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CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH
VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: ……/TB-HĐQT

Gia Lai, ngày 02 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Kính gửi:
§ QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG
CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 với những
nội dung chính sau:
1. Thời gian: Từ 7h:30 đến 11h:35, Thứ tư, ngày 12 tháng 05 năm 2010.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP ĐTPT Dịch vụ CTCC Đức Long Gia Lai, 43 Lý Nam Đế, TP.
Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và định hướng phát triển 03 năm tới.
- Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2009.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010 và kế hoạch niêm yết bổ sung cổ phiếu DL1 tại HNX sau
khi phát hành.
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công
cộng Đức Long Gia Lai theo danh sách chốt vào ngày 26/4/2010.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham
dự. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời hoặc dowload tại địa chỉ
www.stationduclonggroup.com).
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
- Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại
hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h:00 ngày 03/05/2010 trực tiếp tại công ty, qua
đường bưu điện hoặc fax tại địa chỉ:
Ban Quan hệ cổ đông – Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Số 02 Đặng Trần Côn, TP. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (059) 3748367 (ext. 107)
Fax: (059) 3747366 / 3820784
Hoặc Mr. Nguyễn Ngọc Hà: 0935.090 669, Ms Đường Yến Vy: 0938.44 77 99
- Cổ đông tham dự vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân / hộ chiếu và giấy ủy
quyền bản chính (nếu có) để làm thủ tục dự họp.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp chưa nhận
được thư mời.

Trân trọng kính báo!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGUYỄN ĐÌNH TRẠC
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CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG
CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
Ngày 12 tháng 5 năm 2010
Tại: Hội trường CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công
cộng Đức Long Gia Lai.
Địa chỉ: Số 43 Lý Nam Đế, P Trà Bá, TP. Pleiku,
Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
THỜI
GIAN
7:30-8:00

8:00-8:15
8:15-8:30

8:30-8:45

8:45-9:15
9:15-9:45

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. ĐÓN TIẾP
Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông
Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết
II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI
Ổn định Đại hội
Khai mạc Đại hội:
- Tuyên bố lý do Đại hội
- Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời
- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông
- Giới thiệu và thông qua:
+) Chủ tịch đoàn
+) Thư ký Đại hội
+) Ban Kiểm phiếu
- Đọc và Thông qua:
+) Chương trình Đại hội
+) Quy chế Đại hội
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2009
Chiến lược phát triển của Công ty năm 2010 và các năm tiếp theo
Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010

Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2009 của Ban kiểm soát
Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán 2009
9:45-10:10

10:1010:15
10:1510:45
10:4511:00
11:0011:15

Đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội:
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2009
- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2010
- Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2009
- Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2009
- Tờ trình về việc kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX
Đọc Quy chế Bầu cử và bỏ phiếu
Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
Biểu quyết thông qua Các Báo cáo và Tờ trình và bầu cửu TV BKS
Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và
giới thiệu các nhân sự trúng cử
IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

11:1511:25

Thông qua Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2010

11:2511:35

Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
Ngày 12 tháng 5 năm 2010
Tại: Hội trường CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công
cộng Đức Long Gia Lai: 43 Lý Nam Đế, P Trà Bá, TP. Pleiku,
Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
THỜI GIAN
7:30-8:00

