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NỘI DUNG 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

STT      NỘI DUNG

I. KHAI MẠC

1. Giới thiệu thành phần tham dự Hội nghị

2. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký.

3. Phát biểu khai mạc Hội nghị

4. Thông qua nội dung chương trình hội nghị 

II. NỘI DUNG CHÍNH 

5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị NĐTC 2011-2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 
2012-2013, tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2008 - 2012 và định hướng phát triển 
Công ty trong giai đoạn 2013 - 2017.

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2011 - 2012, một số chỉ tiêu cơ bản 
trong giai đoạn 2008 - 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuât kinh doanh trong 
NĐTC 2012 – 2013

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát NĐTC 2011-2012 và phương hướng hoạt động trong 
NĐTC 2012-2013.

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 2012-2013.

8. Báo cáo các nội dung tài chính:

- Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2011 - 2012 đã được kiểm toán.

- Báo cáo mức thù lao, chi phí hoạt động và mức thưởng của Hội đồng Quản trị 
và Ban Kiểm soát trong niên độ tài chính 2011-2012 và đề xuất mức thù lao, 
chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong niên độ tài chính 2012-2013.

- Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2009 – 2010, 2010 – 2011; 
Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2011-2012 và tỷ lệ trích lập các quỹ 
NĐTC 2012-2013.

9. Đề xuất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Đề xuất thông qua các chủ trương đầu tư.

10. Thời gian thảo luận và biểu quyết

11. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012 tuyên bố mãn nhiệm.
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STT      NỘI DUNG

12. Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ 2013 – 2017 

13. Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

14. - Hội đồng Quản trị đề cử ứng viên HĐQT, Ban Kiểm soát đề cử ứng viên BKS 
(trường hợp không đủ số ứng viên theo cơ cấu).

- Biểu quyết thông qua danh sách HĐQT và BKS đề cử.

(Nếu có)

- Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT, BKS

15. Hướng dẫn bầu cử và kiểm tra thùng phiếu

16. Bầu cử HĐQT, BKS

THỜI GIAN GIẢI LAO (30 phút)

17. Công bố kết quả bầu cử

Công bố kết quả biểu quyết

18. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT 
và Trưởng Ban Kiểm soát

19. Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017, công bố các chức danh 
thuộc HĐQT và BKS

20. Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2012-2013.

21. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2012-2013.

III. BẾ MẠC

22. Tuyên bố bế mạc hội nghị
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- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 
01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ban tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy tắc điều 
hành Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

1. Nguyên tắc về thẩm quyền điều hành:
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Kể từ thời điểm Hội nghị Đại
hội đồng cổ đông được tiến hành, Chủ tọa sẽ điều hành Hội nghị đảm bảo đúng trình tự, thủ tục 
theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Tất cả các 
thành viên tham dự Hội nghị chịu trách nhiệm thực hiện theo quyết định của Chủ toạ. 

2. Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông: 
Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 
khác, áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để điều hành 
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; yêu cầu đơn vị bảo vệ trật tự trục xuất 
những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển 
bình thường của Hội nghị hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Hội nghị 
Đại hội đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc biểu quyết:
Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị đều phải được thông qua bằng cách lấy 
ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Trên thẻ có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng 
cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ toạ.

4. Nguyên tắc thảo luận, giải đáp thắc mắc:
- Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận các vấn đề thuộc phạm vi nội dung chương trình, thời gian đã 
được thông qua tại Hội nghị và theo quyết định của Chủ tọa.

- Cổ đông tham dự phải đăng ký nội dung thảo luận theo mẫu “Phiếu đăng ký nội dung thảo 
luận và đóng góp ý kiến” và chuyển về cho Ban tổ chức trình Chủ tọa.

- Chủ tọa có quyền từ chối ý kiến trong trường hợp các ý kiến không được đăng ký, không phù hợp 
với nội dung chương trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, đã hết thời gian thảo
luận, phát biểu ý kiến.

- Thắc mắc của cổ đông sẽ được Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông. Việc trả lời sẽ
được đảm bảo trong thời gian của nội dung chương trình Hội nghị đã được thông qua hoặc theo quyết định 
của Chủ toạ. Trường hợp các ý kiến không được trả lời hết trong khuôn khổ thời gian chương trình sẽ được 
trả lời bằng văn bản và sẽ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hội nghị kết thúc, văn bản trả 
lời sẽ được Ban quan hệ cổ đông công bố theo quy định của Công ty và đăng công khai trên Website Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
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KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt 
động SXKD trong niên độ tài chính (NĐTC) 2011 - 2012 và phương hướng kế hoạch trong 
NĐTC 2012 – 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2008 – 2012 
và định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn 2013 – 2017.

