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CÔNG TY CỔ PHẦN 

LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

 

Số: 69/BC-SAF/HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023 
 

 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 

 

  Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

    - Sở giao dịch Chứng khoán. 

   

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

- Địa chỉ  : 1079 đường Phạm văn Đồng, Khu phố 1, Phường Linh Tây, 

Thành phố Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại  : (84 - 28) 37245264         

- Fax   : (84 - 28) 37245263   - Website: safocofood.com.vn    

- Vốn điều lệ :  120.465.900.000 đồng   

- Mã chứng khoán: SAF 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát, Tổng Giám đốc. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ thông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2022 của Công ty cổ 

phần Lương thực Thực phẩm Safoco được tổ chức vào ngày 08/4/2022.  

Đại hội đã quyết định những nội dung liên quan đến kết quả thực hiện hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số vấn 

đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 

Số 

TT 

Số  Nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

01 
01/NQ-SAF/ 

ĐHĐCĐ 
08/4/2022 

Thông qua các nội dung: 

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 

và phương hướng, kế hoạch năm 2022; 

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và 

phương hướng, kế hoạch năm 2022; 

3. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được 

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm 

toán; 
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Số 

TT 

Số  Nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 

2021; 

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế 

hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; 

6. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện, Quỹ thù lao 

thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư 

ký năm 2021; 

7. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản 

lý, quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Thư ký năm 2022; 

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ 

tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, niêm yết bổ 

sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội. 

9. Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 

(bốn) đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất trong tờ 

trình của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị 

cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 của 

Công ty. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết 

định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán theo 

đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc 

ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2022; 

10. Thống nhất trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 

số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) tham 

gia công tác từ thiện xã hội năm 2022; 

11. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh 

doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

12. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội 

đồng quản trị đối với các thành viên sau đây: 

- Ông Trần Hoàng Thao; 

- Bà Nguyễn Thị Hoài. 

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 

kỳ IV (2018 – 2022), kết quả như sau: 

Ông Nguyễn Văn Hiển và Ông Nguyễn Tri Nghĩa đã 

trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 

(2018-2022). 

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu Ông 

Nguyễn Văn Hiển là Chủ tịch Hội đồng quản trị không 

chuyên trách Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm 

Safoco nhiệm kỳ IV (2018-2022) với 5/5 số phiếu đạt 

tỷ lệ 100%. 
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II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Nguyễn Văn Hiển Chủ tịch HĐQT 08/4/2022  

2 Ông Trần Hoàng Thao 
Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách 
 08/4/2022 

3 Bà Phạm Thị Thu Hồng 
Thành viên 

HĐQT 
05/4/2013  

4 Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân 
Thành viên 

HĐQT không 

điều hành 

09/4/2021 
 

5 Ông Nguyễn Công Minh Khoa 
Thành viên 

HĐQT 
01/4/2017  

6 Ông Nguyễn Tri Nghĩa 
Thành viên 

HĐQT 
08/4/2022  

7 Bà Nguyễn Thị Hoài 
Thành viên 

HĐQT không 

điều hành 

 08/4/2022 

2. Các cuộc họp HĐQT 

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp (trong đó 04 cuộc họp trực 

tiếp và 09 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ông Nguyễn Văn Hiển 7/12 44,4% 

05 buổi không tham dự vì 

chưa là Thành viên HĐQT 

(được bầu giữ chức vụ 

TV.HĐQT ngày 08/4/2022) 

2 Bà Phạm Thị Thu Hồng 12/12 100%  

3 Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân 12/12 100%  

4 Ông Nguyễn Công Minh Khoa 12/12 100%  

5 Ông Nguyễn Tri Nghĩa 7/12 44,4% 

05 buổi không tham dự vì 

chưa là Thành viên HĐQT 

(được bầu giữ chức vụ 

TV.HĐQT ngày 08/4/2022) 

6 Ông Trần Hoàng Thao 5/12 55,6% 
07 buổi không tham dự vì 

miễn nhiệm chức danh Thành 

viên HĐQT từ 08/4/2022 
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Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

7 Bà Nguyễn Thị Hoài 5/12 55,6% 
07 buổi không tham dự vì 

miễn nhiệm chức danh Thành 

viên HĐQT từ 08/4/2022 

   2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ đông 

thường niên năm 2022, HĐQT thảo luận, đề ra định hướng để Ban Tổng Giám đốc 

triển khai thực hiện. 

Ban Tổng Giám đốc chủ động, nhạy bén, quyết định nhanh, kịp thời ứng phó với 

những biến động bất thường của thị trường trong nước và thế giới, điều chỉnh chiến 

lược kinh doanh phù hợp, giảm thiểu những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Công 

ty, đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, 

Trong năm, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các 

công việc sau: 

- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022. 

- Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh thông qua các cuộc họp định kỳ và 

các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; thường xuyên giám sát thực hiện kế hoạch kinh 

doanh trong kỳ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng 

quy định của pháp luật. 

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc yêu cầu làm rõ/giải 

trình các nội dung trước khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo 

quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty. 

Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nội dung trình trong cuộc họp bằng 

các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện. 

Kết quả giám sát:  

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, việc tuân thủ các 

quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty được thực hiện tốt.  

Trong lĩnh vực tài chính, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động rà soát, đánh giá việc 

sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, các định 

hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được 

triển khai thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản kinh doanh đã đề 

ra.  
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Chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công việc, 

xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, thoáng mát, an toàn, ưu tiên lợi ích của 

người lao động và đảm bảo sự phát triển dài hạn của Công ty.  

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị 

không lập tiểu ban. 

II. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị 

 1. Các Nghị quyết 

Số 

TT 
Số NQ  Ngày Nội dung 

Tỷ lệ thông 

qua 

01 
01/NQ-

SAF/ HĐQT 
05/01/2022 

Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 

năm 2021 bằng tiền 
100% 

02 
02/NQ-

SAF/ HĐQT 
19/01/2022 

Hội đồng quản trị thông qua các nội 

dung sau: 

1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2021. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 

năm 2021. 

3. Báo cáo tài chính quý IV và năm 

2021; 

4. Trích Quỹ tiền lương thực hiện năm 

2021 với số tiền 130.535.416.274 đồng. 

5. Trích Quỹ thưởng Ban điều hành 

(tương đương 2,24% lợi nhuận sau thuế)  

6. Kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2022 

với tổng giá trị là 8.200 triệu đồng.  

7. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 

với số tiền 133.839.504.000 đồng 

8. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Tri 

Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

Công ty  

9. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn 

Đức Duy, giữ chức vụ Thành viên Ban 

kiểm toán nội bộ, phụ trách thực hiện 

công tác kiểm toán Công ty. 

10. Thống nhất sắp xếp cơ cấu tổ chức 

bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và định 

biên chức danh Lãnh đạo các phòng 

nghiệp vụ.  

11. Thống nhất tiếp tục thực hiện giao 

dịch giữa Công ty đối với các tổ chức có 

liên quan năm 2022. 

12. Thông qua các nội dung chuẩn bị 

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 

100% 

03 
03/NQ-

SAF/ HĐQT 
10/2/2022 

Thống nhất chốt danh sách cổ đông 

thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2022 

100% 
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Số 

TT 
Số NQ  Ngày Nội dung 

Tỷ lệ thông 

qua 

04 
04/NQ-

SAF/ HĐQT 
16/3/2022 

Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 
100% 

05 
05/NQ-

SAF/ HĐQT 
23/3/2022 

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chuyên trách Công ty cổ phần 

Lương thực Thực phẩm Safoco đối với 

Ông Trần Hoàng Thao          

100% 

06 
06/NQ-

SAF/ HĐQT 
31/3/2022 

Thống nhất bổ sung nội dung trình Đại 

hội đội đồng cổ đông thường niên năm 

2022: 

1. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh 

doanh; 

2. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ. 

100% 

07 
07/NQ-

SAF/ HĐQT 
08/4/2022 

Bầu Ông Nguyễn Văn Hiển, Thành viên 

HDQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Lương thực Thực phẩm 

Safoco nhiệm kỳ IV (2018-2022) kể từ 

ngày 08/4/2022. 

100% 

08 
08/NQ-

SAF/ HĐQT 
08/4/2022 

1. Thông qua Báo cáo ước thực hiện các 

chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I và 

phương hướng, kế hoạch quý II năm 

2022. 

2. Thống nhất chọn Công ty TNHH 

KPMG Việt Nam là đơn vị soát xét và 

kiểm toán các báo cáo tài chính năm 

2022 của Công ty CP Lương thực Thực 

phẩm Safoco. 

3. Thống nhất ký hợp đồng có thời hạn 

đối với Ông Trần Hoàng Thao giữ chức 

vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ 

thuật - Cơ nhiệt điện. 

100% 

09 
09/NQ-

SAF/ HĐQT 
05/5/2022 

1. Thông qua việc triển khai thực hiện 

phương án phát hành cổ phiếu năm 2022 

2. Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ 

số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và 

tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

trong năm 2022 sẽ được lưu ký và niêm yết 

bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội. 

