Kế hoạch  

năm 2018 

KH2019/ 

2018 (%) 

1 Doanh số ký hợp đồng 400 425 94% 

2 Doanh thu và thu nhập khác 365 350 104% 

3 Nộp ngân sách  35 32,5 108% 

4 Lợi nhuận trước thuế 13,6 14,3 95% 

            

5. Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:  

5.1. Về điều hành quản lý:  

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả và đạt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.  

- Tiếp tục ủy quyền sâu rộng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều 

hành sản xuất kinh doanh, quyết đáp các cơ chế hỗ trợ đảm bảo giám sát hoạt động của 

Ban Điều hành trong các lĩnh vực quản lý và sản xuất, đảm bảo hoạt động đạt các chỉ 

tiêu kế hoạch phân giao.  

- Chỉ đạo cơ cấu tinh gọn và hiệu quả bộ máy quản lý. Đầu tư về nguồn nhân sự 

cấp cao và tăng cường đào tạo kỹ năng nâng cao ý thức cán bộ tư vấn, thấm nhuần văn 

hóa CONINCO. 

- Xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực và mục tiêu đặt ra để đảm bảo thực 

hiện đạt kế hoạch, loại trừ tối đa rủi ro trong hoạt động SXKD.  

- Xây dựng chiến lược thị trường cho hoạt động tư vấn, xem xét chiến lược phát 

triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động của lĩnh vực kiểm định và thiết kế của Công ty và 

hoạch định mục tiêu cụ thể để thực hiện đạt chiến lược đề ra. 
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- Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo đưa CONINCO tower  vào sử dụng đạt tiến 

độ đề ra. Đảm bảo về an toàn lao động và chất lượng của dự án.  

 

5.2. Về giám sát hoạt động của Ban Điều hành: 

- Thực hiện giám sát theo chiều sâu và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai 

biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và sản xuất, đảm bảo thực hiện đạt 

mục tiêu kế hoạch năm, giảm thiểu rủi ro mang hiệu quả cao cho Công ty và cho cổ 

đông.  

- Giám sát việc thực hiện các quy định nội bộ Công ty thực hiện đúng theo chức 

năng nhiệm vụ phân công và ủy quyền. Đánh giá thưởng phạt kịp thời để rút kinh 

nghiệm. 

- Tăng cường cùng Ban kiểm soát giám sát, phát hiện các bất cập trong hoạt động 

để kịp thời ngăn ngừa và loại trừ rủi ro. 

 

6. Lịch họp dự kiến năm 2019   

- Tổng số phiên họp : 08 phiên 

- Chi tiết kế hoạch các phiên họp như sau:  

 

Thời gian dự 

kiến 

Phiên Nội dung họp 

16/01/2019 

 
1 

- Tổng kết công tác của HĐQT năm 2018,  kế hoạch 2019; 

- Nghe báo cáo kết quả SXKD năm 2018 kế hoạch SXKD 

2019; 

- Nghe báo Thuyết minh thực hiện dự toán và báo cáo tóm 

tắt các mục tiêu chính năm 2019.  

T.2/2019  

(18- 28/02) 
2 

- Các nội dung xin ý kiến chuẩn bị đại hội thường niên năm 

2019. Chốt DS cổ đông dự họp;  

- Nghe báo cáo về tiến độ dự án CONINCO TOWER; 

- Kế hoạch kỷ niệm 40 năm thành lập CNN và khánh thành 

trụ sở Công ty;   

- Xem xét chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn 

5-10 năm do Ban TGĐ trình từ cuối năm 2018. 

 

T.3/2019 

(25-30/03) 
3 

- Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;  

- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- Nghe báo cáo của P.TV và Ban thư ký về công tác thoái 
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Thời gian dự 

kiến 

Phiên Nội dung họp 

vốn Nhà nước tại CONINCO. 

T.5/ 2019 

(13-25/05) 
4 

- Xem xét về bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới của 

Công ty;   

- Xem xét các vấn đề do Ban Phân phối đề xuất.   

T.7/ 2019 

(05-12/07) 
5 

- Nghe báo cáo về số liệu SXKD 6 tháng đầu năm và kế 

hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm, các biện pháp đảm bảo 

kế hoạch SXKD đề ra; 

- Xem xét các vấn đề do Ban Phân phối đề xuất. 

T.8/2019 

(15-25/08) 
6 

Nghe Ban QLDA báo cáo tiến độ chuyển địa điểm làm việc 

về CONINCO TOWER, báo cáo về vốn và các nội dung 

liên quan đầu tư, khai thác dự án. 

T.10/2019 

(05-15/10) 
7 

- Triển khai công tác kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty và 

khánh thành CONINCO TOWER; 

- TGĐ báo cáo số liệu SXKD 9 tháng và KH đảm bảo 

SKXD của năm 2019; 

- Nghe TGĐ báo cáo XD các chỉ tiêu KH năm 2020. 

