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TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI NHẬT VIỆT

Số: 01/2020/NQ-NVT-ĐHĐCĐTN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ
phần Vận tải Nhật Việt số 01/2020/BB-NVT-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2020 của Giám đốc (Phụ lục 1).
2. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo

cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Phụ lục 2).
3. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Phụ

lục 3).
ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt/ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2020 (nếu cần) để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của
Công ty do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 dẫn đến suy thoái kinh tế trong năm
2020.

4. Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ Ủy quyền HĐQT ký kết các hợp đồng, giao
dịch của NVTrans với cổ đông Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)
và/hoặc các ĐVTV của PVTrans (Phụ lục 4).

5. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm
2020 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 5).

6. Thông qua Báo cáo năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát
(Phụ lục 6).

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm năm 2020 của Công ty.

8. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm
2018, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và xử lý các
vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo
đúng quy định của pháp luật hiện hành (Phụ lục 7).



Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của NV Trans Trang 2/2

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức chia cổ tức và
thời gian chia cổ tức năm 2019 cụ thể tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty trong năm 2020, không vượt quá số liệu đã được Đại hội
cổ đông phê duyệt trên cơ sở hài hoà lợi ích cổ đông và cơ cấu tài chính an toàn,
sự phát triển ổn định dài hạn cho Công ty.

9. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên
trách năm 2019 và kế hoạch 2020 (Phụ lục 8).

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên BKS của Công ty (Phụ
lục 9).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm
chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2020 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- HĐQT Công ty;
- BKS, BGĐ Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên Website Công ty);
- Lưu HĐQT, THB (01b).
Đính kèm:
- Các phụ lục 1-9.

Nguyễn Linh Giang