8:00-8:15
8:15-8:30

8:30-8:45

8:45-9:15
9:15-9:45

9:45-10:10

10:10-10:15
10:15-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15

11:15-11:25
11:25-11:35

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. ĐÓN TIẾP
Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông
Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết
II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI
Ổn định Đại hội
Khai mạc Đại hội:
- Tuyên bố lý do Đại hội
- Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời
- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông
- Giới thiệu và thông qua:
+) Chủ tịch đoàn
+) Thư ký Đại hội
+) Ban Kiểm phiếu
- Đọc và Thông qua:
+) Chương trình Đại hội
+) Quy chế Đại hội
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2009
Chiến lược phát triển của Công ty năm 2010 và các năm tiếp theo
Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010
Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2009 của Ban kiểm soát
Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán 2009
Đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội:
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2009
- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2010
- Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2009
- Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2009
- Tờ trình về việc kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX
Đọc Quy chế Bầu cử và bỏ phiếu
Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
Biểu quyết thông qua Các Báo cáo và Tờ trình
Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và
giới thiệu các nhân sự trúng cử
IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
Thông qua Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2010
Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội
Ban tổ chức
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010)
Kính thưa Đại hội!
Hôm nay, ngày 12/05/2010, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch
vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2010. Đây là lần thứ ba chúng ta tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
Trước tiên, cho phép tôi thay mặt HĐQT, chân thành cám ơn quý vị đại biểu và
quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội; xin chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông lời
chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Sau đây, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty
trong năm 2009 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong
năm 2010 của Tập đoàn, cụ thể như sau:
I - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2009:
1. Tình hình chung:
Kết thúc năm 2009 đầy khó khăn với kinh tế Việt Nam, do tác động của
cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Đất nước ta phải đương đầu và vượt qua nhiều
khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Chính phủ đã đề ra mục tiêu ưu tiên
kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu duy
trì tăng trưởng hợp lý với 8 nhóm giải pháp đồng bộ. Nhờ chính sách kích cầu của
Nhà nước, tình hình dần được cải thiện, lạm phát được duy trì ở mức dưới hai con
số, nhưng thị trường chứng khoán, thị trường tài chính - tiền tệ vẫn diễn biến phức
tạp. Ngành bất động sản vẫn chưa được phục hồi và thị trường chứng khoán tiếp
tục giảm sút nghiêm trọng đã đánh mất cơ hội huy động vốn để đầu tư và mở rộng
sản xuất kinh doanh. Từ quý IV/2009 và các tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã
chặn được đà suy giảm và tăng trưởng trở lại, nhưng tốc độ phục hồi chậm và
những khó khăn do khủng hoảng đem lại vẫn cần được tiếp tục giải quyết trong
một vài năm tiếp theo nữa.
Tình tình trên đã làm cho các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó
khăn: Chi phí đầu vào tăng cao mà thị trường đầu ra thì lại bị thu hẹp, trong đó
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia
Lai cũng không phải là ngoại lệ.
Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty luôn theo sát diễn biến của
nền kinh tế và các chính sách của Chính phủ, chủ động dự báo, nhận định tình
hình để đề ra những biện pháp kịp thời ứng phó, điều chỉnh với mọi biến động của
thị trường. Công ty đã xác định mục tiêu nhất quán là phát huy những thành tựu
trong những năm qua, làm trụ cột chống đỡ với biến động của nền kinh tế, đồng
thời tìm kiếm các dự án tiềm năng, các cơ hội để đầu tư vào các bến xe tại khu vực
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Miền Trung – Tây Nguyên khi điều kiện thuận lợi. Đó chính là quyết định sáng
suốt và nhất quán của HĐQT Công ty.
Chủ trương đúng đắn đó đã được chứng minh qua những con số mà Công ty
chúng ta đã phấn đấu đạt được trong năm qua như sau:
- Tổng doanh thu năm 2009 đã thực hiện được 15,38 tỷ đồng, đạt 89,07% kế
hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 5,36 tỷ đồng, đạt 172,2% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009 là 4,41 tỷ đồng, đạt 188,7% kế hoạch;
Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2009 Công ty đã trở thành Công
ty đại chúng và ngày 10/03/2010, Công ty đã vinh dự được niêm yết cổ phiếu của
mình trên Thị trường chứng khoán, cụ thể là tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:
Năm 2009, HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ,
luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên
tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế, nhờ đó Công ty đã đạt được
những kết quả khả quan trong hoạt động SXKD và đầu tư như chúng tôi đã trình
bày ở trên.
Trong năm 2009, HĐQT đã tổ chức họp chính thức 12 phiên thường kỳ và
hàng chục phiên họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn
đề về tình hình SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo các hoạt
động của Công ty. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực làm đúng trọng trách được cổ
đông uỷ quyền với mục đích duy nhất là phấn đấu để Công ty đạt các chỉ tiêu đề
ra.
Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT thường
xuyên duy trì giám sát, đánh giá Ban Giám đốc thông qua việc kiểm điểm việc
thực hiện nghị quyết của HĐQT và chất vấn tại các phiên họp. Công tác giám sát,
đánh giá đã giúp hoạt động của Ban Giám đốc được duy trì thường xuyên và nhất
quán, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động
sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Với các cán bộ quản lý khác,
HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện,
đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.
Nhìn chung, qua giám sát quá trình tác nghiệp của Ban Giám đốc và các cán
bộ quản lý khác trong Công ty, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ
Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.
Để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong quá trình điều hành Công ty,
từ tháng 10/2009, Công ty đã trở thành Công ty đại chúng và ngày 10/03/2010,
Công ty đã chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu của mình trên Thị trường
chứng khoán tập trung (Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội).
II. Định hướng hoạt động của Công ty giai đoạn 2010 - 2012:
1. Trung thành với Chiến lược phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ bản
là “Phát triển bền vững - Ứng biến linh hoạt - Tăng trưởng hiệu quả”; với
mục tiêu: “Phát triển hệ thống bến xe tư nhân mang thương hiệu Đức Long
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rộng ra khắp cả nước, quyết tâm mang thương hiệu Đức Long Gia Lai đến
với tất cả hành khách để mọi người cảm nhận được sự an toàn và lịch sự mỗi
khi đến với bến xe mang thương hiệu Đức Long”.
Trước mắt, giai đoạn 2010 - 2012, ưu tiên đầu tư vào Bến xe Bảo Lộc, bến
xe Đà Nẵng, mở rộng bến xe Gia Lai và thực hiện thăm dò đầu tư vào một số bến
xe tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010 - 2012:
CÁC CHỈ TIÊU

