
 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc ðẩu 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

Tờ trình số: 05/HðQT/2010 
_______________________________________________________________________________________ 

Nội dung: Bán nhà 208-210 Khánh Hội, P. 4, Quận 4, chuyển trụ sở 

chính vào khu chế xuất Tân Thuận và Xây dựng trung tâm dịch vụ 

CNTT tại KCX Tân Thuận 
1. Mục tiêu 

• Hội ñồng quản trị mong muốn phát triển hạ tầng trụ sở làm việc Công ty ñể trụ sở Công 

ty trở nên khang trang, hiện ñại ñáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; 

• HðQT mong muốn tận dụng tối ña và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng ñã ñầu tư (khu ñất ñã 

thuê tại KCX Tân Thuận theo sự phê duyệt của Nội dung số 6 – Nghị quyết ðHCð năm 

2008); 

• Hội ñồng quản trị mong muốn dựa phát triển và ñẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ Công nghệ 

thông tin (CNTT). Việc thành lập Trung tâm dịch vụ CNTT sẽ làm nền tảng cho ñịnh 

hướng phát triển dịch vụ công nghệ cao, dựa trên chính sách hỗ trợ của nhà nước trong 

lĩnh vực CNTT. 

2. Tổng ngân sách dự kiến cho dự án xây dựng trụ sở mới: 13.6 tỷ vnñ , bao gồm: 

• Chi phí xây dựng tòa nhà 2.000 m
2
 sàn xây dựng với 1 trệt và 2 tầng lầu bao gồm cả 

phối cảnh sân vườn, hàng rào và các công trình phụ trợ khác; 

• Trang thiết bị nội thất, bổ sung hạ tầng hệ thống CNTT và chi phí dự phòng. 

3. Nguồn vốn  

• Nguồn vốn: từ nguồn bán văn phòng 208-210 Khánh Hội Q6 TPHCM.  

4. Tiến ñộ thực hiện:  

• Thuê ñất: ñã thực hiện xong 

• Xây dựng: trong vòng 6 tháng kể từ ngày ñược chấp thuận ñầu tư. 

• Chuyển trụ sở ñến văn phòng mới trong tháng 10-11/2010. 

5. Phương thức thực hiện:  

• HðQT giao vốn ñầu tư xây dựng hạ tầng Trung tâm dịch vụ CNTT cho Tổng 

giám ñốc công ty quản lý và thực hiện. 

• Chính thức chuyển trụ sở chính của công ty vào Khu chế xuất Tân Thuận, ñịa 

chỉ: Tòa nhà Trung Tâm dịch vụ CNTT Sao Bắc ðẩu, Lô U.12b~16a khu C, 

ðường số 22, Khu Chế xuất Tân Thuận – P Tân Thuận ðông – Q7 – TP HCM 

sau khi xây dựng xong trụ sở mới. 

 

Theo quy ñịnh của ðiều lệ Công ty, nay Hội ñồng quản trị Công ty trình ðHCð phê chuẩn ñể Hội 

ñồng quản trị Công ty tiến hành thực hiện các nội dung sau: 

• Bán nhà 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh; 

• Thành lập Trung tâm dịch vụ CNTT, ðầu tư xây dựng trụ sở chính Trung tâm dịch vụ 

CNTT tại KCX Tân Thuận, ñịa chỉ: Lô U.12b~16a khu C, ðường số 22, Khu Chế xuất Tân 

Thuận – P Tân Thuận ðông – Q7 – TP HCM 



 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc ðẩu 

• Chuyển trụ sở chính của Công ty vào khu chế xuất Tân Thuận theo ñịa chỉ Lô U.12b~16a 

khu C, ðường số 22, Khu Chế xuất Tân Thuận – P Tân Thuận ðông – Q7 – TP HCM, sau 

khi khu trụ sở này ñược xây dựng xong. 

