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NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG 

 

 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua 

ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng. 

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/22/BB-ĐHĐCĐ/KHS của 

Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 27 tháng 04 năm 2022. 

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 

27/04/2022, tại Sảnh hội nghị Sapphire - Khách Sạn - Nhà hàng Sài Gòn Rạch Giá ở Số 844 Nguyễn Trung 

Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau: 

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 12.090.969 (mười hai triệu không trăm chín mươi 

ngàn chín trăm sáu mươi chín) cổ phần do 154 (một trăm năm mươi bốn) cổ đông sở hữu theo 

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 381/2022-KHS/VSD-ĐK ngày 25/03/2022 do 

Trung tâm lưu ký chứng khoán lập; 

- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 27/04/2022 là 18 người, là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền hợp 

pháp cho 7.984.344 cổ phần (Bảy triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi bốn cổ 

phần), chiếm tỷ lệ 66,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về các Báo cáo của Ban Tổng Giám 

đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong: 

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và trình Đại hội 

kế hoạch năm 2022. 

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 

hoạt động năm 2022. 

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% 

Điều 2:Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về báo cáo tài chính năm 2021 

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của 

Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 do 

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện. 

Số: 01/22/NQ-ĐHĐCĐ/KHS 
Ngày: 27/04/2022 
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Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% 

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về Phân phối lợi nhuận, trích lập 

Quỹ năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2021: 

Đại Hội nhất trí thông qua: 

1. Chia cổ tức năm 2021: 

- Hình thức: bằng tiền mặt. 

- Tỷ lệ: 25%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 2.500 đ) 

Việc chi cổ tức được thực hiện 2 lần: 

Lần 1: tạm ứng cổ tức 15% theo thủ tục đã thực hiện như sau: 

- Hình thức: bằng tiền mặt. 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2022 

- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đ) 

- Ngày thực hiện dự kiến: từ 18/03/2022. 

Lần 2: Thanh toán 10% còn lại như sau: 

- Hình thức: bằng tiền mặt. 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022 

- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.000 đ) 

- Ngày thực hiện dự kiến: từ 26/05/2022. 

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ : 

ĐVT: triệu đồng 

Khoản mục Tỷ lệ (%)  Số tiền (trđ) Cơ sở 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 8% 4,568.30 Lợi nhuận sau thuế 

Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý 
điều hành Công ty 1% 571.00 Lợi nhuận sau thuế 

Cổ tức 25% 30,227.40 Lợi nhuận sau thuế 

Thù lao HĐQT, BKS   118.80 Theo số thực tế đã tạm ứng 

Quỹ đầu tư phát triển  21,618.70 
Phần còn lại sau khi chi trả cổ 
tức và thù lao HĐQT, BKS. 

Tổng cộng  57,104.20  

 

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021 : 

Chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và các 

cán bộ quản lý được chi trong năm 2021 theo bảng sau (một trường hợp chi trong tháng 01/2022): 
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STT Họ và tên Chức vụ Tổng Cộng 
Năm 2021 

Ghi chú 

1 Trần Quốc Dũng TGĐ & HĐQT 1.063.386.460  
2 Nguyễn Ngọc Anh PTGĐ 928.717.915  
3 Trần Quốc Hùng Chủ tịch HĐQT & PTGĐ 180.000.000  
4 Dương Công Trịnh HĐQT 36.000.000 Chi vào tháng 01/2022 
5 Huỳnh Công Luận HĐQT 812.445.146  
6 Nguyễn Tấn Đạt KTT 522.737.484  
7 Huỳnh Thanh Dũng TV HĐQT 24.000.000 8 tháng cuối năm 
8 Trần Việt Trung TV HĐQT 24.000.000 8 tháng cuối năm 
9 Thái Hoàng Long TV HĐQT 12.000.000 4 tháng đầu năm 