ĐVT

2010

2011

2012

- Doanh thu

tỷ đồng

24

45

65

- Lợi nhuận sau thuế

tỷ đồng

8,1

15,8

25

%

33,75

35

40

%
Đồng/cp

22,9
3.350

24,2

31,9

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu
- EPS dự kiến

Để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, HĐQT và Ban Giám đốc phải
đoàn kết, năng động, sáng tạo, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, giải
quyết kịp thời, hiệu quả công việc. Công ty thực hiện tốt chính sách thu hút và sử
dụng nhân tài, “chiêu hiền đãi sỹ”, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên
nghiệp; tiếp tục xây dựng và nuôi dưỡng lòng tự hào của mỗi cán bộ công nhân
viên khi được cống hiến hết mình cũng như được hưởng mọi thành quả từ Ngôi
nhà chung là Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
Những thành quả đạt được trong năm 2009 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện
kế hoạch 3 năm: 2010 - 2012 và các năm tiếp theo. Mục tiêu có thể được điều
chỉnh, kế hoạch có thể được sửa đổi nhưng tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty nói
riêng và của Tập đoàn Đức Long Gia Lai nói chung là quyết không thay đổi với
phương châm “đi là đến” vẫn mãi là giá trị cốt lõi của Đức Long Gia Lai.
Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cám ơn sự tin
tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã đầu tư vào Tập đoàn Đức Long Gia Lai nói
chung và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức
Long Gia Lai nói riêng. Cám ơn sự ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong
suốt những năm qua và đặc biệt xin cám ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm
huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp
cho sự thành công của Công ty.
Xin trân trọng cám ơn!
TM. CÔNG TY CP TĐPT DỊCH VỤ CTCC ĐỨC LONG GIA LAI
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG
CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Pleiku, ngày 12 tháng 05 năm 2010

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 3 NĂM 2010.
Kính thưa :
- Quý vị đại biểu!
- Thưa các Quý vị cổ đông của Công ty!
- Thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2008 - 2009, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đến
nền kinh tế của Việt nam. Mặc dù từ giữa năm 2009, Chính phủ đã kịp thời đưa ra các
chính sách kích cầu và các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô nhằm ổn định nền kinh tế,
giúp cho nền kinh tế từng bước phục hồi, nhưng tốc độ phục hồi chậm và cho đến nay, hậu
quả của nó vẫn còn kéo dài. Tình trạng suy thoái kinh tế đã làm cho các doanh nghiệp gặp
nhiều khó khăn, trong đó Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng
Đức Long Gia Lai cũng không là ngoại lệ.
Trong bối cảnh đó, Lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Công ty mẹ) đã đề ra
được hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Phát
triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai. Bên cạnh đó, sự nỗ lực không
ngừng của Ban lãnh đạo Công ty đã phấn đấu đạt được kết quả khá tốt trong triển khai kế
hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua tại Đại hội năm 2009.
Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo tới toàn thể quý vị cổ đông của
Công ty tình hình SXKD năm 2009 và Kế hoạch SXKD năm 2010 như sau:
1. Về tình hình tài chính:
1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài
chính như sau:
CHỈ TIÊU

ĐVT

NĂM 2009

%

60

1. Cơ cấu tài sản:
- Tài sản cố định/Tổng tài sản

CHỈ TIÊU

ĐVT

NĂM 2009

%

40

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

%

31,44

- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

%

68,55

- Khả năng thanh toán nhanh

Lần

1.85

- Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

2.03

- LNTT/Tổng tài sản

%

16,8

- LNST/Doanh thu thuần

%

28,75

- LNST/Vốn chủ sở hữu

%

20,95

- Tài sản lưu động/Tổng tài sản
2. Cơ cấu nguồn vốn:

3. Khả năng thanh toán

4. Tỷ suất lợi nhuận

1.2. Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:
Qua các chỉ số về thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn… cho thấy tổng quát tình hình
tài chính của Công ty là tốt, có độ an toàn cao, đảm bảo được khả năng thanh toán nợ phải
trả cũng như nợ vay đến hạn.
Đối với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành đạt 2,03 lần, khả năng thanh toán nhanh
đạt 1,85 lần, cho thấy Công ty hoàn toàn có thể trả ngay tất cả các khoản nợ bằng tiền khi
đến hạn và cùng một lúc tất cả các hợp đồng tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Đồng thời
các khoản nợ vay, lãi vay được thanh toán nhiều kỳ trong năm. Tuy nhiên các chỉ số này
của Công ty hiện nay quá cao nên Ban điều hành Công ty sẽ có kế hoạch khai thác triệt để
thế mạnh về vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư trong những năm tiếp theo.
1.3. Những biến động trong năm: không có.
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2009: 14.467 đồng/cp

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.500.000 Cổ phiếu thường. Công ty không có các loại
cổ phiếu ưu đãi.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có
- Cổ tức năm 2009: 20%/mệnh giá cổ phần, hình thức chi trả là 100% bằng cổ phiếu với tỷ
lệ 10 : 2.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
• Đặc điểm tình hình:
Năm 2009 là năm mà nền kinh tế có nhiều biến động, tình hình kinh tế thế giới diễn
biến hết sức phức tạp và khó lường. Cuộc khủng hoảng toàn cầu từ năm 2008 và kéo dài
đến cuối năm 2009 đã làm cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới gặp không ít khó khăn,
nhiều doanh nghiệp lớn có bề dày lịch sử hoạt động đã bị phá sản hoặc có nguy cơ bị phá
sản. Giá dầu thô trên thế giới liên tục biến động khó lường, từ năm 2008 có lúc giá dầu
tăng từ 90USD/thùng lên 147 USD/thùng rồi có khi giảm xuống còn 33,87 USD/thùng và
giao động quanh mốc 40USD/thùng vào thời điểm cuối năm 2008.
Bước sang năm 2009, mặc dù vào thời điểm cuối năm nền kinh tế bắt đầu có dấu hiệu
hồi phục nhưng tiềm ẩn bên trong là khả năng lạm phát cao, giá vàng biến động tăng không
ngừng, bên cạnh đó sự yếu đi của đồng đô la Mỹ đã làm cho nền kinh tế gặp không ít khó
khăn. Trước những diễn biến khó lường đó, Chính Phủ Việt Nam đã áp dụng các biện pháp
vĩ mô để ổn định nền kinh tế. Việc Chính phủ chấm dứt gói kích cầu thứ nhất và việc Ngân
hàng Nhà Nước tăng lãi suất cơ bản đã làm cho các doanh nghiệp vốn đã khó khăn do ảnh
hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lại càng khó khăn hơn.
Ở trong nước, ngành giao thông vận tải cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo
ngành dịch vụ bến xe bãi đỗ cũng bị ảnh hưởng tiếp theo. Tuy nhiên Công ty cổ phần Đầu
tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã không ngừng nỗ lực phấn
đấu đạt được kết quả sản xuất kinh doanh của mình theo kế hoạch đã được Hội đồng quản
trị đề ra.

