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

-------o0o------- 
  

BIÊN BẢN  

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG 

 
Vào lúc 8 giờ 00’, ngày 12 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Văn phòng 

Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng (số 01 Lê Đại Hành, Phường 1, TP Đà Lạt - 
tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam), Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty 
cổ phần Du lịch Lâm Đông (“Công ty”) được tiến hành như sau: 

Phần I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

-  Từ 8h00’ đến 8h30’ Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiểm tra tư cách đại 
biểu, phát tài liệu và mời các cổ đông có đủ điều kiện vào phòng họp. 

-  8h30’: ông Trần Văn Nguyên - thay mặt Ban tổ chức Đại hội - tuyên bố 
lý do họp là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”), được triệu 
tập theo quy định của Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ 
đông, kết quả như sau: 

(i) Tổng số cổ đông đại diện cho 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết 
được mời tham dự là 21 cổ đông.  

(ii) Tổng số cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ và đủ điều kiện tham dự là xx 
cổ đông, đại diện cho xx cổ phần có quyền biểu quyết, đạt xx% tổng số cổ phần 
có quyền tham dự.  

 Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều 
kiện tiến hành. 

- 8hxx’: ông Trần Văn Nguyên tuyên bố khai mạc Đại hội. 

- Tiếp theo ông Trần Văn Nguyên giới thiệu với Đại hội thành phần điều 
khiển Đại hội như sau: 

* Chủ tọa đoàn (gồm 3 người): 

 1. Ông Đặng Quốc Chính  - Chủ tịch HĐQT  : Chủ trì 

 2. Bà Nguyễn Thị Kim Giang   - TV HĐQT, TGĐ : Thành viên 

 2. Ông Nguyễn Thiên Tường  - TV HĐQT  : Thành viên 

* Thư ký đoàn (gồm 2 người):  

1.   Ông Nguyễn Võ Lê Huy   : Trưởng ban 
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2.   Bà Nguyễn Thị Thanh  : Thành viên 

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông: gồm 2 người:  

1.  Ông Trần Văn Nguyên           : Trưởng Ban 

2.  Bà Nguyễn Thị Nguyệt  : Thành viên 

* Ban kiểm phiếu: gồm 2 người: 

1.  Bà Tạ Thị Diệu Quỳnh           : Trưởng Ban 

2.  Bà Nguyễn Thị Nguyệt  : Thành viên 

* Ban Giám sát việc tổ chức Đại hội:  

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt   : Đại diện cho cổ đông,  

2. Bà Nguyễn Thị Lê Anh   : Trưởng Ban kiểm soát.  

* Phần biểu quyết: 

Ông Trần Văn Nguyên đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua thành phần 
điều khiển Đại hội như trên bằng hình thức giơ tay.  

Kết quả biểu quyết:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với đề cử của 
Ban tổ chức Đại hội.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua các thành phần: Chủ 
tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và Ban 
Giám sát việc tổ chức Đại hội như trên.  

8hxx’: ông Trần Văn Nguyên mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn lên điều 
khiển Đại hội. 

Phần II. ĐẠI HỘI - Chủ tọa và Thư ký vào vị trí điều khiển Đại hội. 

8hxx’: Chủ tọa trình bày Quy định dự họp và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. 
Nội dung của Quy định dự họp và thể lệ biểu quyết như văn bản đã đăng thông 
tin trên trang web của Công ty.  

Sau phần trình bày, Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy định 
dự họp và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như đã trình bày.  

Kết quả biểu quyết:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Quy 
định dự họp và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như đã trình bày.  
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- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Quy định dự họp và 
thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như văn bản 
kèm theo. 

8hxx’: Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 như văn bản đã gửi cho cổ đông.  

Kết quả biểu quyết:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với nội dung 
chương trình họp Đại hội như văn bản đã gửi cho cổ đông.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua nội dung chương 
trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như văn bản đã gửi cho cổ đông. 

8hxx’: Chủ tọa tiếp tục xin ý kiến Đại hội là sẽ trình bày các tờ trình, thảo 
luận trong Phần 1 và Phần 2 sẽ biểu quyết theo từng nội dung của các văn bản, tờ 
trình đính kèm (đã được đăng thông tin trên trang web Công ty). 

Kết quả biểu quyết:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với đề xuất của 
Chủ tọa đoàn.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua đề xuất của Chủ tọa 
đoàn như trên. 