PHẦN A 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĐTC 2011 – 2012 VÀ 

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2012 – 2013

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2012, kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, khi cuộc khủng hoảng kinh tế 
thế giới và khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn chưa có điểm dừng. Các cường quốc kinh tế 
đầu tàu là Mỹ, Nhật Bản vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng, các nền kinh tế mới nổi đều 
không còn giữ được tốc độ tăng trưởng lạc quan như khoảng 3 - 5 năm trước.

Sự đình trệ của nền kinh tế dẫn đến nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm, việc các dự án đầu 
tư bị đình trệ đã làm ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thép 
và vật liệu xây dựng. Ngoài ra trong năm vừa qua cũng chứng kiến những khó khăn nhất 
định trong công tác tìm kiếm và khai thác thị trường xuất khẩu khi hàng loạt các quốc gia 
trong khu vực Đông Nam Á đang có động thái sử dụng các biện pháp bảo hộ hàng sản 
xuất trong nước. 

Năm 2012 cũng chứng kiến sự đuối sức của các doanh nghiệp sau một thời gian dài  phải 
sống chung với khủng hoảng với con số doanh nghiệp giải thể và phá sản đã lên tới hàng 
chục ngàn doanh nghiệp. 

Mặc dù khó khăn, năm 2012 cũng chứng kiến những tín hiệu khả quan khi ngân hàng nhà 
nước thực thi chính sách cắt giảm lãi suất, điều này cũng là cơ sở để các doanh nghiệp có 
thể tin tưởng sẽ được tiếp cận với nguồn vốn lãi suất thấp.

Với lợi thế cạnh tranh cốt lõi đã được xây dựng và phát triển trong hơn 11 năm qua, đồng 
thời với kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng, năm 2012 Tập đoàn Hoa Sen đã đạt được 
những thành công đáng tự hào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN 
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2012 - 2013



10 | TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐHĐCĐ NĐTC 2012 - 2013

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2011 - 2012

1. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ/ĐHĐCĐ/HSG/2011 ngày 16/06/2011 của Đại hội đồng cổ đông về việc 
thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị từ 07 thành viên giảm còn 05 thành viên, cơ cấu Hội đồng Quản 
trị hiện tại gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên độc lập không điều hành. Nhiệm vụ chung của Hội đồng 
Quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được Hội đồng Quản trị phân công cho các thành 
viên chuyên trách, cụ thể như sau:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm quản lý chung và phụ trách mảng đầu tư dự án, xuất nhập khẩu.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách trực tiếp mảng tín dụng, sản xuất kinh doanh.
- 01 Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành phụ trách mảng tài chính tín dụng và đối ngoại.
- 01 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách mảng quan hệ cổ đông và tài chính kế toán.
- 01 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách mảng tái cấu trúc và truyền thông.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong niên độ tài chính 2011 – 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 69 cuộc họp định kỳ và bất thường, theo 
đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

STT NGHỊ QUYẾT CHỦ TRƯƠNG

53/NQ/HĐQT/2011 
ngày 19/10/2011

53A/NQ/HĐQT/2011 
ngày 19/10/2011

02/NQ/HĐQT/2012 
ngày 07/01/2012

10/NQ/HĐQT/2012 
ngày 08/02/2012

15/NQ/HĐQT/2012 
ngày 26/03/2012

1

2

3

4

5

Thông qua việc thành lập Ban Thẩm định chính sách và rà soát 
chi phí.

Thông qua đề xuất kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 
2011 – 2012 của Ban Tổng Giám đốc.

Thông qua việc mua lại 2.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ.

Thông qua chủ chương xây dựng hệ thống Đại lý nhượng quyền 
thương mại.

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers 
Việt Nam là công ty thực hiện công việc soát xét các Báo cáo tài 
chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng 
kết thúc ngày 31/3/2012, kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp 
nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 
Sen và các công ty con trong NĐTC 2011 – 2012.

nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Hoa Sen.
18/NQ/HĐQT/2012 

ngày 12/04/2012
6

CHƯƠNG I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT NGHỊ QUYẾT CHỦ TRƯƠNG

đề về nhân sự, tuyển dụng, thù lao của HĐQT và BKS trong Niên 
độ tài chính 2011 – 2012, hoàn thiện công tác mua hàng nhập khẩu, 
phân công công tác thành viên HĐQT NĐTC 2011 – 2012.

Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ.

Tổng Giám đốc và một số vị trí điều hành trong NĐTC 
2012-2013.

120.000 tấn/năm tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và triển 
khai giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

nhân sự.

Thông qua việc đầu tư Dự án Dây chuyền mạ kẽm/ hợp kim 
nhôm kẽm – công suất 120.000 tấn/năm.

của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Giám đốc phụ trách các mảng kinh doanh, phát triển hệ thống 
phân phối, hệ thống đại lý nhượng quyền thương mại đối với ông 
Hồ Thanh Hiếu kể từ ngày 15/6/2012.

Thông qua việc tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi nhánh 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen 
Phú Mỹ

20/NQ/HĐQT/2012 
ngày 12/04/2012 

7

24/NQ/HĐQT/2012 
ngày 16/05/2012

27A/NQ/HĐQT/2012 
ngày 04/06/2012

31/NQ/HĐQT/2012 
ngày 15/06/2012

46/NQ/HĐQT/2012 
ngày 17/09/2012

8

9

10

11

Trình bày ở Chương II.

Đã thực hiện 4 đợt chi trả phần cổ tức chưa thực hiện 
của 2 NĐTC 2009-2010 và 2010-2011 vào các ngày 
23/05/2012, ngày 12/07/2012, ngày 18/10/2012 và 
ngày 20/12/2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5% 
mệnh giá cổ phiếu mỗi đợt.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên 
độ tài chính 2011-2012

Thực hiện chi trả cổ tức theo phương 
án gộp phần cổ tức chưa thực hiện 
của hai NĐTC 2009-2010 và 2010-
2011.

1

2
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Đã chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt 
Nam là đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2011-
2012 của Công ty.

Đã thực hiện sửa đổi Điều lệ theo Nghị quyết.

STT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Lựa chọn công ty kiểm toán cho 
niên độ tài chính 2011-2012.

Sửa đổi một số nội dung trong Điều 
lệ Công ty.

3

4

II. CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ
Niên độ 2011-2012 vừa qua, Hội đồng Quản trị đã 
chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp 
điều hành như sau:

1. Giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo 
từng tháng cho từng đơn vị sản xuất kinh doanh. Đều 
đặn hàng tuần giám sát và đánh giá việc thực hiện.

- Tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu, phân 
chia thị trường thành 3 khu vực, phân công nhân sự 
phụ trách từng khu vực.

- Nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của thị trường; theo dõi 
sản lượng tiêu thụ, giá bán, lợi nhuận, tồn kho, quy 
cách của từng mặt hàng tại mỗi thị trường để có kế 
hoạch sản xuất, điều chuyển hàng hóa, đảm bảo đáp 
ứng kịp thời và đúng quy cách, chủng loại cho nhu 
cầu bán hàng của các kênh bán hàng với giá bán 
phù hợp.

- Phân chia thị trường và khách hàng, bảo đảm phối 
hợp giữa các đơn vị bán hàng trong hệ thống để không 
bỏ sót thị trường và khách hàng.

- Áp dụng linh hoạt chính sách lương kinh doanh dựa 
trên doanh thu, lợi nhuận gộp theo biến động của thị 
trường; áp dụng chính sách thưởng tăng sản lượng đối 
với phần sản lượng vượt chỉ tiêu.

- Tăng cường tỷ trọng mặt hàng có tỷ lệ lợi nhuận cao 
dựa trên ưu thế quy trình sản xuất kinh doanh khép 
kín và uy tín thương hiệu.

- Định kỳ thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị; kiểm 
tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về an toàn 
lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về Hệ thống 
quản lý chất lượng; thực hành nghiêm ngặt bộ tiêu 
chuẩn ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường; 
thực hiện bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 về Hệ thống 
quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống chính sách, quy chế, quy trình.

2. Công tác kiểm soát và tiết giảm chi phí

- Cân đối định mức hàng tồn kho hợp lý để tối ưu hoá 
nhu cầu vay ngắn hạn; cân đối cơ cấu các khoản vay 
ngắn hạn giữa USD và VND theo từng thời kỳ để hạn 
chế chi phí lãi vay cũng như giảm thiểu rủi ro biến 
động tỷ giá.