Với tình hình như vậy, trong năm 2009 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ
Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã có những thuận lợi, khó khăn như sau:
Thuận lợi:
Ø Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Đức Long Gia
Lai về mọi mặt và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.
Ø Công ty đã trở thành Công ty đại chúng và thay đổi phương thức quản trị theo đúng
tiêu chuẩn của một công ty đại chúng.
Ø Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết
vì mục tiêu phát triển của Công ty.
Khó khăn:
Ø Tình hình thị trường không ngừng biến động, giá xăng dầu trong nước liên tiếp tăng và
lượng hành khách đi lại giao thương giữa các vùng miền có chiều hướng giảm đã làm
cho các hãng vận tải phải cắt giảm chuyến để bảo toàn lợi nhuận, điều này dẫn đến
Doanh thu và lợi nhuận của công ty cũng bị ảnh hưởng theo.
Ø Hiện tượng một số hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng xe dù hiện vẫn
đang còn phổ biến ở địa bàn thành phố Pleiku là một bài toán nan giải của ngành giao
thông vận tải tỉnh Gia Lai.
Ø Lạm phát tăng và có dấu hiệu tăng cao trong những tháng cuối năm, dẫn đến chính sách
thắt chặt tiền tện của Chính phủ đã làm cho việc kinh doanh của các Doanh nghiệp gặp
không ít khó khăn kéo theo nhu cầu giao thương đi lại của các doanh nghiệp, các người
dân sụt giảm.
Ø Nguồn lực về đội ngũ quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn
mỏng, năng lực chuyên môn và quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô
phát triển của Công ty.
Ø Hoạt động kinh doanh của Công ty được mở rộng, không những chỉ cung cấp dịch vụ
bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụ kèm theo như cho thuê văn phòng, cho thuê
Kios và kinh doanh thương mại… Tuy nhiên do còn đang trong giai đoạn ban đầu, chưa
có nhiều kinh nghiệm nên hiệu quả kinh doanh chưa cao.

• Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện:
Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả SXKD của Công ty năm 2009 như sau:
SO SÁNH
STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

KH

TH

2009

2009

VỚI KH
2009

VỚI 2008

1

Doanh thu thuần

Tỷ đồng

17,269

15,380

89,07%

102,4%

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

3,116

5,366

172,2%

194%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

2,337

4,410

188,7%

218,4%

4

Lợi ích của cổ đông

Tỷ đồng

4,410

§ Đánh giá kết quả đạt được:
Trong năm qua, mặc dù tình hình của nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục sau khủng
hoảng nhưng đến những tháng cuối năm đã xuất hiện hiện tượng lạm phát tăng cao dẫn đến
các chính sách vĩ mô phải điều chỉnh nhằm kìm chế lạm phát. Điều này làm ảnh hưởng
không ít đến tình hình SXKD của các doanh nghiệp và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển
Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên Công
ty vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy Doanh thu của Công ty đã không đạt như kế hoạch,
nguyên nhân cụ thể là như đã trình bày bên trên. Năm 2009 Doanh thu của Công ty chỉ đạt
15,38 tỷ đồng, đạt 89,07% so với kế hoạch nhưng lại tăng 2% so với năm 2008. Điều này
khẳng định việc sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn trên đà tăng trưởng và ổn định.
Trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2009 thì một số mảng như Vận tải hành khách
(xe buýt) chiếm 43,19 % Doanh thu; Phí qua bến chiếm 26,84 % Doanh thu và Hoa hồng
bán vé chiếm tỷ lệ 13,68 % tổng doanh thu. Còn lại các lĩnh vực khách chiếm tỷ trọng
không đáng kể nhưng cũng đóng góp một phần tạo nên cơ cấu doanh thu chung của Công
ty.
Chi tiết cơ cấu doanh thu năm 2009 như sau:
STT

Sản Phẩm

Giá trị

Tỷ lệ/DT

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doanh thu
Phí qua bến
Hoa hồng bán vé
Phí bãi đỗ
Cho thuê quầy
Cho thuê Kiost
Giữ xe
Vận tải hành khách
Xăng dầu
Vệ sinh
Phí khác

15.380.063.396
4.128.009.014
2.013.992.672
376.811.553
549.068.263
269.151.109
184,560,760
6.642.649.378
859.745.544
79.976.330
170.718.704