8hxx’: Chủ tọa mời bà Nguyễn Thị Kim Giang - TGĐ trình bày Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Nội dung 
báo cáo được trình bày như văn bản kèm theo. 

9hxx’: Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Võ Lê Huy, Trưởng phòng Tài chính, 
trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH 
Hãng kiểm toán AASC thực hiện (gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất). 

Ông Huy đã trình bày tóm lược nội dung tờ trình thông qua Báo cáo tài 
chính (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2021. Nội dung báo cáo được trình 
bày như văn bản kèm theo. 
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9hxx’: Tiếp theo Chủ tọa mời ông Nguyễn Thiên Tường, thành viên HĐQT, 
thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt 
động năm 2022, Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021, kế 
hoạch năm 2022. Nội dung bản báo cáo được trình bày như văn bản kèm theo. 

9hxx’: Chủ tọa giới thiệu bà Nguyễn Thị Lê Anh - Trưởng BKS trình bày 
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của 
Ban kiểm soát. 

Bà Nguyễn Thị Lê Anh đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 
và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS, Tờ trình về chi phí hoạt động và 
thù lao của BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022. Nội dung báo cáo được trình bày 
như văn bản kèm theo. 

9hxx’: Chủ tọa tiếp tục giới thiệu ông Nguyễn Thiên Tường, thành viên 
HĐQT, đại diện chủ tọa đoàn tiếp tục đọc các tờ trình của HĐQT, gồm:  

(i) Đề xuất Đại hội ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn công ty kiểm 
toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 

(ii) Đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 

(iii) Đề xuất chỉnh sửa một (1) nội dung của Điều lệ Công ty về số lượng 
thành viên HĐQT. 

(Các Tờ trình này được đính kèm và là một bộ phận của Biên bản) 

9hxx’: Chủ tọa chính mời Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.  

* Ý kiến 1:  ....................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

* Ý kiến 2:  ....................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

* Ý kiến 3:  ....................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

* Ý kiến 4:  ....................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

10hxx’: Chủ tọa giới thiệu ông Trần Văn Nguyên - thay mặt Ban kiểm tra 
tư cách đại biểu báo cáo cập nhật lần sau cổ đông tham dự Đại hội là xx cổ đông, 
đại diện cho xx cổ phần có quyền biểu quyết, đạt xx% tổng số cổ phần có quyền 
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

10hxx’: Chủ tọa chuyển sang phần đề nghị Đại hội cho biểu quyết theo 
từng nội dung như trong chương trình Đại hội. 
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Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 
2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban TGĐ.  

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022, theo tiêu chí báo cáo riêng: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2022 

1 Doanh Thu HĐKD Tỷ VND  

2 Lợi nhuận trước thuế  “  

3 Nộp Ngân sách “  

4 Quỹ lương  “  

5 Tổng số lao động Người  

6 Thu nhập BQ NLĐ  (Tr.đ/Ng/tháng)  

7 Tổng lượt khách  Lượt khách  

* Ghi chú: - Lợi nhuận trước thuế trên chưa bao gồm hoạt động tài chính. 

   - Doanh thu và lợi nhuận trên chưa bao gồm của các Công ty con. 

Chủ tọa đề nghị Đại hội cho xem xét và cho ý kiến biểu quyết về các số 
liệu trên. 

Kết quả biểu quyết Thông qua báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2021:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua báo 
cáo hoạt động năm 2021 của Ban TGĐ.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Báo cáo về kết quả 
kinh doanh năm 2021 của Ban TGĐ như báo cáo đính kèm. 

Kết quả biểu quyết Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua kế 
hoạch kinh doanh năm 2022 như trên.  

- Không đồng ý : không có (0%). 

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Kế hoạch kinh doanh 
năm 2022 như báo cáo của Ban TGĐ đính kèm. 

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2021 
đã được kiểm toán. 
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Kết quả biểu quyết:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua báo 
cáo tài chính (riêng, hợp nhất) đã kiểm toán năm 2021.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Báo cáo tài chính 
(riêng và hợp nhất) năm 2021 của Công ty đã được công ty TNHH Hãng kiểm 
toán AASC thực hiện kiểm toán. 

