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CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUYỀN THÔNG SỐ 1 

(ONE CORP) 

---------@---------- 

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022  

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1 

(DỰ THẢO) 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán.; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;  

- Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;  

- Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo 

cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:  

 

 Tổng tài sản 530.547.924.338 đồng 

 Vốn góp của chủ sở hữu: 79.603.100.000 đồng 

 Tổng doanh thu: 705.612.396.316 đồng 

 Lợi nhuận kế toán trước thuế: 8.632.168.620 đồng 

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 6.730.806.186 đồng 

 Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 500.000.000 đồng 

 

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2021: 

 

 Lợi nhuận sau thuế: 6.730.806.186 đồng 

https://luatvietnam.vn/chung-khoan/thong-tu-116-2020-tt-btc-quan-tri-cong-ty-ap-dung-doi-voi-cong-ty-dai-chung-197864-d1.html
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 Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 400.000.000 đồng 

 Trích quỹ đầu tư phát triển: 400.000.000 đồng 

 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.100.000.000 đồng 

 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 5%/CP: 3.980.155.000 đồng 

 Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: 850.651.186 đồng 

 

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án 

chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021. 
 

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 

với các chỉ tiêu chính:  

 

 Tổng doanh thu:               600.000.000.000 đồng 

 Lợi nhuận kế toán trước thuế:           7.000.000.000 đồng 

 Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 500.000.000 đồng 

 Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:                                                     5%/CP 

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét/ kiểm toán 

BCTC năm 2022. 

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện 

soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. 

Điều 5. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công 

ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông qua toàn văn tại cuộc họp. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều 

hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này./.      

           

 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

LƯ HỒNG CHIỀU 

 