100,00%
26,84%
13,68%
2,45%
3,67%
1,75%
1,20%
43,19%
5,59%
0,52%
1,11%

Riêng về lợi nhuận, năm 2009 Công ty có sự tăng trưởng đột biết nhờ áp dụng mô hình
quản lý chuyên nghiệp và hiện đại cùng với việc gia tăng tiết kiệm các khoản chi phí nhằm
bảo toàn và nâng cao lợi ích tối đa cho các cổ đông. Cụ thể năm 2009 Công ty đạt 4,41 tỷ
đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 188,7% so với kế hoạch và tăng 118% so với năm 2008.
Đây là một kết quả ấn tượng thể hiện quyết tâm của toàn thể ban lãnh đạo Công ty cũng
như của ban lãnh đạo Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.
Trong năm 2009, Công ty đã thỏa thuận và ký hợp đồng với nhiều đối tác về hợp tác
phát triển, trong đó có hợp đồng thuê mua tài chính với Công ty cho thuê Tài chính Khánh
Hòa về thuê mua 06 chiếc xe buýt để phục vụ vận tải hành khách công cộng tại tỉnh Gia
Lai.
Tóm lại trong năm 2009 tuy nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng còn
gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên Công ty không những đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình mà còn thực hiện thành công việc phát hành thêm 550 ngàn cổ phiếu ra công chúng
để tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng, đồng thời niêm yết cổ phiếu của mình trên Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội vào ngày 10/03/2010. Những thành tựu mà Công ty đạt được khẳng
định công ty đang từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo
cơ sở vật chất, ký thuật, nguồn nhân lực, hệ thống quản lý và thị trường cho sự phát triển
của Công ty trong những năm tới.
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:
• Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Ø Kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy chế
theo quy định…
Ø Chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng và trở thành Công ty đại chúng theo quy
định của Luật chứng khoán. Tiến hành các thủ tục hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần
đầu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và chính thức niêm yết và giao dịch cổ
phiếu trên Thị trường chứng khoán Tập Trung vào ngày 10/03/2010.
• Các biện pháp kiểm soát : trong năm qua, mặc dù tình hình kinh doanh trong lĩnh vực
vận tải còn gặp nhiều khó khăn kéo theo tình hình kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ bến xe bãi đỗ cũng nằm trong cùng hoàn cảnh. Tuy nhiên các chỉ tiêu SXKD
chính như Doanh thu và Lợi nhuận vẫn được Công ty duy trì và có sự vượt trội. Kết quả
đạt được như trên là do:
Ø Chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Công ty mẹ)
hoàn toàn xuyên suốt và đúng đắn với sự phát triển của Công ty.
Ø Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của Công ty đã tập trung về mọi mặt để đảm bảo Công
ty hoạt động tốt đồng thời khai thác tối đa mọi nguồn lực để đảm bảo Công ty hoạt
động liên tục.
Ø Công ty đã quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, kiểm soát toàn bộ quá trình vận hành hệ
thống xe buýt… đảm bảo hiệu quả SXKD đạt mức tối ưu.
Ø Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu
chuẩn ISO 9001 : 2000…
Ø Các nguồn vốn đã được cơ cấu lại một cách hợp lý để giảm đến mức thấp nhất chi phí
vốn vay…
Ø Tích cực hoàn thiện công tác quản lý, chuẩn bị nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đầu
tư, tìm kiếm và phát triển thị trường để tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong
những năm tiếp theo.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2010:

Ø Doanh thu: 24 tỷ đồng
Ø Lợi nhuận trước thuế: 10,8 tỷ đồng
Ø Thuế nộp cho NSNN: 2,7 tỷ đồng
Ø Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8,1 tỷ đồng
(Kế hoạch trên đã tính đến kết quả hợp nhất từ bến xe Bảo Lộc).
4.2. Các căn cứ lập kế hoạch:
Công tác kinh doanh:
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh của kết quả hoạt
động những năm đã qua, đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, quản lý lao động, giảm
chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, duy trì các đối tác, khách hàng truyền thống, đồng
thời tìm kiếm, mở rộng thị trường, … đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận từ 30 %
trở lên so với năm trước.
Chiến lược nhân sự và công tác xây dựng bộ máy:
- Nhân sự luôn là vấn đề nòng cốt và đi đầu cho sự phát triển của Công ty. Chính vì
vậy, Ban Giám đốc sẽ tập trung nghiên cứu, đề ra các chính sách để khuyến khích lực
lượng cán bộ - nhân viên và cán bộ chủ chốt hiện đang cống hiến gắn bó với Công ty, đồng
thời thực hiện chính sách thu hút nhân tài, nhất là cán bộ cấp cao có đủ năng lực trình độ về
làm việc cho Công ty;
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phân cấp, ủy quyền quản lý, phát
huy tính năng động, sáng tạo và tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà
nước.
- Duy trì và cải tiến các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc tế ISO 9001: 2000.
- Điều chỉnh, cải tiến các quy chế, quy định phù hợp với tình hình họat động của
Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng thời kỳ.
Công tác quản trị tài chính kế toán:
- Công tác hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời và hiệu quả tuân thủ theo các quy
định về hạch toán hiện hành, đảm bảo cân đối được nguồn vốn để triển khai được các dự án
của Công ty và cũng để thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ
chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của Công ty, các định chế tài chính và
khách hàng để tư vấn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ
đông cũng như khách hàng. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà
nước.

