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Sóc Trăng,  ngày 23  tháng 04  năm 2008 

 Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ/PVCL.08 
 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 

CÔNG TY CP ĐT&PT ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG  
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của nước Cộng Hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 
được các Cổ đông sáng lập thông qua ngày  29 /11/2007; 

Căn cứ cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ĐT&PT Đô 
thị Dầu khí Cửu Long thông qua biên bản số 01/BB-HĐCĐ/PVCL.08 ngày 23/04/2008. 
  

 

     QUYẾT NGHỊ 
. 

ĐIỀU I: Đồng ý thông qua Kế hoạch Hoạt đông - Đầu tư - Kinh doanh của Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trong năm 2008 và các đề xuất của Hội 
đồng Quản trị theo Tờ trình ngày 20/04/2008. 
 

ĐIỀU II: Đồng ý thay đổi tên của Cổ đông sáng lập do thay đổi tên pháp nhân : 
- Tên Cổ đông sáng lập cũ :  

+  Đơn vị : Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam 
+ Giấy ĐKKD số 0106000273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp 

thay đổi lần 11 vào ngày 05/07/2007. 
+ Trụ sở : Số 72, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP.H Nội. 
 

- Tên Cổ đông sáng lập thay đổi:  
+ Đơn vị : Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 
+ Giấy ĐKKD số 0103023045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp 

lần thứ nhất vào ngày 17/03/2008. 
+ Trụ sở : Số 72, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP.H Nội. 
 

ĐIỀU III : Đồng ý cho Cổ đông sáng lập Công ty TNHH XD&TM Minh Châu chuyển 
nhượng 5.000.000 cổ phần phổ thông lại cho Ông Nguyễn Triệu Dỏng sinh năm 1960, 
CMND số 365271271 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 06/12/1997 nắm giữ; và Ông 
Nguyễn Triệu Dỏng mặc nhiên trở thành Cổ đông sáng lập mới của Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc 
Trăng cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. 

 
 



ĐIỀU IV : Đồng ý sửa đổi điều 4 của Điều lệ Công ty về việc bổ sung thêm ngành 
nghề kinh doanh : 
 

Stt Tên ngành Mã ngành 
1.  Bán buôn máy điều hòa nhiệt độ   
2.  Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 46495 
3.  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 46496 
4.  Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 46510 
5.  Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 
6.  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 46591 
7.  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 

động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 

8.  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi) 46594 

 
ĐIỀU V : Đồng ý  thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật:  

- Chức danh đã đăng ký : Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
- Chức danh thay đổi : Giám đốc  

 
ĐIỀU VI : Đồng ý thông qua tiến độ góp vốn của các Cổ đông : 

- Đối với các Cổ đông sáng lập : Đồng ý cho các Cổ đông sáng lập góp đủ 50% giá 
trị cam kết góp đến ngày 31/07/2008 và góp đủ 100% giá trị cam kết góp đến ngày 
31/12/2008. 

- Đối với các Cổ đông mua cổ phần được quyền chào bán : Đồng ý cho các Cổ 
đông mua cổ phần được quyền chào bán góp đủ phần vốn cam kết của mình đến ngày 
30/06/2008. Kể sau thời hạn 30/06/2008, nếu các Cổ đông này không góp đầy đủ theo 
cam kết sẽ được khóa sổ và phần còn lại chưa góp đủ sẽ được ủy quyền lại cho Hội đồng 
Quản trị chọn các phương án bán và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng Cổ đông trong 
phiên họp kế tiếp. 
 
ĐIỀU VII: Đồng ý cho Công ty TNHH XD&TM Minh Châu góp vốn bằng đất trong dự 
án khu dân cư Minh Châu theo Công văn số 17/CV.MC.08 ngày 22/04/2008 của Chủ tịch 
HĐTV Công ty TNHH XD&TM Minh Châu. Giá trị góp vốn sẽ được dựa vào kết quả 
định giá của Trung tâm thẩm định giá có uy tín và giá góp phải thấp hơn ít nhất 20% giá 
trị thị trường tại thời điểm góp vốn.  
 
ĐIỀU VIII: Đồng ý thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị là 4 Thành viên. Nhiệm kỳ của 
Hội đồng Quản trị là 5 năm ( 2007-2011) và đồng ý thông qua việc bầu bổ sung thêm 1 
Thành viên Hội đồng Quản trị như sau: 

 
Stt Họ tên Sinh Năm Giấy CMND Thường trú Chức vụ 
 
1 

 
Nguyễn Quốc Việt 

 
1957 

362288142 do 
Cơng an tỉnh Cần 
Thơ cấp ngy 
12/07/2006 

Lơ LK02.21, kdc 
Minh Châu, P7, 
TP.Sóc Trăng, Sóc 
Trăng 

Thành 
viên 

 
 
 
 



ĐIỀU IX: Đồng ý thông qua việc thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2011 với số 
lượng là 03 thành viên và bổ nhiệm các ông (bà) vào Ban kiểm soát như sau :  

 
Stt Họ tên Sinh năm Giấy CMND Thường trú Chức vụ 
 
1 

 
Nguyễn Sông Gianh 

 
1966 

 365868003 do Công an 
tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 
29/01/2008 

Lô LK01.42, kdc Minh Châu, 
P7, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng 

Trưởng ban 

 
2 

 
Trần Văn Bửu 

 
1975 

361611232 do Công an 
tỉnh Hậu Giang cấp 
ngày 23/10/1999 

Lô LK01.06, kdc Minh Châu, 
P7, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng 

Thành viên 

 
3 

 
Trương Anh Tòng 

 
1958 

 
 

365610614 do Công an 
tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 
23/06/2003 

Số 224, đường 30/04, Phường 
3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng 

Thành viên 

 
ĐIỀU X : Đồng ý ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành lập các thủ tục 
cần thiết có liên quan đến việc thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua trên. 

 
ĐIỀU XI : Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông sáng lập thông qua tại phiên họp 
ngày 23/04/2008. Tất cả các Cổ đông sáng lập, các Thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, 
Ban Giám đốc, các Phòng Ban chức năng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô 
thị Dầu khí Cửu Long có chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. 
   

.                       TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
                                          CTY CP ĐT&PT ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG  

                             CHỦ TỌA 
 

          
 ( ñaõ kyù ) 

 
 
 

                            NGUYỄN TRIỆU DỎNG 
 
 
 
 
 
 
 
* Nơi nhận : 

- Như điều XI để thi hành 
- Lưu văn thư 

  