- Thành lập Bộ phận Vận tải, Ban Vật tư và Ban 
Thẩm định giá thực hiện các công tác đầu thầu, chào 
giá cạnh tranh, kiểm soát giá nguyên vật liệu, phụ 
tùng thay thế, dịch vụ mua ngoài nhằm tiết giảm chi 
phí đầu vào cho doanh nghiệp.

- Tăng cường hoạt động xuất khẩu nhằm ổn định 
một phần nguồn ngoại tệ phục vụ nhu cầu nhập khẩu 
nguyên vật liệu, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro 
biến động tỷ giá.

- Rà soát lại định mức sản xuất và kiểm tra việc 
thực hiện định mức hàng tháng, quý, bán niên để 
hoàn thiện định mức. Xây dựng các cơ chế khen 
thưởng phù hợp nhằm khuyến khích các đơn vị, cá 
nhân nỗ lực tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hạ giá thành.

- Theo dõi và dự báo các diễn biến về giá nguyên vật 
liệu để từ đó quyết định số lượng và thời điểm mua 
nguyên liệu hợp lý, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất 
kinh doanh với giá mua tốt nhất và chất lượng phù 
hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng của giá nguyên vật 
liệu, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Giám sát chặt chẽ và có phương án xử lý kịp thời 
hàng tồn kho chậm luân chuyển nhằm giảm chi phí 
lãi vay, đảm bảo sự ổn định của dòng tiền, bổ sung 
nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

- Thường xuyên đánh giá hạn mức công nợ, tuổi nợ, 
phân loại nợ; theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ để hạn chế 
tối đa nợ phải thu quá hạn và giảm thiểu rủi ro nợ 
phải thu.
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- Thực hiện đa dạng hóa thị trường, vận dụng triệt 
để chiến lược “Dẫn đầu chi phí thấp”, “Mua tận gốc, 
bán tận ngọn” dựa trên các lợi thế cạnh tranh đã tạo 
dựng được những năm qua.

3. Công tác phát triển nguồn nhân lực

Tập đoàn Hoa Sen thực hiện công tác đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực nhằm các mục tiêu sau: 

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên 
đáp ứng tiêu chí năng lực 3 chữ “K” (Kiến thức, Kỹ 
năng, Kinh nghiệm) và thấm nhuần văn hóa 10 chữ
“T” (Trung thực – Trung thành – Tận tụy – Trí tuệ – 
Thân thiện) nhằm phù hợp với định hướng phát triển 
nguồn nhân lực của Tập đoàn.

- Chuẩn bị đội ngũ kế thừa, dự nguồn có năng lực, 
đảm bảo sự tiếp nối vững chắc giữa các thế hệ cán 
bộ công nhân viên nói chung và các cấp quản trị 
nói riêng.

Tập đoàn Hoa Sen có bộ phận chuyên trách 
đào tạo phát triển nguồn nhân lực để thực hiện 
công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển trình độ 
chuyên môn, tay nghề cán bộ công nhân viên 
đảm bảo nguồn nhân lực cho chiến lược phát 
triển của tập đoàn:

- Đào tạo tại doanh nghiệp: Thực hiện các chương 
trình đào tạo hội nhập cho các nhân viên mới và các 
chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng mềm.

- Đào tạo bên ngoài doanh nghiệp: Cử nhân viên đi 
học hoặc hợp đồng các đơn vị đào tạo các kỹ năng 
quản trị cho các cấp quản lý, các khoá huấn luyện về 
nghiệp vụ, chuyên môn.

Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen đã ký kết hợp tác chiến 
lược với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 
các trường đại học, cao đẳng khu vực Bình Dương và 
Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm tạo nguồn lao động trẻ, có 
năng lực và phẩm chất phù hợp.

4. Hoạt động truyền thông – tiếp thị và công tác xã hội từ thiện

- Tài trợ giải bóng đá hạng nhất Quốc gia – Cúp Tôn 
Hoa Sen 2012, giải bóng đá Cúp Quốc gia - Nhựa 
Hoa Sen 2012; 

- Tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá quốc gia Myan-
mar và đội tuyển Olympic Myanmar năm 2010 - 2012. 

- Tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước 
về vật liệu xây dựng.

