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CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN 
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC 

 
Số:1912/2020/BB- ĐHĐCĐ/IDV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------o0o-------- 
                      Khai Quang, ngày 19 tháng 12 năm 2020 

 
BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID) 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty VPID; 

- Căn cứ Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. 

Hôm nay, ngày 19/12/2020, vào hồi 09 giờ00 phút, tại Văn phòng trụ sở chính 
Công ty – KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Phát triển hạ 
tầng Vĩnh Phúc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  

I. KHAI MẠC, TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI VÀ GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, 
BAN THƯ KÝ. 

1. Khai mạc: 
- Đại diện Ban tổ chức Ông Nguyễn Thiên Tình tuyên bố khai mạc Đại hội. 

2. Tính pháp lý của Đại Hội:  
Bà Nguyễn Ngọc Lan Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả 

thẩm tra tư cách cổ đông như sau: 

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 
thường niên 2021 tại ngày 04/12/2020là: ……….cổ đông nắm giữ ……………. cổ phiếu 
phổ thông có quyền biểu quyết; 

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền):………cổ đông tương 
ứng…………………cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết. 

Trong đó: 
+ Số cổ đông trực tiếp tham dự: …….. cổ đông tương ứng ………………cổ phiếu phổ 
thông có quyền biểu quyết; 
+Số cổ đông đã ủy quyền tham dự: ……..cổ đông tương ứng ………………….cổ phiếu 
phổ thông có quyền biểu quyết; 

Tổng số cổ phiếu phổ thông của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được 
ủy quyền tham dự là: ……………….. cổ phiếu/…………………….cổ phiếu phổ thông 
có quyền biểu quyết, chiếm ………….% cổ phiếu thực tế có quyền biểu quyết của 
Công ty. 
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Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty 
VPID, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty VPID đủ điều kiện để tiến 
hành. 

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch:  

+/ Ông Trịnh Việt Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch Đoàn; 

+/ Ông Lê Tùng Sơn: Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên; 

+/ Ông Phạm Hữu Ánh: Thành viên HĐQT Công ty– Thành viên. 

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% 

4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký tại Đại hội gồm: 

+/ Ông Nguyễn Anh Đệ:Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban; 

+/ Bà Nguyễn Thị Thu Lan: Nhân viên Hành chính- Thành viên. 

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% 

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm: 

+/ Ông Nguyễn Mạnh Hà : Thành viên tiểu ban KTNB - Trưởng Ban; 

+/ Ông/Bà………………………………: Ủy viên; 

+/ Ông/Bà ………………………………..: Ủy viên. 

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% 

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội:  

- Ông Trịnh Việt Dũng– Chủ tịch HĐQT giới thiệu Chương trình Đại hội để các 
cổ đông thông qua; 

- Ông Lê Tùng Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày quy chế 
làm việc tại Đại hội để các cổ đông thông qua. 

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% 

II. PHẦN NỘI DUNG. 

1. Ông Trịnh Việt Dũng –Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo hoạt động 
của HĐQT năm tài chính 2020, kế hoạch thực hiện năm tài chính 2021” (có 
báo cáo đính kèm); 

2. Ông Lê Tùng Sơn- Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt 
động kinh doanh năm tài chính 2020, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 
2021”(có báo cáo đính kèm); 

3. Bà Nguyễn Thị Hoàn – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt” Báo 
cáo tài chính hợp nhất năm 2020”(có báo cáo đính kèm) 

4. Ông Phạm Hữu Ánh Trưởng Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ trình bày “Báo 
cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2020” về công tác quản lý 
Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm(có báo cáo đính kèm); 

5. Tham luận, ý kiến tham gia đóng góp của các cổ đông: 
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6. Chủ tịch Đoàn đọc các Tờ trình của HĐQT, Tiểu Ban kiểm toán nội 
bộvà trình các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua: 

6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2020do Chủ tịch 
Hội đồng quản trị trình bày (có báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chính đạt 
được như sau: 

 Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm tài chính 2020: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 
năm 2019 

Năm 2020 Tỷ lệ % 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

TH 
2020/TH 

2019 

TH 
2020/K
H 2020 

1 Tổng tài sản 920,62 1,015 1,260.8 137% 124% 
2 Doanh thu  163,45 264 220.4 135% 83% 
3 Lợi nhuận sau thuế 98,37 151.67 210.1 214% 139% 

4 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
(VND) 

5.454  11.785 216%  

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức  30% 35% 35%   
 Bằng tiền 30% 20%  10%   
 Bằng cổ phiếu  0 15% 0   

Biểu quyết mục 6.1: …….phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 0%; 
0 phiếu không ý kiến đạt 0%. 

6.2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 của Ban 
điều hành do Tổng Giám đốc trình bày, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT 
 

Chỉ tiêu 

Thực hiện 
năm 2019 
(Tỷ đồng) 

Năm 2020 Tỷ lệ % 

Kế hoạch 
(Tỷ đồng) 

Thực hiện 
(Tỷ đồng) 

TH 
2020/T
H 2019 

TH 
2020/KH 

2020 
1 Tổng tài sản 920,62 1,015 1,260.8 137% 124% 
2 Doanh thu  163,45 264 220.4 135% 83% 
3 Lợi nhuận sau thuế 98,37 151.67 210.1 214% 139% 

4 
Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu 

5.454  11.785 216%  

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức  30% 35% 35%   
 Bằng tiền 30% 20%  10%   
 Bằng cổ phiếu  0 15% 0   

Biểu quyết mục 6.2: ……. phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 
0%; 0 phiếu không ý kiến đạt 0%. 



