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- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
07h15-07h45 - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, lập danh sách các Ban tổ chức
cổ đông đăng ký tham dự họp
- Ổn định tổ chức
Ban tổ chức
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp
Ban kiểm tra tư
cách cổ đông
07h45-08h00
- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Ban tổ chức
Chủ tịch HĐQT
- Phát biểu khai mạc cuộc họp
- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, danh sách
08h00-08h10 Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Giám đốc
- Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua
- Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế
08h10-08h15
HĐQT
hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty
- Báo cáo về các hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả
kinh doanh năm 2021 của Công ty;
08h15-08h30
BKS
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2022
08h30-08h40 - Báo cáo tài chính năm 2021
Giám đốc
HĐQT
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
08h40-08h45
thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
08h45-09h10 - Đại hội thảo luận
Đoàn chủ tịch
09h10-09h15 - Biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng Phiếu biểu quyết Đại hội
- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản
09h15-09h25
Ban kiểm phiếu
trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm
09h25-09h40
Đại hội
soát nhiệm kỳ 2022-2027
09h40-10h10 - Đại hội nghỉ giải lao
Ban tổ chức
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10h10-10h20
Ban kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành
viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát họp, bầu Chủ tịch Hội
HĐQT/BKS
10h20-10h35
đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và ra mắt Đại hội
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thư ký cuộc họp
10h35-10h50
- Bế mạc cuộc họp.
Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC

1

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN

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

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn.
Ban Tổ chức cuộc họp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn.
Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các
bên tham dự cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp và biểu quyết thông qua các
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia cuộc họp có trách nhiệm thực hiện theo
các quy định tại Quy chế này.
Điều 2. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên
50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
Các Cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 28/3/2022 của Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 - Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn.
Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp nhận Thẻ
biểu quyết và Phiếu biểu quyết có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở
hữu có quyền biểu quyết.
Các Cổ đông đến dự họp muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự họp
và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ
tọa cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp
hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông
Chủ trì và điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua.
Trình Đại hội đồng cổ đông các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp.
Hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thảo luận.
Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
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Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết
thông qua.
Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được
mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự.
Điều 5. Trách nhiệm của Tổ Thư ký
Tổ Thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của cuộc họp.
Lập và thông qua Đại hội đồng cổ đông Biên bản cuộc họp.
Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa cuộc họp
đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
Điều 6. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban Kiểm tra
tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp và báo cáo Đại hội đồng
cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ
ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại
cuộc họp, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội đồng
cổ đông.
Điều 7. Phát biểu ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ Thẻ biểu quyết hoặc giơ tay. Để thuận
tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì Cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ
đông. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
Điều 8. Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
1. Nguyên tắc biểu quyết:
- Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng Phiếu biểu quyết hoặc Thẻ biểu
quyết tùy theo vấn đề được quy định tải Khoản 2 của Điều này.
- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp đều có quyền biểu quyết các
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số
cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ
đông, đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần sở hữu
và/hoặc đại diện sở hữu) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy
Nhơn.
2. Cách thức biểu quyết:
- Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Đối với những vấn đề mang tính chất thủ
tục như: Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại cuộc họp; Thông qua nhân sự Đoàn
chủ tich, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Thông qua quy chế bầu cử; Thông qua Biên bản
cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông tham dự họp biểu quyết bằng cách
giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hay Không tán thành); những cổ
đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các
cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp. Cổ đông thực hiện biểu
quyết như sau:
+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành,
hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến một vấn đề bằng cách Cổ đông đánh dấu “X”
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vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và
“Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, Cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu
biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của Cổ đông để
thống kê kết quả.
+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối
cùng để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:
+ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn phát hành và không
có dấu treo của Công ty;
+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý
kiến.
+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không
có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.
+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
3. Điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông:
Các vấn đề tại cuộc họp lần này được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50%
tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện
theo Quy chế bầu cử thông qua Đại hội.
Điều 9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Tất cả nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký ghi thành biên bản. Biên bản và Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc
cuộc họp.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP
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CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN

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

Số: 17/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn.
Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành theo đúng
quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn
Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp như sau:
1. Đoàn Chủ tịch:
- Ông Nguyễn Hữu Phúc
- Chủ tịch HĐQT
- Chủ tọa
- Ông Nguyễn Tín Dân
- Thành viên HĐQT
- Thành viên
- Ông Phạm Văn Thành
- Thành viên HĐQT/Giám đốc - Thành viên
2. Thư ký Đại hội:
- Ông Mai Quang Cường
- Kế toán trưởng
- Thư ký cuộc họp
3. Ban kiểm phiếu:
- Ông Võ Văn Nhanh
- P.TP KD & ĐĐKT
- Trưởng ban
- Ông Tống Khánh Trình
- Điều độ viên
- Thành viên
- Ông Trần Duy Thắng
- Điều độ viên
- Thành viên
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.
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CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính thưa Quý vị Cổ đông!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn xin trân trọng báo cáo Đại
hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm
2022 của Công ty, cụ thể như sau:
I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Cơ cấu tổ chức
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn năm 2021 gồm các thành
viên:
1. Ông Nguyễn Hữu Phúc
2. Ông Nguyễn Tín Dân

- Chủ tịch
- Thành viên

Bổ nhiệm ngày 25/04/2019
Bổ nhiệm ngày 21/04/2017

3. Ông Phạm Văn Thành

- Thành viên

Bổ nhiệm ngày 25/04/2019

2. Các quyết định/nghị quyết trong năm 2021
- Quyết định về ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Thông qua các nội dung báo cáo và các tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021;
- Quyết định về ngày chốt danh sách cổ đông, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức năm
2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thống nhất việc thay đổi chủ thể thực hiện hợp đồng thuê bãi đối với phần bãi đang
cho Công ty TNHH Hào Hưng Long An thuê sang Chi nhánh Công ty TNHH Hào Hưng
Phát;
- Thống nhất việc triển khai thực hiện công trình Nạo vét duy tu khu nước trước bến.
3. Thù lao
Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận thù lao năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội
cổ đông thường niên năm 2021 là 110,4 triệu đồng, cụ thể:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2,6 triệu đồng/người/tháng
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4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban
hành, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công
ty một cách thường xuyên, liên tục, kết quả như sau:
- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công
ty, Quy chế quản trị công ty; tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết
định của Hội đồng quản trị, kịp thời và hiệu quả trong việc báo cáo, đề xuất các vấn đề về
tổ chức thực hiện để Hội đồng quản trị xem xét quyết định đảm bảo phù hợp với tình hình
thực tế.
- Đối với các cán bộ quản lý khác đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân
công.
5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- Định hướng chiến lược đầu tư và chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp
với tình hình thực tế nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty và lợi ít tốt
nhất cho Cổ đông;
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành các hoạt động
của Công ty trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; tăng
cường công tác kiểm tra giám sát đối với Ban Điều hành, nhằm đảm bảo việc triển khai
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện kịp thời và có hiệu quả;
- Tổ chức họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty, sẵn sàng tiếp thu những ý
kiến đóng góp và tiếp nhận, xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2022, Công ty tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Cảng Quy
Nhơn khai thác hiệu quả phần hạ tầng cầu cảng hiện hữu và phần hạ tầng mở rộng mặt
bằng cầu cảng đã đầu tư. Cùng với công tác khai thác hạ tầng cầu cảng, Công ty tiếp tục
khai thác hơn 4ha bãi đã san lấp thông qua việc cho thuê chứa hàng dăm gỗ.
ĐVT: VN đồng
Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:
TT

Chỉ tiêu

1
2
3
4
5

Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế
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Cổ tức

Thực hiện
năm 2021
41.500.700.356
10.333.378.127
31.167.322.229
1.801.636.281
29.365.685.948

Theo Nghị quyết
ĐH ĐCĐ

Kế hoạch
năm 2022
42.449.000.000
11.260.000.000
31.189.000.000
1.740.000.000
29.449.000.000

Tỷ lệ
102,3%
109,0%
100,1%
96,6%
100,3%

18%

2. Về công tác đầu tư xây dựng
- Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục có liên quan và đề nghị UBND tỉnh Bình
Định xem xét chấp thuận để tiếp tục được triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Dự án đầu
tư xây dựng công trình cầu cảng container 30.000DWT. Sau khi được UBND tỉnh Bình
Định chấp thuận, Công ty sẽ từng bước triển khai đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án
trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
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- Triển khai thực hiện công trình Nạo vét duy tu khu nước trước bến.
Trên đây là báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch kinh doanh
năm 2022 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực
hết mình trong công tác quản trị Công ty, nhằm hoàn thành tốt những mục tiêu Đại hội
đồng cổ đông đề ra.
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và
thành đạt.
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CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN

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

Số: 19/BC-BKS

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn và Quy chế hoạt động của
Ban kiểm soát;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kính trình Đại hội đồng cổ
đông về các hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty,
như sau:
I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
1. Cơ cấu nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:
Họ và tên
Chức vụ
Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Kim Toàn
Trưởng ban
21/4/2017
Ông Trịnh Xuân Sơn
Thành viên
21/4/2017
Ông Trần Hữu Hiếu
Thành viên
21/4/2017
Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng và quyền hạn mình theo quy định của
pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, cụ thể:
- Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều
hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống
kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo
cáo tài chính hằng năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Điều
hành và trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản
trị và các cuộc họp khác của công ty.
2. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty
- Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong việc điều hành
mọi hoạt động của Công ty;
Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ, họp đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành
viên theo quy định để thông qua các nội dung kịp thời cho hoạt động kinh doanh, hoạt động
đầu tư của Công ty; các Nghị quyết/Quyết định đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn, kịp
thời, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của
pháp luật.
- Ban Điều hành:
Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Điều hành trong việc tổ chức điều
hành hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.
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Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ban Điều hành đã tổ chức mọi hoạt động
của Công ty theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo hiệu quả nhất. Những vấn đề
vượt thẩm quyền, Ban Điều hành đều báo cáo để Hội đồng quản trị quyết định và chỉ
đạo kịp thời.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều
hành và các cổ đông
Ban Kiểm soát ghi nhận sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty,
luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của
công ty.
Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động chặt chẽ và thường xuyên với
Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và đã được Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty
tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công
tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý
khác trong Công ty; không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ
thành viên nào của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.
4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty
Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 đã được tổ chức thực hiện
theo kế hoạch đề ra cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp
thường niên năm 2021.
Công tác kế toán của Công ty được thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành, các số
liệu được ghi nhận đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp lý; Báo cáo tài chính năm 2021 đã
được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán theo quy định và không có ý
kiến ngoại trừ.
ĐVT: Đồng
Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2021, như sau:
TT
1
2
3
4
5

Khoản mục
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu
Tổng Tài sản/Nguồn vốn

Số cuối năm
43.457.248.395
142.049.630.237
6.037.354.284
179.469.524.348
185.506.878.632

Số đầu năm
26.186.308.036
149.052.410.233
6.056.269.880
169.182.448.389
175.238.718.269

Biến động
+69,95%
-4,70%
-0,31%
+6,08%
5,86%

5. Thù lao Ban Kiểm soát năm 2021
Ban Kiểm soát đã nhận thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 là 34.800.000 đồng, cụ thể:
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,4 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 0,75 triệu đồng/người/tháng.
6. Kết quả kinh doanh năm 2021
a. Kết quả sản xuất kinh doanh:
Trong năm, Công ty thực hiện cho thuê 4ha bãi đã san lấp và hợp tác kinh doanh với
Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn trong việc khai thác hạ tầng cầu cảng đã đầu tư theo các
hợp đồng đã ký kết.
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Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2021:
TT
Chỉ tiêu
1 Tổng doanh thu
2 Tổng chi phí
3 Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
4 Lợi nhuận sau thuế
5 Cổ tức

ĐVT: Đồng

Kế hoạch
41.697.000.000
12.169.000.000
29.528.000.000
1.495.000.000
28.033.000.000
≥ 16%

Thực hiện
41.500.700.356
10.333.378.127
31.167.322.229
1.801.636.281
29.365.685.948

Theo Nghị quyết
ĐHĐCĐ

Tỷ lệ
99,5%
84,9%
105,6%
121,4%
104,8%

b. Công tác đầu tư xây dựng:
Trong năm, Công ty thực hiện lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự
án Đầu tư xây dựng công trình cầu cảng container 30.000DWT theo yêu cầu của UBND
tỉnh. Trong quá trình thực hiện có phát sinh một số vướng mắc như: ý kiến của Sở
NN&PTNT về chồng lấn quy hoạch, chủ trương của UBND tỉnh về điểm tập kết vật chất
thanh thải và sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Hiện
tại, Công ty đang cùng đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.
Vào cuối năm 2021, Công ty triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư công trình Nạo
vét duy tu khu nước trước bến.
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
- Ban Kiểm soát sẽ thực hiện các chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp
luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua; Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc tuân thủ Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho cổ đông;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản
lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập
báo cáo tài chính;
- Thẩm định Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022.
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về các hoạt động của Ban Kiểm
soát và kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!
Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TC-HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Kim Toàn
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CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN

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

Số: 26/TTr-BKS

Bình Định, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
(thay thế Tờ trình 20/TTr-BKS ngày 31/3/2022)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn.
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kính trình Đại hội đồng cổ
đông phê duyệt việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, như sau:
- Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập: Phải thuộc danh sách các Công ty đủ
điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố; Đáp ứng được yêu cầu
của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.
- Dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để
phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán
AAC là đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.
- Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và
Kế toán AAC không thành công thì Hội đồng quản trị được chọn một Công ty có tên
trong danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 trên nguyên tắc
đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý.
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TC-HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Kim Toàn
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CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN

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

Số: 21/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn;
Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần
Tân cảng Quy Nhơn.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối
lợi nhuận năm 2021; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, như sau:
1. Phương án phối lợi nhuận năm 2021
TT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)
29.365.685.948

1

Lợi nhuận sau thuế năm 2021: (1)

2

Trích lập các quỹ: (1)*33,8%

9.939.590.948

-

Quỹ Đầu tư phát triển: (1)* 31,1%

9.146.717.427

-

Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: (1)*2,7%

3

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: (1)*66,2%

-

Tỷ lệ chi trả cổ tức (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

792.873.521
19.426.095.000
18%

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022
TT
1
2
3
4

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Trưởng BKS
Thành viên BKS
Tổng cộng

Số
người
1
2
1
2

Mức thù lao Thời gian
đồng/tháng
(tháng)
4.300.000
12
2.800.000
12
1.500.000
12
800.000
12

Thành tiền
(đồng)
51.600.000
67.200.000
18.000.000
19.200.000
156.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN
DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
Tên cổ đông/người được ủy quyền: …………………………………………………
Mã cổ đông/người được ủy quyền: ………………………………………………….
Số phiếu biểu quyết: …………….phiếu
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT :
- Cổ đông tán thành tất cả các nội dung biểu quyết thì đánh dấu “X” vào ô này
- Cổ đông chọn một trong ba phương án biểu quyết: "Tán thành", "Không tán thành" hoặc
"Không có ý kiến" thì đánh dấu chéo (X) vào một trong ba ô vuông () của dòng dưới theo từng
nội dung.
1. Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022
Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Báo cáo về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021
Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 26/TTr-BKS
Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT
Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT
Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2022
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký tên, ghi rõ họ tên)
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CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN

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

DỰ THẢO

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là “Đại
hội”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ
2022-2027 (sau đây gọi tắt là “bầu cử”) theo các quy định sau:
Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử
Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy
chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
Đối tượng bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy
quyền dự họp (theo Danh sách chốt ngày 28/3/2022) tham dự cuộc họp.
Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát
a) Thành viên Hội đồng quản trị:
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 3 người.
Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp
theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
b) Thành viên Ban kiểm soát:
Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là 3 người.
Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp
theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán,
luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
và người quản lý khác; Không phải là người quản lý công ty.
Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử
người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02)
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ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50%
được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng
viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử
tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử
viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên
còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông khác đề cử.
Điều 4. Hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát
a) Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm: Văn bản tự ứng cử/đề cử ứng viên thành
viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự
khai có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu), kèm theo Bản sao có chứng thực:
CMND/CCCD, các bằng cấp trình độ chuyên môn.
b) Để đảm bảo cho công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ
đông của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư
EMS cho Ban Tổ chức cuộc họp trước 17h ngày 25/04/2022 theo địa chỉ: số 03 Nguyễn Dữ,
P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
c) Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng
đủ điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát mới
được Ban Tổ chức xem xét đưa vào danh sách ứng viên công bố tại cuộc họp.
Điều 5. Phương thức bầu cử và cách thức tiến hành bầu cử
a) Phương thức bầu cử: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ
đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được
bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của
mình cho một hoặc một số ứng viên;
b) Cách thức tiến hành bầu cử:
- Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được Ban kiểm phiếu phát cho một
Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng) và một Phiếu bầu cử thành viên Ban
Kiểm soát (màu vàng) (“Phiếu bầu cử”) có đóng dấu Công ty, trên đó có ghi mã số cổ đông,
tổng số cổ phần (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền dự họp), tổng số phiếu
được quyền bầu, danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban
kiểm soát.
- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số phiếu phiếu bầu
cho ứng viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó, sao cho tổng số
phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu
của cổ đông đó. Nếu không bầu cho ứng viên nào, Cổ đông hoặc đại diện gạch chéo (x) hoặc
để trống hoặc ghi số 0 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.
- Phiếu bầu cử hợp lệ khi: Là phiếu bầu cử do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của
Công ty; Chỉ bầu cho những ứng viên có tên trong danh sách ứng cử viên Hội đồng quản
trị/Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua hoặc bỏ phiếu trắng. Phiếu bầu cử có số người
được bầu không vượt quá số người cần bầu; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không
vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu. Phiếu bầu cử không bị tẩy xóa, không cạo sửa và
có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền; Không viết thêm nội dung nào
khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
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Điều 6. Kiểm phiếu bầu cử và nguyên tắc trúng cử
a) Ban Kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông
qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng viên được
Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:
- Hướng dẫn về Quy chế bầu cử; Phát phiếu bầu cử cho Cổ đông hoặc đại diện ủy quyển
của cổ đông; Giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu; Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí
mật; nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;
Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông
cuối cùng bỏ Phiếu bầu cử vào hòm phiếu;
Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc trước sự chứng
kiến của các Cổ đông; Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và
chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm
phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
c) Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát được xác định
theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho
đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên
lựa chọn người sở hữu số cổ phần nhiều hơn tại Công ty. Trường hợp điều kiện của các ứng
viên này vẫn như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên
có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
Điều 7. Giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu
Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp. Trường hợp có bất
đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại
hội đồng cổ đông quyết định.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân
cảng Quy Nhơn thông qua tại Phiên họp thường niên năm 2022 ngày 28/4/2022.
BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP
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BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN
1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn
2. Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100694020 do Phòng Đăng ký kinh
doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần ba ngày 13/7/2020.
4. Thời gian và địa điểm họp: Bắt đầu lúc 07h45’ ngày 28/4/2022, tại Tầng 8, Khách
sạn Sài Gòn Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
PHẦN I: KHAI MẠC CUỘC HỌP
1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Ông Trần Hữu Hiếu báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Tại
lúc 08h00’ ngày 28/4/2022 có …. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
……….. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty
Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.
2. Tuyên bố lý do cuộc họp và phát biểu khai mạc:
Ban Tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp.
Giới thiệu thành phần tham dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần
Tân cảng Quy Nhơn theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Ban giám đốc Công ty.
Ông Nguyễn Hữu Phúc – Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc cuộc họp.
3. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp:
Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty, trình Đại hội Chương
trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp.
Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ
Thẻ biểu quyết với tỷ lệ ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu:
Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng
quản trị trình Đại hội Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 về danh sách Đoàn chủ
tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp.
Đoàn Chủ tịch:
- Ông Nguyễn Hữu Phúc - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tín Dân - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT/Giám đốc
Thư ký Đại hội:
- Ông Mai Quang Cường - Kế toán trưởng

- Chủ tọa
- Thành viên
- Thành viên
- Thư ký cuộc họp
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Ban kiểm phiếu:
- Ông Võ Văn Nhanh
- P.TP KD & ĐĐKT
- Trưởng ban
- Ông Tống Khánh Trình - Điều độ viên
- Thành viên
- Ông Trần Duy Thắng - Điều độ viên
- Thành viên
Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua
bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại
cuộc họp.
PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Tín Dân – Thành viên HĐQT trình bày
Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của
Công ty.
2. Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Kim Toàn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
- Báo cáo về các hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021 của
Công ty;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
3. Báo cáo tài chính năm 2021.
Ông Phạm Văn Thành – TV HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính
năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán.
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
Ông Phạm Văn Thành thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về phương án phân phối
lợi nhuận năm 2021; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN
Các cổ đông tham gia ý kiến, Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình.
PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI
Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thủ tục biểu quyết các nội dung.
Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, thu
Phiếubiểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họplà: ………. cổ phần.
Tổng số Phiếu phát ra:
……….… Phiếu
Tổng số Phiếu thu về:
……….… Phiếu
Số Phiếu thu về hợp lệ:
……….… Phiếu
Đồng ý
Không đồng ý Không ý kiến
TT
Nội dung biểu quyết
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Cổ
Cổ
Cổ phần
phần (%)
(%) phần (%)
Báo cáo về các hoạt động của Hội
1 đồng quản trị và kế hoạch kinh ………. …… …….. …… …….. ……
doanh năm 2022
Báo cáo về các hoạt động của
2 Ban kiểm soát và kết quả kinh ………. …… …….. …… …….. ……
doanh năm 2021
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TT

Nội dung biểu quyết

Đồng ý
Không đồng ý Không ý kiến
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Cổ
Cổ
Cổ phần
phần (%)
(%) phần (%)

3

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo
……….
cáo tài chính năm 2022

……

……..