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Phương 
hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty.  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Báo 
cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của 
HĐQT Công ty như văn bản đính kèm.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Báo cáo kết quả hoạt 
động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty như 
văn bản đính kèm. 

Nội dung 4. Thông qua chi phí hoạt động, thù lao năm 2021 và Phê 
duyệt kế hoạch chi phí, thù lao năm 2022 của HĐQT Công ty.  

Kết quả biểu quyết thông qua Chi phí thù lao năm 2021, Kế hoạch thù lao 
năm 2022 của HĐQT:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua chi 
phí thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 20202 của HĐQT.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Chi phí thù lao năm 
2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT như văn bản đính kèm. 

Kết quả biểu quyết thông qua Chi phí hoạt động năm 2021 và Kế hoạch chi 
phí hoạt động năm 2022 của HĐQT:  
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- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chi 
phí hoạt động năm 2021 và Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2022 của HĐQT.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Chi phí hoạt động 
năm 2021 và Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2022 của HĐQT như báo cáo đính 
kèm. 

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Phương 
hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.  

Kết quả biểu quyết:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua báo 
cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS.  

- Không đồng ý : không có (0%). 

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Báo cáo hoạt động 
năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS như văn bản đính kèm. 

Nội dung 6. Thông qua Chi phí hoạt động, thù lao năm 2021 và Phê 
duyệt Kế hoạch chi phí, thù lao năm 2022 của Ban kiểm soát.  

Kết quả biểu quyết thông qua Chi phí thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù 
lao năm 2022 của BKS:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua chi 
phí thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 20202 của BKS.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Chi phí thù lao năm 
2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của BKS như văn bản đính kèm. 

Kết quả biểu quyết thông qua Chi phí hoạt động năm 2021 và Kế hoạch chi 
phí hoạt động năm 2022 của BKS:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chi 
phí hoạt động năm 2021 và Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2022 của BKS.  

- Không đồng ý : không có (0%).  
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- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua Chi phí hoạt động 
năm 2021 và Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2022 của BKS như văn bản đính 
kèm. 

Nội dung 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm 
toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:  

Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến về vấn đề trên, nếu không cổ đông nào 
có ý kiến gì thì lấy biểu quyết. Mọi người không có ý kiến bổ sung; Chủ tọa đề 
nghị biểu quyết thông qua và mời Ban kiểm phiếu làm việc. 

Kết quả biểu quyết:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý Ủy quyền cho 
HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2022 của Công ty.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý/không đồng ý) Ủy quyền cho HĐQT được lựa 
chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của 
Công ty như văn bản đính kèm. 

Nội dung 8. Biểu quyết về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.  

Theo tờ trình của HĐQT trình Đại hội thì xin được trình hai (2) phương án 
phân phối lợi nhuận như sau: 

- Phương án 1: Chia cổ tức cho cổ đông từ toàn bộ nguồn lợi nhuận sau 
thuế năm 2021; 

- Phương án 2: Không chia cổ tức cho cổ đông, để dành nguồn lực trước 
hết là giữ/tăng thị phần, sau là đầu tư sản phẩm mới; 

Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết của từng phương án và mời 
Ban kiểm phiếu làm việc. 

Kết quả biểu quyết đối với Phương án 1:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý Phương án 1 
như văn bản đính kèm.  

- Không đồng ý : không có (0%). 

- Không có ý kiến : không có (0%). 

Kết quả biểu quyết đối với Phương án 2:  
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- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý Phương án 2 
như văn bản đính kèm.  

- Không đồng ý : không có (0%). 

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý) thông qua Phương án (1, 2) và (không đồng 
ý) về Phương án (1, 2) về phân phối lợi nhuận năm 2021 theo như văn bản trình 
của HĐQT đính kèm. 

Nội dung 9. Thông qua tờ trình sửa đổi một (1) nội dung của Điều lệ 
Công ty về số lượng thành viên HĐQT.  

Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về tờ trình sửa đổi nội dung 
Điều lệ như văn bản đã trình bày tại Đại hội.  

Kết quả biểu quyết: 

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua việc 
sửa đổi một (1) nội dung của Điều lệ về số lượng thành viên HĐQT.  

- Không đồng ý : không có (0%). 

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua việc sửa đổi 
một (1) nội dung của Điều lệ như văn bản đính kèm. 

