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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BẾN XE QUẢNG NINH 
 

Số: …/NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hạ Long, ngày 23 tháng 12 năm 2021 
 

DỰ THẢO: 

NGHỊ QUYẾT 
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH 

 

  

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 

của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng 

Ninh; 

  Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công 
ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh ngày 23 tháng 12 năm 2021. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD nhiệm kỳ 

2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ II (2021-2026). 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

 

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch 

SXKD 05 năm (2021-2026) của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau: 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 

Các chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2020 

Tổng doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
Triệu đồng 31.594 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 8.877 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 7.494 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

2. Kế hoạch SXKD năm 2021: 

Các chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch năm 

2021 

Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

Triệu 

đồng 
11.517 
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Lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
3.067 

Lợi nhuận sau thuế 
Triệu 

đồng 
2.525 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 4. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 

2020.  

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 

2021. 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. 

                        Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty cổ phần bến xe Quảng 

Ninh năm 2020 và nhiệm kỳ năm 2016-2021.  

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2021. Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị có trong danh sách 

của tờ trình đảm bảo đủ điều kiện theo pháp luật. 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 9. Thông qua Tờ trình danh mục đầu tư 05 năm 2021-2026. 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 10.  Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe 

Quảng Ninh đã sửa đổi. 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 11.  Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần 

bến xe Quảng Ninh. 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành 

1.  
Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921 

2.  Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, 

liên tỉnh 
4922 

3.  
Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 

4929 

4.  Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận 

tải bằng xe buýt) 

4931 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 
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Điều 12.  Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề về 

việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi Điều lệ công 

ty (do bổ sung ngành nghề kinh doanh) trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông 

Công ty thông qua dự án đầu tư kinh doanh có các ngành nghề cần bổ sung. 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ 

phần bến xe Quảng Ninh đã sửa đổi.  

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 14.  Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) và Quy chế bầu 

cử. 

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: … 

Điều 15.  Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau: 

 1. Thành viên Hội đồng quản trị  

 1.1. Ông/bà: 

 1.2. Ông/bà:  

 1.3. Ông/bà: 

 1.4. Ông/bà: 

 1.5. Ông/bà: 

2. Thành viên Ban kiểm soát 

 2.1. Ông/bà: 

 2.2. Ông/bà: 

 2.3. Ông/bà: 

 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 

Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh thông qua tại phiên họp ngày 23/12/2021. 

 
Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: TCHC. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

Vũ Phi Hổ 

 