100% 
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Số 

TT 
Số NQ  Ngày Nội dung 

Tỷ lệ thông 

qua 

3. Sau khi phát hành, Công ty tiến hành 

đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng 

lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của 

công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và 

xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo 

phù hợp với các quy định của pháp luật. 

10 
10/NQ-

SAF/ HĐQT 
05/5/2022 

Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ 

phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 

hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước. 

100% 

11 
11/NQ-

SAF/ HĐQT 
27/5/2022 

Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung 

sau đây: 

1. Thanh lý 04 xe ô tô/xe tải. 

2. Điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư 

trong kế hoạch năm 2022 như sau: 

- Điều chỉnh giảm hạng mục đầu tư "01 Xe 

ô tô 7 chỗ" trong kế hoạch năm 2022 với giá 

trị đầu tư được duyệt 1.400 triệu đồng và 

chuyển sang kế hoạch năm 2023; 

- Bổ sung hạng mục mua sắm "02 Xe tải 

ISUZU tải trọng 2,3 tấn" giá trị dự kiến 

khoảng 1.400 triệu đồng vào kế hoạch đầu 

tư năm 2022. 

Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2022 sau 

khi điều chỉnh, bổ sung là 8.200 triệu 

đồng 

100% 

12 
12/NQ-

SAF/ HĐQT 
15/7/2022 

1. Thông qua Báo cáo Quản trị Công ty bán 

niên năm 2022. 

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng 

đầu năm và phương hướng, kế hoạch quý 

III năm 2022. 

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện 

công tác đầu tư 6 tháng đầu năm và kế 

hoạch Quý III/2022. 

4. Thông qua Báo cáo tài chính Quý II và 6 

tháng năm 2022. 

5. Thống nhất ký hợp đồng với Chi nhánh 

100% 
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Số 

TT 
Số NQ  Ngày Nội dung 

Tỷ lệ thông 

qua 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

kiểm toán vốn 6 tháng đầu năm 2022 để bổ 

sung hồ sơ tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở 

hữu. 

6. Thống nhất giải thể chi nhánh, cụ thể: 

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Lương thực Thực phẩm Safoco – Nhà 

máy sản xuất mì nui – Cửa hàng tổng hợp 

chế biến lương thực thực phẩm. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh số: 4113021134 đăng ký lần đầu 

ngày 27 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay 

đổi lần thứ 1 ngày 01 tháng 03 năm 2007, 

nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí 

Minh. 

- Địa chỉ chi nhánh: 7/13 – 7/25 Kha Vạn 

Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức. 

- Lý do giải thể: Trùng ngành nghề với trụ 

sở chính của công ty. 

13 
13/NQ-

SAF/ HĐQT 
16/08/2022 

Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ 

phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để 

tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

100% 

14 
14/NQ-

SAF/ HĐQT 
18/10/2022 

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh 9 tháng và phương hướng, 

kế hoạch quý IV năm 2022. 

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện 

công tác đầu tư mua sắm 9 tháng và kế 

hoạch quý IV năm 2022. 

3. Thông qua Báo cáo tài chính quý III 

và 9 tháng năm 2022. 

4. Thống nhất Bảng phân công nhiệm vụ 

Thành viên Hội đồng quản trị. 

5. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc 

về ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 

100% 

2. Các Quyết định: 
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Số 

TT 
Số NQ  Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

01 

01/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 
19/01/2022 Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ 100% 

02 

02/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

19/01/2022 

Về việc thành lập và sắp xếp cơ cấu tổ chức các 

phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Lương thực 

Thực phẩm Safoco 

100% 

03 

03/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

27/01/2022 

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tri Nghĩa giữ chức vụ 

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương 

thực Thực phẩm Safoco 

100% 

04 

04/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

29/4/2022 

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công 

ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco đối 

với Ông Nguyễn Tuấn Bao  

100% 

05 

05/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

17/5/2022 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Thái Lan) 100% 

06 

06/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

24/5/2022 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Thái Lan) 100% 

07 

07/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

21/6/2022 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Thái Lan) 100% 

08 

08/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

18/7/2022 

Về việc giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần 

Lương thực Thực phẩm Safoco – Nhà máy sản 

xuất mì nui – Cửa hàng tổng hợp chế biến lương 

thực thực phẩm. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 

số: 4113021134 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 

02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

01 tháng 03 năm 2007, nơi cấp Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh. 

- Địa chỉ chi nhánh: 7/13 – 7/25 Kha Vạn Cân, 

Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức. 

- Lý do giải thể: Trùng ngành nghề với trụ sở 

chính của công ty. 

- Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký 

kết của chi nhánh: không phát sinh. 

- Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của 

chi nhánh: không phát sinh.  