……

……..

……

4

Báo cáo tài chính năm 2021 đã
……….
kiểm toán

……

……..

……

……..

……

……

……..

……

……..

……

……

……..

……

……..

……

Phương án phân phối lợi nhuận
5 năm 2021 theo Tờ trình số ……….
21/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022
Thù lao của HĐQT và BKS năm
6 2022 theo Tờ trình số 21/TTr- ……….
HĐQT ngày 31/3/2022

Ghi chú: - Cổ phần: Số Cổ phần biểu quyết cho từng nội dung.
- Tỷ lệ: Cổ phần biểu quyết/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN V: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Tống Khánh Trình trình Đại hội Quy chế bầu
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 20222027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ
….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
Ban Tổ chức công bố các hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ đã tiếp nhận.
Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bằng hình thức giơ Thẻ
biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết ….%, như sau:
- Danh sách được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
…
- Danh sách được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
…
Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ
2022-2027 được Ban kiểm phiếu công bố như sau:
TT
Họ và tên
Số phiếu bầu
Tỷ lệ
I
Hội đồng quản trị
1 Ông/Bà……………………………
………………
……%
2 Ông/Bà……………………………
………………
……%
3 Ông/Bà……………………………
………………
……%
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TT
…
II
1
2
3
…

Họ và tên
Ông/Bà……………………………
Ban Kiểm soát
Ông/Bà……………………………
Ông/Bà……………………………
Ông/Bà……………………………
Ông/Bà……………………………

Số phiếu bầu
………………

Tỷ lệ
……%

………………
………………
………………
………………

……%
……%
……%
……%

Căn cứ kết quả bầu cử, những ông/bà có tên sau đây được bầu vào Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/4/2022:
1. Ông/Bà………………………………
2. Ông/Bà ………………………………
3. Ông/Bà ………………………………
Những ông/bà có tên sau đây được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tân
Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/4/2022:
1. Ông/Bà ………………………………
2. Ông/Bà ………………………………
3. Ông/Bà ………………………………
Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông/Bà ……………………… là Chủ tịch Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông/Bà ……………………… là Trưởng Ban Kiểm
soát Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/4/2022.
PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP
1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 06 trang,
được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Toàn văn Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được Thư ký cuộc họp đọc và được Đại hội
thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại
cuộc họp.
2. Ông/Bà ………………………. phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tân cảng
Quy Nhơn kết thúc lúc 10h50’ cùng ngày.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯ KÝ CUỘC HỌP
CHỦ TỌA
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Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ
đông thông qua;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ
phần Tân cảng Quy Nhơn ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị số 18/BC-HĐQT ngày 31/3/2022
về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2022, như sau:
- Tổng doanh thu:

42,449 tỷ đồng

- Tổng chi phí:

11,260 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế:

29,449 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền:

18%

Điều 2. Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát số 19/BC-BKS ngày 31/3/2022 về
các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty.
Điều 3. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Điều 4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là:

9.146.717.427 đồng
792.873.521 đồng
19.426.095.000 đồng
18%

(01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
Điều 5. Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị:
- Thành viên HĐQT:
- Trưởng Ban Kiểm soát:
- Thành viên BKS:

4,3 triệu đồng/tháng
2,8 triệu đồng/người/tháng
1,5 triệu đồng/tháng
0,8 triệu đồng/người/tháng
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Điều 6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022.
Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và
Kế toán AAC không thành công thì Hội đồng quản trị được chọn một Công ty có tên trong
danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố
để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
Điều 7. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban
kiểm soát Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày
28/4/2022 gồm những ông/bà có tên sau đây.
Hội đồng quản trị:
1. Ông/Bà………………………………………….
2. Ông/Bà………………………………………….
3. Ông/Bà………………………………………….
Ban Kiểm soát:
1. Ông/Bà………………………………………….
2. Ông/Bà………………………………………….
3. Ông/Bà………………………………………….
Điều 8. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022, Đại hội đồng cổ đông giao Hội
đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn
thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày
28/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại
cuộc họp.
Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Phúc
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