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TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT 

VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ-CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM  

DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /NQ - DMCS            Vũng Tàu, ngày         tháng        năm 2020  

“DỰ THẢO” 

 NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC 

Miền Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số ………./NQ-PVChem ngày ……… của Tổng công ty PVChem 

về việc chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam; 

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hóa phẩm 

Dầu khí DMC Miền Nam ngày ……….., 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch 

SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ 

biểu quyết nhất trí  ………. % cổ phần dự họp.  

Trong đó bao gồm cả nội dung sửa đổi như sau: 

 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt 

động HĐQT năm 2020 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với 

tỷ lệ biểu quyết nhất trí ………….. % cổ phần dự họp. 

Trong đó bao gồm cả nội dung sửa đổi như sau: 

 

 

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt 

động của Ban Kiểm soát năm 2020 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền 

Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ………… % cổ phần dự họp. 
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Trong đó bao gồm cả nội dung sửa đổi như sau: 

 

 

 

Điều 4. Thông qua báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản 

trị, Ban Kiểm soát; tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc năm 2019 và Kế hoạch tiền 

lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; tiền lương, tiền 

thưởng của Giám đốc năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ………..% cổ phần dự 

họp. 

Trong đó: 

 Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập và thù lao đối với HĐQT, BKS và Giám đốc 

năm 2019: 

Tổng thu nhập của Chủ tịch HĐQT, Uỷ viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm 

soát chuyên trách là: 990.460.318 đồng. 

Tổng tiền thù lao của Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm là: 129.000.000 

đồng. 

Tổng thu nhập, thù lao của các Ủy viên HĐQT, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát 

là: 1.119.460.318 đồng. 

(Chi tiết theo Báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2019 theo Biểu 1 đính kèm) 

*  Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS và Giám đốc năm 

2020: 

-  Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng: 

+ Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, cho phép Công ty thực hiện chế độ tiền lương, tiền 

thưởng đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc và Trưởng Ban 

Kiểm soát theo Quy định về quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với 

Người đại diện của Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí- CTCP tại các Công ty 

con và các Quy định về tiền lương, tiền thưởng của Công ty DMC Miền Nam. 

+ Năm 2020, đề xuất tăng 01 bậc lương chức danh đối với các chức danh chuyên trách 

là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát (thời gian áp dụng từ 01/01/2020). 

(Chi tiết kế hoạch tiền lương, tiền thưởng theo Biểu 2 đính kèm) 

- Kế hoạch thù lao:  

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, cho phép Công ty thực hiện chế độ thù lao đối với Ủy viên 

HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách (trừ trường hợp Ủy viên HĐQT kiêm Giám 

đốc) với các mức cụ thể như sau: 

Ủy viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/tháng. 

Ủy viên BKS không chuyên trách     : 2.000.000 đ/tháng. 

Điều 5. Thông qua Nghị quyết/Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự 

thành viên HĐQT với tỷ lệ nhất trí là ......... % cổ phần dự họp. 

 

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ nhất 

trí là.......... % cổ phần dự họp.  
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Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí 

DMC Miền Nam đã hoàn thành vướt mức kế hoạch, với tổng lợi nhuận trước thuế là 12,3 

tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 11,9 tỷ đồng. Tuy nhiên theo quy định, số tiền lãi này sẽ 

được bù vào phần lỗ luỹ kế của các năm trước, nên phần lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối chỉ còn lại là 3.365.316đ. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Nam kính trình 

ĐHĐCĐ cho phép Công ty được chuyển số lợi sau thuế chưa phân phối năm 2019 là 

3.365.316đ sang năm 2020. 

 Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với nội dung: 

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2020 của Công ty DMC Miền Nam là một trong ba Công ty kiểm toán sau:  

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;  

2. Công ty TNHH KPMG; 

3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP. 

 Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí là ……….. % cổ phần dự họp. 

 Điều 8. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực từ ngày ……. 

 Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng/Xưởng 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 9; 

- Các cổ đông (thông qua website) 

-  TCty DMC (để b/c); 

- Lưu: HĐQT, VT. 

     TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

     CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Túy 