100% 
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Số 

TT 
Số NQ  Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

- Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao 

động: không phát sinh.     

- Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các 

khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp: 

không phát sinh. 

09 

09/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

29/9/2022 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Thái Lan) 100% 

10 

10/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

18/11/2022 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Thái Lan) 100% 

11 

11/QĐ-

SAF/ 

HĐQT 

12/12/2022 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Singapore) 100% 

III. Ban kiểm soát 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát 

Stt Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/Không còn 

là thành viên 

Trình độ chuyên 

môn 

1 Ông Nguyễn Trương Nguyện Trưởng BKS 06/4/2018 
Cử nhân Kế toán 

Tài chính 

2 Ông Trần Hoàng Ngân Thành viên BKS 05/4/2013 
Thạc sĩ kinh tế; 

Cử nhân Luật 

3 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Thành viên BKS 09/4/2021 Cử nhân Kinh tế 

2. Cuộc họp Ban kiểm soát 

Stt Thành viên Ban kiểm soát Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Trương Nguyện 4/4 100% 100%  

2 Ông Trần Hoàng Ngân 4/4 100% 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền 4/4 100% 100%  



11 

 

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (BKS) đối với HĐQT, Ban Tổng 

Giám đốc điều hành và cổ đông 

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ 

được quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát hoạt 

động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục 

tiêu kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh 

doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả tốt, thực 

hiện công bố thông tin của Công ty đúng quy định, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của 

cổ đông.  

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát còn phối hợp với Ban điều hành thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng 

quản trị cũng như kiểm soát các công tác kế toán, đảm bảo tính trung thực khi lập Báo 

cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành; đồng thời tham gia đầy đủ các cuộc họp 

Hội đồng quản trị, nhằm nắm bắt tình hình kinh doanh, rà soát tham gia hoàn thiện các 

quy chế quy định của Công ty để phục vụ công tác quản trị điều hành. 

Ban kiểm soát cũng giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành 

viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung theo thẩm quyền. Do đó, việc 

kiểm soát các hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá công tác quản 

lý điều hành đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả. 

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 

giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

Trong năm 2022, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin, tài 

liệu về công tác quản lý, điều hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công 

tác quản trị và một số nội dung khác có liên quan phục vụ cho việc kiểm soát của Ban 

kiểm soát. 

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của 

HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc điều hành. Qua đó, 

Ban kiểm soát cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu 

trong việc duy trì quyền, lợi ích của cổ đông và các bên liên quan. 

Ban kiểm soát đã đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 

hành về các biện tăng cường hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động 

tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ… công ty hoạt động ổn định và hoàn thành tốt 

các chỉ tiêu đã đề ra, chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế 

hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công 

tác kiểm tra, giám sát. 

Ban điều hành đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng kiểm soát trong 

các lĩnh vực hoạt động của công ty. Các ý kiến của BKS được HĐQT, Ban Tổng Giám 

đốc quan tâm thực hiện đầy đủ.  

HĐQT, BKS, Ban điều hành luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích 

của Công ty, cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  

IV. Ban điều hành 
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Stt Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

1 Bà Phạm Thị Thu Hồng 04/7/1957 
Đại học Quản trị 

Kinh doanh 
18/04/2016 

2 
Ông Nguyễn Công Minh 

Khoa 
02/10/1978 

Đại học Quản trị 

Kinh doanh 
20/02/2017 

3 Ông Nguyễn Tri Nghĩa 15/04/1972 Kỹ sư 27/01/2022 

4 Ông Trần Hoàng Thao 11/09/1961 
Kỹ sư cơ khí – 

chế tạo máy 
08/4/2023 

5 Ông Nguyễn Tuấn Bao 19/6/1952 Chứng chỉ CEO 01/5/2022 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn nhiệm 

Nguyễn Thị Nga 21/04/1959 
Đại học chuyên 

ngành Kế toán 
05/05/2005 

VI. Đào tạo về quản trị công ty (Không) 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại 

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công 

ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Đính kèm danh sách). 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm danh 

sách). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát (Không có) 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 

thời điểm lập báo cáo) (Không có) 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 

HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: (Không có) 
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4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người 

quản lý khác: (Không có) 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người 

nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm 

danh sách) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 

ty niêm yết (Đính kèm danh sách). 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không). 

 







































GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY 

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 ngày 16 tháng 01 năm 2023) 

 

Stt 
Người thực hiện 

giao dịch  
Quan hệ với người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ  

1 

Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm 

Hàng Không 

Tổ chức có liên quan với Bà 

Nguyễn Thị Thu Huyền - 

Thành viên Ban kiểm soát 

2.007.848 16,67% 0 0,00% Bán 
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