 

 - 4/7 - 

6.3 Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 từ 01/10/2020 
đến 30/9/2021 gồm các nội dung sau: 

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Đ.vị 
Thực hiện 
năm 2020 

Kế hoạch 
2021 

Tăng giảm 

1 Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 1,260.88 
Từ 1,500 
– 1,700 

Từ 19.0%-
35% 

2 Doanh thu Tỷ đồng 220 159 -27.9% 
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 210 135 -35.8% 

 
4 
 

Mức chi trả cổ tức cho các cổ 
đông: 

% 35 25 -28.5% 

- Bằng tiền % 20 5  
- Bằng cổ phiếu % 15 20  

5 Tổng quỹ lương năm 2021 Tỷ đồng 11 13,8 25% 

6 
Kinh phí hoạt động và thù lao 
HĐQT năm 2021 

Tỷ đồng 2 2.5 25% 

 Biểu quyết mục 6.3:……. phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 0%; 
0 phiếu không ý kiến đạt 0%. 

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài 
chính 2020 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2020. 

 Biểu quyết mục 6.4: ….. phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 0%; 
0 phiếu không ý kiến đạt 0%. 

6.5 Thông qua ”Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2020” về công tác quản 
lý Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc do Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội 
bộ trình bày; 

Biểu quyết mục 6.5: ….. phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 0%; 
0 phiếu không ý kiến đạt 0%. 

6.6 Thông qua tờ trình vềphân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020, mức dự 
kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021. 

 Biểu quyết mục 6.6: …… phiếu đồng ý đạt 100%;  0 phiếu không đồng ý đạt 
0%; 01 phiếu không ý kiến đạt 0% 

6.7 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 
2021 của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 
cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực 
tế của Công ty. 

 Biểu quyết mục 6.7: ….. phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 0%; 
01 phiếu không ý kiến đạt 0% 
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6.8 Thông qua Tờ trình về đầu tư dự án KCN Sông Lô II, Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 
Phúc. Theo đó, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 
các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện triển khai dự án theo đúng các quy 
định của Công ty và pháp luật hiện hành. 
Biểu quyết mục 6.8: …… phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không  đồng ý đạt 
0%; 0 phiếu không ý kiến đạt 0% 

6.9 Thông qua tờ trình về đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hồng Đức, Huyện Ninh 
Giang, tỉnh Hải Dương.Theo đó, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án 
theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. 
Biểu quyết mục 6.9: ….. phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 
0%; 0 phiếu không ý kiến đạt 0%. 

6.10 Thông qua tờ trình về mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu 
ban trực thuộc trong năm tài chính 2021: Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và 
các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 2.500.000.000VNĐ (Hai tỷ năm trăm triệu 
đồng) Cụ thể:2.387.600.000 đồng cộng với 112.400.000 đồng chưa sử dụng hết 
của năm trước (2020) chuyển sang. 

Biểu quyết mục 6.10: …… phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 
0%; 0 phiếu không ý kiến đạt 0% 

6.11 Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật doanh 
nghiệp năm 2020. 

Biểu quyết mục 6.11: …….phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 
0%; 0 phiếu không ý kiến đạt 0% 

6.12 Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 
2020. Theo đó, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 
các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định 
của Công ty và pháp luật hiện hành. 

 Biểu quyết mục 6.12: ….. phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 
0%; 0 phiếu không ý kiến đạt 0% 

6.13 Thông qua tờ trình về phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. 
Theo đó, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các 
vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của 
Công ty và pháp luật hiện hành. 

 Biểu quyết mục 6.13: ….. phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 
0%; 0 phiếu không ý kiến đạt 0% 

6.14 Thông qua tờ trình về phương án sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho cán bộ công 
nhân viên Công ty (ESOP 2021). Theo đó, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 
Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực 
hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. 
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 Biểu quyết mục 6.14: ….. phiếu đồng ý đạt 100%; 0 phiếu không đồng ý đạt 
0%; 0 phiếu không ý kiến đạt 0% 

III. BẾ MẠC. 

Ông Nguyễn Anh Đệ thay mặt Ban thư ký: 

- Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Phát 
triển hạ tầng Vĩnh Phúc và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản Đại hội; 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 gồm ……. trang, đã đọc cho toàn 
thể cổ đông tham dựĐại hội nghe và nhất trí thông qua biên bản Đại hội. 

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./. 

 

Ban thư ký Đại hội 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Anh Đệ 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Lan 

 

Chủ tịch Đoàn Đại hội 
 

 

 

 

Ông Trịnh Việt Dũng 
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Tài liệu lưu kèm: 
1. Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông; 

2. Quy chế làm việc tại Đại hội; 

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2020 và kế hoạch 
năm tài chính 2021; 

4. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 
tài chính 2021 của Tổng giám đốc; 

5. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; 

6. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2020 của Tiểu Ban Kiểm toán nội 
bộ 

7. Tờ trình về mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020, mức dự 
kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021; 

8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 

9. Tờ trình về đầu tư dự án KCN Sông Lô II, Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; 

10. Tờ trình về đầu tư dự án CCN Hồng Đức, Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; 

11. Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc HĐQT 
trong năm tài chính 2021; 

12. Tờ trình về sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty. 

13. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2020; 

14. Tờ trình về phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. 

15. Tờ trình về sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty 
(ESOP 2021); 

16. Phiếu biểu quyết. 

 

 