• Ủy quyền cho Hội ñồng quản trị và Tổng giám ñốc công ty tùy tình hình thực tế, thực hiện 

các công việc nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết về pháp lý liên quan ñến việc thay 

ñổi trụ sở ñăng ký của công ty, bao gồm việc sửa ñổi ñịa chỉ trụ sở ñăng ký của công ty tại 

ðiều lệ công ty (khi cần), quyết ñịnh thời ñiểm chuyển trụ sở ñăng ký, thông qua hồ sơ pháp 

lý chuyển ñịa ñiểm trụ sở ñăng ký, thông báo và ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh với Sở kế hoạch ñầu tư Tp. Hồ Chí Minh và các việc khác theo quy ñịnh của pháp 

luật. 
_______________________________________________________________________________________ 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

Tờ trình số: 06/HðQT/2010 
_______________________________________________________________________________________ 

Nội dung: KH hoạt động HĐQT 2010, ngân sách hoạt ñộng của 

HĐQT 2010 
Kế hoạch hoạt ñộng của HðQT 2010: 
Tiếp tục bám sát 5 Mục tiêu ñã ñề ra và ñược ðHCð phê duyệt tại các ký ñại hội trước: 

1. ðảm bảo các nguồn lực (tài chính, nhân sự) ñể duy trì mức tăng trưởng 30% trong lĩnh vực 

kinh doanh chính;  

2. ðảm bảo thực hiện ñầy ñủ các cuộc họp ñưa ra các nghị quyết ñể hỗ trợ kịp thời hoạt ñộng 

của tổng công ty & các công ty thành viên;  

3. Thu hút và kêu gọi vốn ñầu tư cho tổng công ty và các dự án phát triển; 

4. Tái cấu trúc các danh mục ñầu tư, ñảm bảo quản lý hiệu quả nguồn vốn ñầu tư;  

5. Phát triển nguồn nhân lực.  

 

Trong ñó HðQT sẽ tập trung mạnh mẽ vào Mục tiêu tối ưu hóa danh mục ñầu tư và việc quản lý 

các hoạt ñộng ñầu tư, phân công lại vai trò chịu trách nhiệm của BTGð với các ñại diện vốn. 

Ngân sách chi phí hoạt ñộng của HðQT năm 2010: 

1. Chi phí bộ máy hoạt ñộng của HðQT (bao gồm lương cho các thành viên HðQT chuyên 

trách và các nhân viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ðHCð, các 

chi phí tiếp khách, ñi lại, ñiện thoại,…): không vượt quá 1.650 triệu vnñ 

2. Các chi phí  khác của HðQT bao gồm phí tư vấn, tìm kiếm các cơ hội ñầu tư:  không vượt 

quá 280 triệu vnñ. 

Tổng chi phí không vượt quá 1.930.000.000  vnñ 

 

Theo quy ñịnh của ðiều 14 Khoản 2 ñiểm f của ðiều lệ công ty, nay HðQT công ty trình ðHCð 

phê chuẩn kế hoạch hoạt ñộng và chi phí HðQT năm 2010 như trên. 
_______________________________________________________________________________________ 



 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc ðẩu 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

Tờ trình số: 07/HðQT/2010 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Nội dung: Kiểm toán độc lập năm 2010  
Dựa trên kết quả hợp tác của năm 2009, qua trao ñổi và thống nhất với Ban kiểm soát Công ty,  Hội 

ñồng quản trị Công ty ñề nghị ðHCð thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán ñộc lập của 

công ty DTL. Trong trường hợp việc hợp tác với DTL không thành công, ñề nghị ðHCð ủy quyền 

cho HðQT quyết ñịnh việc lựa chọn một công ty kiểm toán ñộc lập ñược Ủy Ban Chứng Khoán 

Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty ðại chúng ñể thực hiện kiểm toán tài 

chính năm 2010 cho Công ty. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Kính trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua, 
________________________________________________________________________________ 

 

Ngày      tháng 04 năm 2010 

Thay mặt HðQT 

 

 

 

 

Nguyễn ðức Quang, 

Chủ tịch HðQT 