- Tiếp theo sự thành công của chương trình “Mái 
ấm gia đình Việt” trong 3 năm liên tục 2010, 2011, 
2012, Tập đoàn đã triển khai tổ chức chương trình 
năm thứ 4 mang tên “Mái ấm gia đình Việt – xuân 
Quý Tỵ” cho hơn 1.500 em nhỏ đến từ các mái 
ấm, nhà mở, Hội người mù,các trường giáo dưỡng 
ở Đồng Nai, Long An và các bạn sinh viên xa nhà.

- Đồng hành cùng các chương trình của Đài truyền 
hình TP.HCM như “Vượt lên chính mình”, “Thay 
lời muốn nói”, “Chuyện không của riêng ai”, chương 
trình “Vui sống mỗi ngày” của Đài truyền hình Việt 
Nam; đồng đối tác chính chương trình diễu hành xe 
ASEAN - Ấn Độ năm 2012; 

- Lắp đặt các bảng quảng cáo lớn ngoài trời tại các 
vị trí có mật độ giao thông cao; tài trợ bảng hiệu cho 
các cửa hàng vật liệu xây dựng, quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông.

STT CHỨC VỤ THÙ LAO THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH
(đồng/tháng) (đồng)

20.000.000

13.000.000

11.000.000

1.800.000.000

1.300.000.000

600.000.000

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị

1

2

3

1. Thù lao và thưởng hoàn thành vượt kế hoạch của Thành viên Hội đồng Quản trị

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH TIỀN LƯƠNG THÙ LAO TẠI THƯỞNG VƯỢT
  (đồng/tháng) CÔNG TY CON KẾ HOẠCH
  (đồng/ tháng) (đồng)

75.000.000
(01/10/2011-
30/11/2011)

100.000.000
(01/12/2011-
30/9/2012)

41.000.000
(01/10/2011-
30/11/2011)

43.000.000
(01/12/2011-
30/9/2012)

60.000.000
(01/10/2011-
30/11/2011)

90.000.000
(01/12/2011-
30/5/2012)

100.000.000
(01/06/2012-
30/09/2012)

500.000.000

50.000.000

400.000.0008.000.000

Lê Phước Vũ 

Nguyễn Văn Quý 

Trần Ngọc Chu 

Trưởng Ban 
Quản lý dự án

Giám đốc 
DACN

Tổng Giám đốc 
Chủ tịch HĐTV 
Công ty TNHH 
MTV VLXD 
Hoa Sen

1

3

2

2. Các khoản thu nhập khác của Thành viên Hội đồng Quản trị

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 
Giám đốc:

- Định kỳ hàng tuần: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ 
hàng tuần cùng với Ban Tổng Giám đốc để bám sát 
tình hình sản xuất kinh doanh cũng như kịp thời chỉ 
đạo thực hiện các quyết sách và định hướng của Hội 

đồng Quản trị.

-  Họp định kỳ hàng tháng: Hàng tháng HĐQT họp 
cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt 
của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương 
của HĐQT và kết quả kinh doanh hàng tháng; thảo 
luận một số chủ trương, quyết sách điều hành và kế 
hoạch kinh doanh tháng tiếp theo.
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Kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2011-2012, Tập 
đoàn Hoa Sen về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch sản 
lượng tiêu thụ và doanh thu, theo đó các chỉ tiêu trên 
lần lượt đạt 98,5% và 99,6%. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận 
sau thuế, niên độ vừa qua Tập đoàn đã hoàn thành 
vượt kế hoạch với con số 368 tỷ đồng, đạt 153,3% so 
với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 

Để đạt được kết quả như trên, trong niên độ vừa qua 
Tập đoàn đã hết sức chú trọng đến việc nâng cao hiệu 
quả của các kênh bán hàng nhằm tăng cường đầu ra 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả cho thấy 
Tập đoàn đã thực hiện tốt chủ trương này khi niên độ 
2011-2012 mặc dù nhu cầu trong nước giảm mạnh 
nhưng các kênh bán hàng nội địa của Tập đoàn vẫn 
giữ được mức sản lượng tiêu thụ ổn định. Bên cạnh 
đó, công tác phát triển hệ thống chi nhánh phân phối 
tiếp tục được thực hiện với việc số lượng chi nhánh 
thuộc hệ thống phân phối được nâng lên con số 108, 
cùng với việc tăng cường quảng bá thương hiệu cũng 
góp phần giúp Tập đoàn giữ vững mức sản lượng tiêu 
thụ trong nước.