Công tác đầu tư:
Tập trung nghiên cứu và thực hiện các dự án bến xe mang thương hiệu Đức Long
rộng ra khắp cả nước, nghiên cứu kỹ phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn để phù hợp với
thực tế và thị trường nhằm đạt hiệu quả cao. Trong năm 2010 - 2012 tập trung vào các dự
án đầu tư sau đây:
- Thực hiện Dự án mở rộng Bến xe Đức Long Gia Lai, tiếp tục đầu tư Bến xe Bảo
Lộc, Bến xe Đà Nẵng. Phấn đấu đưa Bến xe Bảo Lộc vào hoạt động từ đầu quý III/2010.
Xúc tiến việc lập Dự án đầu tư Bến xe Huế và các bến xe khác trong cả nước;
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2009 và
phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án trong năm
2010, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực
của tập thể trí tuệ Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty.
TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

LÊ PHÚ HÀ

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

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI

Pleiku, ngày 12 tháng 5 năm 2010

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM TÀI CHÍNH 2009
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG
TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009
Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ Công trình
công cộng Đức Long Gia Lai
- Căn cứ Nhiệm vụ & Quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ hoạt động
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ tình hình Hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát
triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DLGL.INDPS) đã được kiểm toán
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
Ban kiểm soát Công ty kính trình báo cáo tình hình hoạt động năm 2009 của Ban như sau:
I. Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình tài chính:
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ đông về tình hình hoạt động SXKD và tình
hình tài chính năm 2009 của Công ty như sau:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh:
Kết quả hoạt động SXKD của Công ty được phản ánh qua 02 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận
như sau:
Ø

Tổng doanh thu

: 15.380.063.396 đồng

Ø

Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD

: 5.366.513.744 đồng

Ø

Tổng lợi nhuận sau thuế

: 4.410.687.853 đồng

Ø

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)

: 2.949 đồng

2. Tình hình tài chính:
Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2009:
Đơn vị tính: đồng.
A. TÀI SẢN

31.804.042.516

I. Tài sản ngắn hạn

11.951.823.599

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.554.008.454

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

-

3. Các khoản phải thu ngắn hạn
4. Hàng tồn kho
5. Tài sản ngắn hạn khác
II. Tài sản dài hạn
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác

9.313.694.453
84.120.692
19.852.218.917
19.075.039.608
777.179.309

B. NGUỒN VỐN

31.804.042.516

I. Nợ phải trả

10.383.214.901

1. Nợ ngắn hạn

5.336.306.627

2. Nợ dài hạn

5.046.908.274

II. Nguồn vốn chủ sở hữu
1. Vốn chủ sở hữu
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
C. Lợi ích cổ đông thiểu số

21.420.827.615
21.329.440.627
91.386.988
-

II. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009:
1. Hoạt động của Ban kiểm soát:
1.1. Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công
ty.
1.2. Xem xét các báo cáo Tài chính, báo cáo quản trị do Ban giám đốc báo cáo hàng quý,
năm .
1.3. Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán

1.4. Xem xét và tham gia việc ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ.
1.5. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình
thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2008 và hàng quý năm 2009 của Công
ty.
1.6. Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của HĐQT cũng như việc thực hiện vụ của
Ban giám đốc điều hành các cán bộ quản lý trong Công ty;
1.7. Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát còn những tồn tại sau: Kiểm tra giám sát chưa
đúng định kỳ theo kế hoạch hoạt động của ban.
III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:
HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên trực tiếp quản lý, điều hành công ty, 04
thành viên không trực tiếp quản lý điều hành. HĐQT đã duy trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất
bằng hình thức tập trung để ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc
thẩm quyền.
HĐQT công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp, sự chỉ đạo điều
hành của Ban giám đốc theo đúng điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ các quy định Pháp
luật hiện hành. Ban giám đốc đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra, cẩn trọng kỹ lưỡng trong từng
hoạt động song cũng quyết đoán linh hoạt tận dụng các cơ hội trong kinh doanh.
Đến tại thời điểm này Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động
Tài chính của Công ty.
Qua các kỳ kiểm tra Ban kiểm soát xem xét báo cáo cơ bản đồng ý với đánh giá về tình hình
hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính của HĐQT, Ban giám đốc đưa ra và báo cáo của Công ty
TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
IV.Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc
và các cổ đông:
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã cung cấp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm
2009 và kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2010 cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện kế
hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 cho Ban kiểm soát đúng quy định.
Nhìn chung trong năm, BKS luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của
HĐQT, Ban giám đốc.
Các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc liên quan đến chiến lược phát triển và tình hình hoạt
động SXKD của đơn vị Ban kiểm soát luôn được mời tham dự họp, với sự phối hợp giữa
HĐQT, Ban GĐ, BKS chặt chẽ và nghiêm túc đều chung mục đích nhằm thực hiện tốt nghị
quyết của Đại hội cổ đông.
V. Việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban GĐ và cán bộ quản lý
các phòng ban:
Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành năm 2009 có tiến bộ rõ rệt. Nhìn
chung mỗi tổ chức đều thực hiện tương đối tốt quan hệ giữa quản lý và điều hành; giám sát và
chỉ đạo luôn kịp thời.
Ban giám đốc điều hành luôn chủ động sáng tạo trong công việc, trong hoạt động SXKD một

số chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động hoàn thành kế hoạch
ĐHĐCĐ năm 2009 giao, về tiền vốn và tài sản được bảo toàn và phát triển.
Tuy nhiên, trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế đã tác động kết quả công việc thực hiện kế
hoạch doanh thu trong năm 2009 còn chưa đạt được theo đúng nghị quyết của Đại hồi đồng cổ
đông thường niên năm 2008 đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là : Nhu cầu đi lại của người dân
giảm, giá xăng dầu tăng cao đã làm cho các hãng vận tải cắt giảm chuyến để bảo toàn lợi
nhuận. Nguyên vật liệu đầu vào và lãi vay tăng đột biến.
Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý rút kinh nghiệm trong xây dựng
kế hoạch SXKD.
VI.Kết luận:
Qua đánh giá tình hình thực tế và xem xét các báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai, dựa trên đánh giá của từng thành viên theo
nhiệm vụ đã được phân công, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:
Ø

Công ty đã đạt được nhiều thành quả đáng kích lệ: kết quả doanh thu đạt kế hoạch và lợi
nhuận đạt vượt kế hoạch đề ra, bộ máy quản lý được kiện toàn, ngành nghề kinh doanh
được mở rộng, hình ảnh công ty được quảng bá rộng rãi.

Ø

Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Quy
định của Luật DN, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.

Ø

Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty
tại thời điểm ngày 31/12/2009, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán
doanh nghiệp hiện hành.

Ø

Về khiếu nại và khiếu tố: không có

VII. Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát:
1. Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động
của Ban theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty.
3. Xem xét công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, báo cáo thực hiện tài chính, kinh doanh
của Công ty và làm việc với các bên liên quan ( HĐQT, BGĐ, các nhà quản lý khác trong
công ty).
4. Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các
quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc.
5. Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan ( HĐQT, Ban
GĐ, các nhà quản lý khác trực thuộc trong công ty đưa ra).
6. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu

của cổ đông.
7. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp
bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc
theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật
doanh nghiệp.
8. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tham gia thực hiện kiểm tra và
báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc
nhóm cổ đông có yêu cầu. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình
kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội
đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2009, trình Đại
hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức
Long Gia Lai.
Trân trọng !
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN THỊ KIM CÚC

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

CTCP Đầu tư phát triển
DVCTCC Đức Long Gia Lai
Gia Lai, ngày

tháng

năm 2010

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Họ và tên: …………………………………………………………………..
Mã số: ………………………………………………………………………
Số cổ phiếu đang nắm giữ/ ủy quyền: …………………………………………………
Nội dung biểu quyết:
Đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:
Nội dung

Đồng ý

Không
đồng ý

Không có ý
kiến

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2009
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2010
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009
4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2009
5. Phân phối lợi nhuận năm 2009
6. Kế hoạch KD và phân phối lợi nhuận 2010
7. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2009
8. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2010
9. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010
10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
12. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010
13. Niêm yết bổ sung CP tại HNX
Cổ đông
( Ký tên )

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
( Tổ chức ngày …… tháng …… năm 2010 )
(Theo thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2010)
Kính gửi:
§ Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công
cộng Đức Long Gia Lai
§ Thông tin cổ đông:
Tên cổ đông: …………………………………………………………………………………..
Số lượng cổ phần sở hữu : …………………………………………………………………….
Bằng chữ:………………………………………………………………………………………
Tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá)……………………………………………………...
Số CMND/GP-ĐKKD : …………….. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………...........
Địa chỉ :………………………………………………………………………………………...
Điện thoại liên lac……………………………………… Fax…………………………………
Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2009 như sau:
§ Xác nhận tham dự ( Đánh dấu V vào ô tương ứng )
- Trực tiếp tham dự

:

- Uỷ quyền người thứ 2

:

- Uỷ quyền cho CTHĐQT

:

Cổ đông
( Ký và ghi rõ họ tên )

…………………………
- Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận hoặc xác nhận trực tiếp đến Bà Đường Yến Vy trước ngày …../……/2010
- Điện thoại: 059.374.7437 ext 107 hoặc 0938.44.77.99 / 0908.44.77.90; Fax: 059.382.0784 / 374.7366.
- Email: vydy@dlglgroup.com

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

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH
VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 01/TTr/ĐHĐCĐ/2010

Gia Lai, ngày 12 tháng 5 năm 2010

TỜ TRÌNH
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009
–––––––––––––––––
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
Căn cứ:
§ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
§ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
§ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình
công cộng Đức Long Gia Lai;
§ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức
Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm
2009, cụ thể như sau:
§ Tổng lợi nhuận trước thuế
: 5,366,513,744 đồng
§ Tổng lợi nhuận sau thuế và sau lợi ích CĐ thiểu số : 4.410.687.853 đồng
§ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)
: 220.853.392 đồng
§ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)
: 220.853.392 đồng
§ Trích quỹ thưởng Ban điều hành (2%)
:
88.213.757 đồng
§ Lợi nhuận còn lại trả cổ tức
: 3.880.767.313 đồng
§ Tỷ lệ cổ tức
: 20 %/mệnh giá CP
§ Hình thức chi trả cổ tức: 100% bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10 : 2
§ Thời hạn tiến hành chi trả: Trong Quý II năm 2010.
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng !
Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT;
- Lưu BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

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

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 02/TTr/ĐHĐCĐ/2010

Gia Lai, ngày 12 tháng 5 năm 2010

!

