
    

            COÂNG TY COÅ PHAÀN KHOAÙNG SAÛN VAØ VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG LAÂM ÑOÀNG 

                   Ñòa chæ : 17B Phuø Ñoång Thieân Vöông – TP Ñaø Laït 

                   Ñieän thoaïi : (063).3828127 - 3832511    Fax: (063). 3554065 - 3830142 

                    

Soá :………../2013/TB-HÑQTCty    V/v : Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 

                                                                                              Ñaø Laït , ngaøy 05 thaùng 4 naêm 2013 

 

THOÂNG BAÙO 

 

Kính göûi :  Quyù coå ñoâng cuûa Coâng ty CP Khoaùng saûn vaø VLXD Laâm Ñoàng 

 

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật 

liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) trân trọng thông báo : 

 

1/ Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 : 

   *Thời gian : Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2013 (thứ 7) 

   *Địa điểm :  Hội trường Khách sạn Vietsovpetro  

          Số 07 đường Hùng vương – Thành phố Đà Lạt.  
   *Điều kiện tham dự : Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 02/4/2013. 
 

 2/ Nội dung chính Đại hội : 

 2.1-Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị. 

 2.2-Báo cáo công khai tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2012. 

 2.3-Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty năm 2012 của Ban Kiểm soát. 

 2.4-Tờ trình V/v : Kế hoạch SX – KD năm 2013 và Tổng quỹ lương năm 2013. 

 2.5-Tờ trình V/v : Quyết toán thù lao HĐQT , Ban Kiểm soát năm 2012. Phương án thù lao 

của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013. 

 2.6-Tờ trình V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013. 

 2.7-Tờ trình V/v : Phê chuẩn bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 2011 – 2015. 

 2.8-Tờ trình V/v : Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung. 

 2.9- Tờ trình V/v : Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc. 

 2.10-Tờ trình V/v: Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2013 theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 

26/7/2012 của Bộ Tài chính. 

 (Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên Website Công ty : www.lbm-vn.vn) 
 

3/ Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thành công, HĐQT Công ty rất mong quý cổ 

đông về tham dự Đại hội. Trường hợp quý cổ đông không đến tham dự được thì ủy quyền cho 

người thân hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, hoặc ủy quyền cho thành viên Ban Kiểm soát. 
 

4/ Hội đồng quản trị Công ty xin quý cổ đông lưu ý : 

Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền về Công ty trước 15 giờ 

00 ngày 19/4/2012 bằng đường bưu điện hoặc Fax : (063)3554065 – 3830142 hoặc Email : 

lbm@lbm-vn.vn để Ban tổ chức tổng hợp danh sách cổ đông chính thức tham dự Đại hội ngày 

20/4/2013. 

  Traân Troïng kính môøi ./ 

                                                                                       TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

                                                                                                    TRƯỞNG BAN  

                                                                                           Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Nôi nhaän : 

-Nhö treân. 

-Löu, 

 

 

                                                                                                     

                                           

           

         LÊ ĐÌNH HIỂN 

http://www.lbm-vn.vn/
mailto:lbm@lbm-vn.vn


       Chöông trình 

ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2013 

 COÂNG TY COÅ PHAÀN KHOAÙNG SAÛN VAØ VLXD LAÂM ÑOÀNG 

(Ñaïi hoäi coå ñoâng toå chöùc vaøo ngaøy 20/4/2013) 

Ñòa ñieåm :   Hoäi tröôøng Khaùch saïn Vietsovpetro – 07 Huøng Vöông – TP Ñaø Laït 

 

*Ñoùn khaùch vaø kieåm tra, ñaêng kyù coå ñoâng :  7g 30 – 8g 00 

PHẦN I CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

1/ Tuyeân boá lyù do .          8g00 – 8g 05 

2/ Baùo caùo keát quaû kieåm tra soá coå phaàn cuûa Ñaïi bieåu coå ñoâng döï Ñaïi hoäi   8g 05 – 8g10 

3/ Chuû tòch HÑQT giôùi thieäu Ñoaøn chuû tòch vaø Ñoaøn thö kyù ñeå ñieàu haønh Ñaïi hoäi. 8g10 – 8g 20 

    Thoâng qua chöông trình Ñaïi hoäi; Thoâng qua Noäi quy laøm vieäc cuûa Ñaïi hoäi 

 

PHẦN II BÁO CÁO KẾT QUẢ SX – KD NĂM 2012 

1/ Baùo caùo hoaït ñoäng quaûn trò Coâng ty naêm 2012 cuûa HÑQT.    8g20 - 8g30 

2/ Baùo caùo coâng khai taøi chính naêm 2012 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn. Döï kieán trích laäp  8g30 – 8g40 

    caùc quyõ vaø chi traû coå töùc naêm 2012. 