10 Nguyễn Việt Dũng TV HĐQT 12.000.000 4 tháng đầu năm 
11 Trương Tuyến Minh BKS 36.000.000  
12 Ngô Văn Thiện BKS 24.000.000  
13 Chu Thị Khánh Loan BKS 8.000.000 4 tháng đầu năm 
14 Nguyễn Thị Thanh Thúy BKS 196.182.685 8 tháng cuối năm 

 Tổng Cộng  3.843.469.690  
 

4. Dự án đầu tư: 

Dự án nuôi tôm: Tháng 07/2021, Công ty đã chính thức thành lập Chi nhánh Trang trại nuôi trồng thủy sản 

Kiên Hùng tại khu nuôi tôm từ đó chuyển dự án chính thức trở thành đơn vị trực thuộc của Công ty. 

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% 

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi 

nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

năm 2022: 

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch thù 

lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau: 

 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2021 

Kế hoạch 

năm 

2021 

Kế hoạch 

năm 

2022 

Thực hiện 

năm 2021 

Kế hoạch 

2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Cty mẹ Cty mẹ Cty mẹ 

Doanh thu thuần 1.017.015 1.302.227 1.118.717 760.645 895.380 836.710 

Lợi nhuận gộp 127.375 108.764 119.640 107.044 88.636 97.500 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế  
56.855 26.785 29.464 57.104 26.785 29.464 

Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp 
56.855 26.785 29.464 57.104 26.785 29.464 
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Lợi nhuận sau thuế của 

cổ đông Công ty mẹ 
57.104 26.785 29.464    

Tỷ lệ LNST /DT thuần 5,59% 2,06% 2,63% 7,51% 2,99% 3,52% 

2. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022: 

Phân phối lợi nhuận 2021 Tỷ lệ/ số tiền Ghi chú 

1. Cổ tức 12% - 20% Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế 

2. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 360 triệu đồng  

3. Trích lập các quỹ:   

3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi 8% - 10% Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế 

3.2 Quỹ cho hoạt động của Ban quản 

lý điều hành công ty 
1% Chi trả trên Lợi nhuận sau thuế 

3.3 Quỹ đầu tư phát triển  
Phần còn lại sau khi phân phối lợi nhuận cho 

các khoản mục trên. 

Chia cổ tức năm 2022: Hình thức chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu. 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, cách thức, cơ cấu và thời điểm chi trả cổ tức căn cứ trên 

kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022. 

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 

STT Chức vụ Thù lao(1.000 đ/tháng) 

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị 6.000 

2 Thành viên Hội đồng quản trị 3.000 

3 Trưởng Ban Kiểm soát 3.000 

4 Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) 2.000 

5 Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm) 1.000 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả thù lao cho HĐQT và BKS. 

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% 

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: 

Đại hội nhất trí thông qua Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho 

Công ty năm 2022: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS). 

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% 

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về 

việc ủy quyền ký kết các hợp đồng: 

Đại hội nhất trí chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị  xem xét và thông qua việc ký kết các hợp 

đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay, L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản, và các hợp đồng 

khác có giá trị dưới 70% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo 
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cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ngoại trừ hợp đồng và giao dịch được quy định tại điểm d khoản 

2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020. 

Với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%. 

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr-ĐHTN22/KHS ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về 

việc về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:  

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm ông Dương Công Trịnh - thành viên Hội đồng quản trị xin 

từ nhiệm. 

Đại hội bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 theo danh sách ứng cử, đề cử 

như sau: 

+ Bà Lâm Thị Hương Mai 

Với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%. 

Bảng kết quả bầu cử: 

Họ và tên Số lượng phiếu bầu Tỷ lệ phiếu bầu 

Lâm Thị Hương Mai 7.984.344 100% 

Trúng cử thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Bà Lâm Thị Hương Mai 

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0% 

Điều 8: Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành là 

0% và không có ý kiến là 0%. tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào 

ngày 27 tháng 04 năm 2022. 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kiên Hùng 

có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

 TRẦN QUỐC HÙNG 
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