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2010
–––––––––––––––––
Kính gửi:
§ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
Căn cứ:
§ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005,
§ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ Công trình công
cộng Đức Long Gia Lai
§ Tình hình SXKD của Công ty năm 2009,
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức
Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ
tức năm 2010, cụ thể như sau:
§
§
§
§
§

Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
EPS dự kiến
Cổ tức dự kiến

: 24.000.000.000 đồng
: 10.800.000.000 đồng
: 8.100.000.000 đồng
: 3. 350 đ / cổ phần.
: 22%/mệnh giá cổ phần

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

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

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH
VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 03/TTr/ĐHĐCĐ/2010

¬

Gia Lai, ngày 12 tháng 5 năm 2010

!

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2010
–––––––––––––––––
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
Căn cứ:
§ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005,
§ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình
Công cộng Đức Long Gia Lai.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức
Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch thù lao và Chi phí cho HĐQT,
BKS năm 2010, cụ thể như sau:
1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:
§ Chủ tịch Hội đồng quản trị
:5.000.000 đồng/tháng
§ Các thành viên Hội đồng quản trị
:2.000.000 đồng/tháng
§ Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty sẽ không
nhận thù lao.
2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :
§ Trưởng Ban Kiểm soát
: 3.000.000 đồng/tháng
§ Các thành viên Ban Kiểm soát
: 2.000.000 đồng/tháng/người
§ Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty không nhận thù
lao.
Theo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như hiện nay thì tổng mức thù lao sẽ
là :
§ Một tháng
§ Một năm

: 20.000.000 đồng
: 240.000.000 đồng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra
đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:
§ 1% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
§ 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VPTD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

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

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 04/TTr/ĐHĐCĐ/2010

Gia Lai, ngày 12 tháng 5 năm 2010

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010
–––––––––––––––––
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG
TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
§

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng
Đức Long Gia Lai.
§ Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2010.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai
đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Tăng vốn Điều lệ năm 2010, cụ thể như sau:
1. Tăng vốn điều lệ:
1.1. Tăng vốn điều lệ của công ty thêm 120 % so với số vốn thực góp hiện hữu, cụ thể:
§ Số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là
: 15.000.000.000 đồng;
§ Số vốn điều lệ tăng thêm là
: 18.000.000.000 đồng;
§ Số vốn điều lệ Công ty sau khi tăng là : 33.000.000.000 đồng.
1.2. Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành:
§ Mua 51% cổ phần của Công ty cổ phần Đức Long Bảo Lộc (Bến xe Bảo Lộc) để trở
thành cổ đông nắm quyền chi phối.
: 6.500.000.000 đ theo mệnh giá
§ Mua 51% VCP của Bến xe Đà Nẵng
: 13.000.000.000 đ theo mệnh giá
Tổng cộng
: 19.500.000.000 đ theo mệnh giá
2. Phương án tăng vốn được thực hiện như sau:
§ Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 1.500.000 cổ phần tương đương
15.000.000.000 đồng theo mệnh giá
§ Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10 : 2 cho các cổ đông hiện hữu tương đương
300.000 cp và tương đương 3.000.000.000 đồng theo mệnh giá.
§ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
§ Giá phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 10.000 đồng/cp.
§ Giá phát hành riêng lẻ: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không dưới
10.500 đồng/cổ phiếu.
§ Thời gian phát hành dự kiến: Quý II hoặc quý III năm 2010
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị
hoàn thiện thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2010.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
-Toàn thể cổ đông
- BKS
- Lưu VT

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

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

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 05/TTr/ĐHĐCĐ/2010

Gia Lai, ngày 12 tháng 5 năm 2010

TỜ TRÌNH
V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010
–––––––––––––––––
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
Căn cứ:
§ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005,
§ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006,
§ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.
Nhằm bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của
Báo cáo tài chính Công ty đồng thời tạo thuận lợi trong việc hợp nhất kinh doanh trong hệ
thống công ty của Công ty cũng như các công ty liên doanh liên kết, nay Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo
tài chính năm 2010 một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

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

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH
VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 06/TTr/ĐHĐCĐ/2010

Gia Lai, ngày 12 tháng 5 năm 2010

!
TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
–––––––––––––––––
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
Căn cứ:
§ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;
§ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
§ Đề nghị miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát;
§ Đề cử thành viên BKS của ông Chủ tịch HĐQT;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức
Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với:
1. Ông Phạm Tiến Dũng;
Đồng thời bổ nhiệm tư cách thành viên BKS đối với:
1. Ông: Ngô Tấn Quốc Việt
(Lý lịch trích ngang đính kèm)
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng !
Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

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

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 07/TTr/ĐHĐCĐ/2010

¬

Gia Lai, ngày 12 tháng 5 năm 2010

TỜ TRÌNH
V/v: Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX
–––––––––––––––––
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
Căn cứ:
§ Điều lệ Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công
trình Công cộng Đức Long Gia Lai.
§ Căn cứ nhu cầu phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ
Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai năm 2010.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty và gia tăng lợi ích cho các cổ
đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công
cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung
cổ phiếu DL1 mới phát hành tăng vốn năm 2010 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
cụ thể như sau:
1. Thời gian dự kiến niêm yết: Quý III hoặc Quý IV năm 2010.
2. Lộ trình thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng
quản trị hoàn thiện thủ tục theo luật định và điều lệ Công ty.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