3/ Baùo caùo hoaït ñoäng kieåm soaùt Coâng ty cuûa Ban kieåm soaùt năm 2012.   8g40 – 8g50 

4- Tôø trình V/v : Quyeát toaùn thuø lao HÑQT, Ban kieåm soaùt naêm 2012   8g50 – 8g55 

 

PHẦN III KIỆN TOÀN BỘ MÁY VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013 

1/ Tôø trình V/v: Pheâ chuaån boå nhiệm 02 thaønh vieân HÑQT nhieäm kyø 2011-2015  8g55 – 9g00  

2/ Tôø trình V/v: Pheâ chuaån Ñôn töø nhieäm thaønh vieân Ban kieåm soaùt vaø baàu boå sung 9g00 – 9g05 

3/ Baàu boå sung thaønh vieân Ban Kieåm soaùt :       9g10 – 9g25 

 -Thoâng qua quy cheá baàu boå sung thaønh vieân Ban Kieåm soaùt; 

 -Giôùi thieäu öùng vieân ñeå baàu boå sung vaøo Ban Kieåm soaùt ; 

 -Tieán haønh baàu cöû (Baàu ban kieåm phieáu, Baàu cöû, coâng boá keát quaû) 

4/ Tôø trình V/v Chuû tòch HÑQT khoâng kieâm Toång giaùm ñoác;    9g25 – 9g30 

5/ Tôø trình V/v Löïa choïn Coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp ñeå kieåm toaùn taøi chính naêm 2013.  9g30 – 9g35 

6/ Tôø trình V/v Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh - möùc coå töùc naêm 2013.    9g35 – 9g40 

   vaø Phöông aùn thuø lao cho HÑQT, Ban kieåm soaùt naêm 2013. 

     (Ñaïi hoäi giaûi lao 20 phuùt – Töø 9g40 ÷ 10g00)  

7/ Tôø trình V/v: Choïn coå ñoâng vaø ñaïi dieän nhoùm coå ñoâng ít voán ñöùng teân coå ñoâng.  10g00 – 10g10 

     saùng laäp trong Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù doanh nghieäp. 

8/ Tôø trình V/v: ñoùng BHXH cho ngöôøi lao ñoäng taêng töø thaùng 01/2010 ñeán 5/2012. 10g10 – 10g20 

9/Trình Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua döï thaûo Ñieàu leä Coâng ty 2013 theo         10g20 – 11g00 

   Thoâng tö 121/TT-BTC Ngaøy 26/7/2012 

 

PHẦN IV NGHỊ QUYẾT ĐẠI  HỘI 

1/ Coâng boá Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2013    11g00-11g10 

2// Thoâng qua bieân baûn Ñaïi hoäi.        11g10-11g20  

 Beá maïc Ñaïi hoäi.  

 

*Ghi chuù :   Noäi dung chi tieát caùc baùo caùo ñaêng treân Website : www.lbm-vn.vn  .Thoâng tin caàn thieát xin lieân 

heä OÂng Phan Ñình Trung – Thö kyù Cty – ÑT : 0918.660926 hoặc điện thoại : 063.3832511 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lbm-vn.vn/


 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

 

 

GIAÁY UÛY QUYEÀN 

THAM DÖÏ ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2013 

COÂNG TY COÅ PHAÀN KHOAÙNG SAÛN VAØ VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG LAÂM ÑOÀNG 

 

 1- Hoï vaø teân ngöôøi uûy quyeàn : …………………………………………………………… 

 Ñòa chæ : ……………………………………………………………………………………… 

 CMND soá : ……………………… do CA …………………… Caáp ngaøy ……………… 

 Laø coå ñoâng Coâng ty CP Khoaùng saûn & Vaät lieäu xaây döïng Laâm Ñoàng. 

 Soá coå phaàn sôû höõu : …………………. coå phaàn 

 

 2- Hoï vaø teân ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn : ……………………………………………………… 

 Ñòa chæ : ……………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 CMND soá : ……………………… do CA …………………… Caáp ngaøy ……………… 

 

 3- Noäi dung ñöôïc uûy quyeàn : 

 Oâng, Baø : ………………………………… đaïi dieän cho ……………… coå phaàn, 

ñöôïc thay maët toâi tham döï Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2013 cuûa Coâng ty 

coå phaàn Khoaùng saûn & Vaät lieäu xaây döïng Laâm Ñoàng vaø bieåu quyeát caùc vaán ñeà thuoäc 

noäi dung chöông trình Ñaïi hoäi. 

Ngöôøi uûy quyeàn vaø ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn chòu traùch nhieäm lieân ñôùi veà vieäc uûy quyeàn 

naøy. Giaáy uûy quyeàn naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù cho ñeán khi beá maïc cuoäc hoïp Ñaïi 

hoäi ñoàng coå ñoâng . 

 

                                                       ……………….. ngaøy ….. thaùng ….. naêm 2013 

                    NGÖÔØI ÑÖÔÏC UÛY QUYEÀN     NGÖÔØI UÛY QUYEÀN 

    (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                              (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ghi chuù : Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn döï hoïp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng khoâng ñöôïc uûy quyeàn laïi cho 

ngöôøi khaùc döï hoïp vaø khoâng ñöôïc öùng cöû vôùi tö caùch caù nhaân mình. 

 

 

 



 

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                             ----- oOo ----- 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG 

 

 

 

Kính gửi : HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng 

 

 

 Tôi tên là : .................................................................................. 

  

 Địa chỉ liên hệ :  .......................................................................................... 

 

 Số CMND :  ......................................    Điện thoại liên hệ :  .................................. 

 

 Hiện là chủ sở hữu : ................... CP của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng 

 

 Giá trị theo mệnh giá cổ phiếu : .............................................  đồng. 

 

Tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng. Bằng văn bản này, tôi 

đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông vào ngày 20/4/2013 tại Hội trường Khách 

sạn Vietsovpetro – số 07 đường Hùng Vương – TP Đà Lạt 

 

 

                                                     …………….. , ngày ……. tháng … năm 2013 

                                                                                Người đăng ký 

                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên) 

 