Trong khi các kênh nội địa vẫn ổn định được sản 
lượng thì trong niên độ vừa qua, kênh xuất khẩu đã có 
bước phát triển vượt bậc, mang về cho Tập đoàn gần 

180 triệu USD doanh thu, chiếm 37,2% tổng doanh 
thu của Tập đoàn, cùng với hệ thống chi nhánh phân 
phối với 40% doanh thu trở thành hai kênh tiêu thụ 
chủ lực của Tập đoàn Hoa Sen. Việc kênh xuất khẩu 
phát triển mạnh đã giúp ổn định một phần nhu cầu 
ngoại tệ phục vụ nhập khẩu nguyên vật liệu của Tập 
đoàn, giảm thiểu được rủi ro biến động tỷ giá.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, 
niên độ vừa qua các dây chuyền của Tập đoàn đều 
được vận hành tối đa công suất với độ ổn định cao. 
Bên cạnh đó là những định hướng mới trong công tác 
điều hành nhằm đưa hoạt động của Tập đoàn dần đi 
vào chiều sâu, chú trọng tính hiệu quả và minh bạch. 
Các công tác nhằm hoàn thiện hệ thống định mức sản 
xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh bán 
hàng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi nhánh cũng 
như các công tác liên quan đến tiết giảm chi phí bao 
gồm rà soát quy trình sản xuất, công tác đấu thầu, 
chào giá cạnh tranh, mua nguyên vật liệu đúng thời 
điểm, xử lý nhanh hàng tồn kho chậm luân chuyển, 
v.v… luôn được nhấn mạnh và thực hiện có hiệu quả. 
Chính những yếu tố trên đã góp phần giúp Tập đoàn 
hoàn thành được chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và doanh 
thu, đồng thời tạo tiền đề cho bước đột phá về chỉ tiêu 
lợi nhuận sau thuế.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CHƯƠNG II KẾT QUẢ THỰC HIỆN

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SO SÁNH KẾT QUẢ
NĐTC 2011 - 2012 NĐTC 2011 – 2012 THỰC HIỆN VỚI KẾ HOẠCH 

1 2 3 4 5=4/3*100

Sản lượng tiêu thụ Tấn 460.000 453.252 98,5%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 10.126 10.088 99,6%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 240 368 153,3%
hợp nhất

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 259 412 159,1%

1. So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2011 – 2012 với kế hoạch.
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So với NĐTC 2010 – 2011, các chỉ tiêu kinh doanh của Tập đoàn trong NĐTC 2011 – 2012 đều tăng mạnh. Cụ 
thể, sản lượng tiêu thụ và doanh thu của niên độ vừa qua lần lượt tăng 18,6% và 23,5% so với thực hiện của niên độ 
2011-2012. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã có bước tăng trưởng đột phá với con số 368 tỷ đồng, tăng 130% 
so với niên độ trước, qua đó khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc của Tập đoàn.

Có được bước tăng trưởng đột phá như trên, ngoài việc Tập đoàn đã hoàn thành được kế hoạch sản lượng tiêu 
thụ và doanh thu, còn xuất phát từ các yếu tố:

- Chi phí tài chính của Tập đoàn đã giảm đáng kể so với niên độ trước, trong đó chủ yếu là giảm chi phí 
chênh lệch tỷ giá nhờ những nỗ lực bình ổn tỷ giá của Chính phủ thời gian qua nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. 

- Bên cạnh đó, tỷ suất lãi gộp trên doanh thu của Tập đoàn trong niên độ vừa qua đã tăng đáng kể so với 
niên độ 2010-2011 (từ 12,9% lên 13,9%). Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào biến động hết sức phức 
tạp dưới tác động của tình hình kinh tế thế giới thời gian qua, Tập đoàn đã tận dụng được những lợi thế 
cạnh tranh cũng như uy tín thương hiệu để ổn định giá bán, đảm bảo mức lợi nhuận của Tập đoàn. Ngoài 
ra, việc thay đổi cơ cấu tiêu thụ sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng có mức lợi nhuận cao cũng 
góp phần nâng cao tỷ suất lãi gộp trên doanh thu của Tập đoàn, qua đó giúp Tập đoàn Hoa Sen đạt mức 
lợi nhuận sau thuế ấn tượng như trên.

3. Thị phần tôn mạ trong năm 2012

Trong năm 2012, Tập đoàn Hoa Sen vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị phần tôn mạ trong nước với việc 
chiếm lĩnh 40,9% thị phần, tăng 3,7% so với năm 2011.

