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Tài liệu số: 06/ĐHĐCĐ/2018          

TỜ TRÌNH 

(Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 13/08/2018) 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ 

Nông Sản Thủ Đức.     

- Căn cứ báo cáo kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 

- Căn cứ tờ trình thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2018-2023) 

Công ty Cổ Phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức kính trình Đại hội Cổ Đông 

Nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội lần thứ 1 năm 2018  như sau: 

1. Nội dung trình 01:  Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2017 

Kế hoạch năm 

2018 

Tỷ lệ KH 

2018/TH 2017 

TỔNG DOANH THU  263.980 260.890 98.83% 

+ Kinh doanh nông sản 10.987 5.676 51.66% 

+ Cung cấp dịch vụ 247.634 250.974 101.35% 

+ Doanh thu tài chính 4.841 4.160 85.93% 

+ Thu nhập khác 518 80 15.44% 

TỔNG CHI PHÍ 203.424 210.390 103.42% 

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 60.556 50.500 83.39% 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 48.267 40.400 83.70% 

2. Nội dung trình 02: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 

Đơn vị tính: triệu đồng 

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến 50.500 

- Thuế TNDN dự kiến (20%) 10.100 

http://www.thuducagromarket.com/


CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & KINH DOANH CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC 

Địa chỉ : 141 Quốc lộ 1A, Khu phố 5, P. Tam Bình, Quận Thủ Đức,TPHCM  

Tel: (84-8) 3729 0880; Fax(84-8) 3729 0888;   Website : www.thuducagromarket.com 

Trang 2/ 3 

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối: 40.400 

  Tỷ lệ dự kiến trích lập: (100%)  

   + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) 6.060 

   + Quỹ đầu tư phát triển (10%) 4.040 

   + Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS,  (2,5%)  1.010 

  + Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BĐH (2,5%) 1.010 

  + Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018 (70%) 28.280 

Ghi chú: 

 - Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh và 

kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay 

đổi này  cho Đại hội cổ đông thường niên năm tiếp theo. 

3. Nội dung trình 3: Thông qua Điều lệ mới của Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh 

Chợ Nông Sản Thủ Đức 

Căn cứ quy định của 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, để hoàn tất thủ tục chuyển đổi 

thành công ty cổ phần tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM,  Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ 

mới của Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ Nông Sản Thủ Đức theo đúng các nội dung 

quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ mẫu theo quy định của Sở kế hoạch Đầu tư TP.HCM. 

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Điều lệ mới của Công ty cổ phần 

Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức nhằm đáp ứng đúng các quy định của Luật 

Doanh Nghiệp phù hợp với loại hình công ty cổ phần. Nội dung điều lệ đã được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử www.thuducagromarket.com 

4. Nội dung trình 4: Thông qua danh sách ứng cử viên và kết quả bầu cử 03 thành viên 

Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ I (2018-2023) 

Căn cứ vào nội dung tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2018  ngày 01/08/2018 về việc thông qua danh 

sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Quản lý và 

Kinh doanh nhiệm kỳ I (2018-2023) 
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Căn cứ kết quả bầu cử sẽ được ban kiểm phiếu công bố tại đại hội cổ đông. 

Kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua danh sách và kết quả bầu cử 03 thành viên Hội 

đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ I (2018-20123). 

Kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết và thông qua các nội dung trên. 

Trân trọng! 

                                                    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 08 năm 2018 
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