GHI CHÚ: Từ phần này đến hết phần bầu chọn thành viên HĐQT, chỉ được 
thực hiện khi Đại hội đồng ý thông qua Nội dung 9 như bên trên. 

Nội dung 10. Giới thiệu, công bố danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 theo Điều lệ sửa đổi bên trên. 

1. Giới thiệu ứng cử viên: 

Chủ tọa đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử làm 
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 và mời ban tổ chức bầu cử kiểm tra và 
lập danh sách. 

Ông Trần Văn Nguyên thông báo danh sách ứng cử/đề cử ứng viên tham 
gia bầu chọn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023. 

Danh sách đề cử gồm:  

- (ông/bà) xx; 

- (ông/bà) xx; 

- (ông/bà) xx; 
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Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được 
đề cử, ứng cử này. 

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành 
viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023: 

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua danh 
sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua danh sách ứng 
viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-
2023 như trên. 

2. Thực hiện bầu thành viên HĐQT: 

Bà Tạ Thị Diệu Quỳnh, đại diện Ban bầu cử công bố thể lệ bầu cử thành 
viên HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu như quy định bầu dồn phiếu đã gửi 
cho Đại hội như văn bản đính kèm.  

Kết quả bầu cử: 

TT Họ và tên Số phiếu bầu nhận được 

1. (ông/bà) xx xx 

2. (ông/bà) xx xx 

3. (ông/bà) xx xx 

4. (ông/bà) xx xx 

* Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các (ông, bà) xx đã trúng cử làm 
thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng cho thời gian còn lại của 
nhiệm kỳ 2019-2023. Biên bản kiểm phiếu là phần không tách rời với Biên bản 
này. 

--------------------------------- 

11hxx’: Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Đại diện cho Ban Giám sát công bố về 
kết quả hoạt động giám sát Đại hội như văn bản đính kèm. 

Tóm lược: 

-  ....................................................................................................................  

-  ....................................................................................................................  

-  ....................................................................................................................  

-  ....................................................................................................................  
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Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng biểu quyết với báo cáo của bà Nguyễn 
Thị Nguyệt, đại diện Ban giám sát. 

Kết quả biểu quyết: 

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua kết 
quả giám sát quá trình tổ chức Đại hội của Ban giám sát.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua kết quả giám sát 
quá trình tổ chức Đại hội của Ban Giám sát như văn bản đính kèm 

11hxx’: Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 

Ông: Nguyễn Võ Lê Huy - thay mặt Đoàn Thư ký - đọc toàn văn Biên bản 
đại hội để toàn thể Đại hội nghe và xem xét thông qua. 

11hxx’: Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến về Biên bản đã trình bày và các 
phần kết luận sau mỗi nội dung đã được nêu ra tại Đại hội và sẽ được ghi nhận 
vào Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  

Mọi người không có ý kiến bổ sung; Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua 
và mời Ban kiểm phiếu làm việc. 

Kết quả biểu quyết:  

- Đồng ý  : Có xx cổ đông, đại diện cho xx cổ phần tương đương 
xx% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua toàn 
văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như nội dung trên.  

- Không đồng ý : không có (0%).  

- Không có ý kiến : không có (0%). 

* Kết luận: Đại hội (đồng ý, không đồng ý) thông qua thông qua toàn 
bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như nội 
dung bên trên. 

Các văn bản kèm theo (các báo cáo của HĐQT, TGĐ, BKS đã được chỉnh 
sửa theo các ý kiến đóng góp của Đại hội) là một bộ phận không tách rời của Biên 
bản này. 

11hxx’: Chủ tọa tuyên bố các nội dung chương trình Đại hội đã được thực 
hiện và mời ông Trần Văn Nguyên, thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố bế mạc Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng.  

Đại hội kết thúc hồi 11hxx’ cùng ngày. 
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THƯ KÝ 
 
 
 
 

Nguyễn Võ Lê Huy 

CHỦ TỌA 
 
 
 
 

Ts. Đặng Quốc Chính 
 
 

Thành viên Đoàn chủ tọa 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thiên Tường 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Kim Giang 
 

Thành viên Đoàn Thư ký 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thanh 

Thành viên Ban tổ chức Đại hội 
 
 
 
 

Trần Văn Nguyên 
 

Thành viên Ban giám sát Đại hội: 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Nguyệt 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Lê Anh 
 