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH THỰC HIỆN THỰC HIỆN NĐTC 2011-2012 SO VỚI 
NĐTC 2010-2011 NĐTC  2011-2012 NĐTC 2010-2011 

1 2 3 4 5=4/3*100

Sản lượng tiêu thụ Tấn 381.999 453.252 118,6%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 8.166 10.088 123,5%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 168 412 245,2%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 160 368 230,0%
hợp nhất

2. So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2011 – 2012 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2010 – 2011

Biểu đồ thị phần tôn mạ năm 2011 và 2012

Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2011 và 2012
Ghi chú: Số liệu thống kê trên chỉ bao gồm sản lượng bán của những thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam và đã loại trừ sản lượng bán của 

Công ty Perstima Việt Nam do tôn mạ thiếc không phục vụ công nghiệp xây dựng.
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4. Thị phần ống thép trong năm 2012

Thị phần Ống thép của Hoa Sen trong năm 2012 chiếm 11,0% (tăng 0,7% so với năm 2011), giúp Tập đoàn duy trì 
vị thế là một trong bốn doanh nghiệp dẫn đầu thị phần ống thép trong nước.

5. Cơ cấu doanh thu theo kênh bán hàng

Niên độ tài chính 2011 – 2012, Hệ thống chi nhánh phân phối bán lẻ vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu các kênh tiêu 
thụ của Tập đoàn với 40% doanh thu. Bên cạnh đó, kênh xuất khẩu đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với niên độ trước, 
đạt gần 180 triệu USD doanh thu tương ứng 37,2% tổng doanh thu Tập đoàn, qua đó cùng với Hệ thống chi nhánh 
phân phối – bán lẻ trở thành kênh bán hàng chủ lực của Tập đoàn trong niên độ vừa qua.

 Biểu đồ thị phần ống thép năm 2011 và 2012

Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo kênh bán hàng

Nguồn: Bản tin Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2011 và 2012

Nguồn: Bản tin Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2011 và 2012
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6. Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm tôn mạ bao gồm các mặt hàng tôn kẽm, tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu, tôn đen 
màu, tôn lá quy cách tiếp tục là nhóm sản phẩm chủ lực, đóng góp 64,3% doanh thu Tập đoàn. Tiếp theo 
đó là nhóm sản phẩm thép bao gồm các sản phẩm thép dày mạ kẽm, ống thép mạ kẽm, ống thép đen, xà gồ 
mạ kẽm, xà gồ đen đóng góp 29,0% doanh thu.

7. Sản lượng và doanh thu xuất khẩu trong NĐTC 2011 – 2012

Niên độ tài chính 2011-2012, kênh xuất khẩu của Tập đoàn đã có bước tiến lớn với việc xuất khẩu gần 
180.000 tấn sản phẩm, mang về doanh thu xấp xỉ 180 triệu USD, tương đương 37,2% tổng doanh thu của 
toàn Tập đoàn.

8. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần theo báo cáo tài chính hợp nhất

Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm

STT CHI TIÊU ĐVT NĐTC NĐTC
  2010 – 2011 2011 – 2012 

1 Sản lượng bán Tấn 381.999 453.252

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 8.166 10.088

5 Chi phí lãi vay/ Doanh thu thuần % 3,5 3,4

3 Lợi nhuận gộp/ % 12,9 13,9
  Doanh thu thuần

4 Chi phí hoạt động tài chính/ % 5,6 4,1
  Doanh thu thuần
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STT CHI TIÊU ĐVT NĐTC NĐTC
  2010 – 2011 2011 – 2012 

6 Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần % 3,8 3,8

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp/ % 2,3 2,6
  Doanh thu thuần

9. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo báo cáo tài chính hợp nhất

STT CHI TIÊU ĐƠN VỊ NĐTC NĐTC
  2010 – 2011 2011 – 2012 

1

3

4

2

TỶ SỐ THANH TOÁN

TỶ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

TỶ SỐ SINH LỢI

TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG

  Thanh toán hiện tại lần 0,9 1,0
  Thanh toán nhanh 0,3 0,4

  Nợ phải trả/ Tổng tài sản 70 62
  Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu % 232 164
  Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu  332 264

  Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 3,1 6,2
  Lợi nhuận sau thuế / 2,0 3,6
  Doanh thu thuần
  Lợi nhuận sau thuế / 9,2 18,2
  Vốn chủ sở hữu
  Lãi cơ bản trên cổ phiếu đ/cp 1.622 3.761