T.11/2019 

(11-23/11) 
8 

- Xem xét về số liệu ước thực hiện SXKD năm 2019 và xây 

dựng kế hoạch năm 2020’ 

- Triển khai Lễ kỷ niệm 40 năm và khánh thành CONINCO 

TOWER. 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công 
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Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng - CONINCO, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động 

năm 2018 gồm 3 nội dung như sau: 

1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; 

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; 

3. Kết luận và kiến nghị. 

 

PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 

• Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và 

kiểm định xây dựng - CONINCO được Đại hội đồng cổ đông CONINCO 

bầu gồm 03 người: 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn 

1 Ông Nguyễn Tiến Doát Trưởng ban Cử nhân Kinh tế 

2 Ông Nguyễn Huy Quang Ủy viên Thạc sỹ địa chất CT 

3 Ông Lê Minh Hoàng Ủy viên Cử nhân Luật 

 

• Trong năm qua, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị giám sát việc 

điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, việc triển khai các Nghị quyết 

của Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

• Hàng quý, Ban kiểm soát cũng lồng ghép các hoạt động kiểm điểm định kỳ 

nhằm tổng kết, đánh giá lại các hoạt động trong từng quý.  

• Đại diện Ban kiểm soát thường xuyên được tham gia các buổi họp của Hội 

đồng quản trị nhằm nắm bắt và làm rõ những vấn đề liên quan tới hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty 
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• Ban Kiểm soát cũng thường xuyên theo dõi, giám sát việc xây dựng quy 

chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban 

hành. 

• Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện xem xét việc lựa chọn Công ty kiểm toán 

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Xem xét, giám sát việc 

thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

năm 2018 đã đề ra. 

 

PHẦN 2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH 2018 

1. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công 

ty 

• Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện quản lý theo mô hình tách bạch chức 

danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Đồng thời, tăng cường công tác 

phân cấp ủy quyền sâu rộng hơn tới các Phó Tổng Giám đốc. 

• Hội đồng quản trị hoạt động độc lập thực hiện chức năng giám sát và chỉ 

đạo Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh.  

• Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xây dựng, thực hiện các 

Chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật. Đặc biệt là việc 

thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất để phù hợp với điều kiện làm việc 

mới, phân tán trong thời gian xây dựng Trụ sở. Phát huy tốt nguyên tắc tập 

thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với nhiều quyết sách năng động, hợp lý 

mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

• Năm 2018, theo Báo cáo tài chínhd dã được kiểm toán, về cơ bản các chỉ 

tiêu SXKD chính đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về: 

Giá trị ký hợp đồng; tỷ lệ thu QLCT bình quân; lợi nhuận từ hoạt động tư 

vấn và công tác phát triển thị trường chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. 

• Công tác đầu tư Dự án Tòa nhà CONINCO TOWER được thực hiện theo 

đúng tiến độ đề ra, dự kiến quý 4/2019 hoàn thành đưa vào sử dụng. 

• Các chế độ, chính sách đối với người lao động được lãnh đạo Công ty quan 

tâm và thực hiện tốt, tạo không khí đoàn kết, nhất trí trong toàn Công ty. 

Đảm bảo đời sống, công ăn việc làm cũng như các chế độ, phúc lợi cho 

người lao động.  
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2. Kiểm tra, giám sát công tác tài chính của Công ty 

• Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 như 

sau: 

BIỂU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CONINCO NĂM 2018 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Tiêu chí 
TH năm 

2017 

KH 2018 

 

Thực hiện 

năm 2018 

% Hoàn thành 

So với 

năm 2017 

So với  

KH 2018 

1 Doanh số ký  516 425 421 82% 99% 

2 
Sản lượng thực 

hiện  
368 355 365 99% 103% 

3 
Doanh thu và thu 

nhập khác  
367 350 378 103% 108% 

4 
Lợi nhuận kế 

toán trước thuế  
15,4 14,3 15,6 101% 109% 

5 Nộp ngân sách  37,5 32,5 35,1 94% 108% 

 

3. Phân bổ lợi nhận sau thuế và chi trả cổ tức: 

• Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, chi 

trả các khoản thanh toán đến hạn với Ngân hàng và đảm bảo ổn định sản 

xuất kinh doanh,  việc phân bổ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 

2018 được Hội đồng quản trị dự kiến: 

TT CHỈ TIÊU 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

1 Lợi nhuận sau thuế 
Triệu 

đồng 
12.492   

2 Phân phối lợi nhuận        

2.1 Chia cổ tức (65%) 
Triệu 

đồng 
8.120 923 Đồng/CP 

2.2 Quỹ đầu tư phát triển (5%) 
Triệu 

đồng 
625   

2.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi (25%) 
Triệu 

đồng 
3.123   

2.4 Thưởng ban điều hành (5%) 
Triệu 

đồng 
625   



 
 

4 

 
 

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:  

Trong năm 2018, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của 

Pháp luật. 

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cần phấn đấu tăng 

trưởng hơn, đặc biệt là công tác phát triển thị trường. 

• Công tác hạch toán kế toán, thu - chi tài chính đảm bảo công khai, minh 

bạch, lành mạnh, đúng chế độ quy định. 

• Ban kiểm soát kiến nghị: 

+ Trong năm 2019 cần tiếp tục cải tiến và không ngừng đổi mới phương 

thức điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để hoạt động 

của Công ty phù hợp trong điều kiện Công ty văn phòng làm việc phân tán 

và phải đi thuê. Đồng thời, nhanh chóng ổn định hoạt động khi chuyển về 

trụ sở mới vào quý 4/2019 

+ Định hướng thị trường, xây dựng chiến lược phát triển Công ty trung và 

dài hạn. Có biện pháp đánh giá, hạn chế và kiểm soát rủi ro trong các hoạt 

động của Công ty.  

+ Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực hoạt động mới của Công ty là đào tạo và 

xuất khẩu lao động đi làm việc tại nước ngoài. Không ngừng cải tiến và 

mở rộng lĩnh vực kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng của Công ty. 

+ Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 đã trình Đại hội. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. 

Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội. 

Trân trọng!  

TM. BAN KIỂM SOÁT 

             TRƯỞNG BAN  

 

 

 

         Nguyễn Tiến Doát 



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 
 

Số:         /2019/CONINCO/TTr-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2019 
 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo sử dụng 

vốn thu được của đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 88 tỷ đồng 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ,  

   thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 
 

 

-  Căn cứ Luât Doanh nghiêp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

-  Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng - CONINCO đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 

năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) 

ngày 15 tháng 03 năm 2019. 
 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 

tháng 12 năm 2018 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện 

hành, đồng thời được đăng tải trên website CONINCO, bao gồm:  

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;  

2. Bảng cân đối kế toán; 

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;  

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

5. Thuyết minh báo cáo tài chính (gồm cả Báo cáo sử dụng vốn thu được 

của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng). 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Trân trọng./. 

 

       T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Công 



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 
 

Số:         /2019/CONINCO/TTr-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2019 

  
 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Về việc: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; tiền lương, thù lao 

cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 

 

  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ,  

 thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 

 

-  Căn cứ Luât Doanh nghiêp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

-  Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng - CONINCO đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 

 

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết đã được Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/03/2018. 

Cụ thể: 

- Mức chia cổ tức bằng tiền: 923 đồng/cổ phiếu. 

- Trích lập các quỹ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 
 

2. Tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. 

 

Đơn vị 

 

Số người 

Tiền lương, thù lao  

và tiền thưởng 

(Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT) 

Hội đồng quản trị  05 1.412.110.000 đ 

Ban kiểm soát 03 84.300.000 đ 

  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Trân trọng./. 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  
 

 
 

 

  Nguyễn Văn Công 





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 
 

Số:         /2019/CONINCO/TTr-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2019 
 
 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;Phương án phân 

phối lợi nhuận năm 2019; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 

 

  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ,  

   thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 

 

-  Căn cứ Luât Doanh nghiêp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

-  Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng - CONINCO đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 
 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 
 

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019. 

2.1.  Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 

a. Hội đồng quản trị: 05 người (Chủ tịch và 04 thành viên);  

b. Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng Ban và 02 thành viên). 

2.2.  Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu cơ bản được trình bày tại Đại 
hội đồng cổ đông thường niên, mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Phụ cấp 
Ban kiểm soát và Ban thư ký được đề xuất cụ thể như sau: 

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT  : 86.000.000 đồng/tháng 

- Thù lao và phụ cấp TN cho 04 thành viên   : 51.000.000 đồng/tháng 

- Thù lao cho Ban kiểm soát, Ban thư ký  : 16.250.000 đồng/tháng 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Trân trọng./. 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 
Nguyễn Văn Công 





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 
 

Số:         /2019/CONINCO/TTr-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Về việc: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, 

 thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 

 

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

-  Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định 

xây dựng-CONINCO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau: 

TT Mã ngành Nội dung 

1 8110 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 

2 8121 Vệ sinh chung nhà cửa 

3 8129 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 

4 8130 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 

5 8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 

6 8219 

 

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 

biệt khác 

(Các ngành nghề kinh doanh trên được căn cứ theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ)  

2. Uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các Phòng ban liên quan 

hoàn thiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Trân trọng./. 

 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Công 



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 

 

Số:         /2019/CONINCO/NQ-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2019 

 

 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ  

VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO  

 

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 

24/11/2010; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công 

nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng  - CONINCO; 

Căn cứ Căn cứ Biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ 

đông  thường niên năm 2019 ngày 11 /04/2019. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua các báo cáo thường niên tại Đại hội: 

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018. 

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018. 

3. Báo cáo kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát 

hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng. 

 

Điều 2: Thông qua các Tờ trình thường niên tại Đại hội:  

1. Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm Toán Quốc Tế lập ngày 15 tháng  03 năm 2019. 

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 -  Mức chia cổ tức bằng tiền năm 

2018:  953 đồng/cổ phiếu  

- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2019; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. 

- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 



4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.  

 

Điều 3: Thi hành nghị quyết 

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách 

nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá 

trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.  

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại 

cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/04/2019.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- UBCKNN, HNX, VSD; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Các cổ đông; 

- Lưu VP Cty. 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công 
 

 
 