  Số vòng quay hàng tồn kho lần 4,1 4,9
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Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hoa Sen (“Công ty”) và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”) được Tổng Giám đốc 

phê duyệt ngày 18 tháng 12 năm 2012. Các báo cáo tài chính hợp nhất này bao gồm: 

bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30 tháng 9 năm 2012, báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc 

vào ngày nêu trên, và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các chính sách 

kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 38.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc đối với các báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài 

chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và 

các qui định pháp lý có liên quan tại nước CHXHCN Việt Nam.  Trách nhiệm này bao gồm: 

thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc soạn lập và trình 

bày hợp lý các báo cáo tài chính hợp nhất để các báo cáo tài chính hợp nhất không bị sai 

phạm trọng yếu do gian lận hoặc sai sót; chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán thích 

hợp; và thực hiện các ước tính kế toán hợp lý đối với từng trường hợp.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính hợp nhất này căn 

cứ vào việc kiểm toán của chúng tôi.  Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo 

các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.  Các chuẩn mực đó yêu cầu chúng tôi phải tuân 

thủ các tiêu chí đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để đạt 

được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu các báo cáo tài chính hợp nhất có sai phạm trọng yếu 

hay không.  

Cuộc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm thu được các bằng 

chứng về các số liệu và thuyết minh trong các báo cáo tài chính hợp nhất.  Những thủ tục 

kiểm toán được chọn lựa phụ thuộc vào xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm cả việc 

đánh giá các rủi ro sai phạm trọng yếu của các báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận 

hoặc sai sót.  Khi đánh giá các rủi ro đó, kiểm toán viên xem xét hệ thống kiểm soát nội 

bộ liên quan tới việc đơn vị soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài chính hợp nhất 

để thiết lập các thủ tục kiểm toán thích hợp cho từng trường hợp, nhưng không nhằm 

mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị.  Cuộc 

kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được 

áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán mà Tổng Giám đốc đã thực hiện, cũng 

như đánh giá cách trình bày tổng thể các báo cáo tài chính hợp nhất.  

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng mà chúng tôi thu được đủ và thích hợp để làm cơ sở 

đưa ra ý kiến kiểm toán.

PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd., 4th Floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Street,  District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

T: +84 (8)38230796, F: +84 (8) 38251947, www.pwc.com/vietnam

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

10. Ý kiến của Công ty kiểm toán về các báo cáo tài chính hợp nhất
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Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính hợp 

nhất phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 30 tháng 

9 năm 2012 cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn 

trong năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt 

Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại nước CHXHCN 

Việt Nam.

Quách Thành Châu

Số chứng chỉ KTV: N.0875/KTV

Phó Tổng Giám đốc

Chữ ký được ủy quyền

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)

TP. Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số HCM3386

Ngày 18 tháng 12 năm 2012

Như đã nêu trong thuyết minh 2.1 của các báo cáo tài chính hợp nhất, các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm 

mục đích phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế 

toán đã được thừa nhận ở các nước và các thể chế khác ngoài nước CHXHCN Việt Nam, và hơn nữa, cũng không dành cho 

những người sử dụng nào không biết các nguyên tắc, các thủ tục và các thông lệ kế toán Việt Nam.

Nguyễn Cao Nguyên

Số chứng chỉ KTV: 1184/KTV

Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các q

Việt Nam.

Quách Thành Châu

ố
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC.

1. Cơ cấu nhân sự toàn Tập đoàn

Tính đến ngày 30/09/2012, tổng số cán bộ công nhân viên của Hoa Sen là 2.949 người, trong đó 1.468 
nhân sư thuộc khối kinh doanh, 958 nhân sự thuộc khối trực tiếp, 523 nhân sự thuộc khối gián tiếp.

Trong những năm gần đây, cơ cấu nhân sự của CBCNV trong Tập đoàn có sự thay đổi theo hướng nhân 
sự có trình độ ngày càng tăng trong khi lao động phổ thông có xu hướng giảm. Đối với công nhân sản xuất, 
Tập đoàn ưu tiên tuyển dụng công nhân có bằng nghề trở lên. Lao động phổ thông chủ yếu là tạp vụ, công 
nhân làm các công việc đơn giản như bốc vác, vận chuyển,… 

3. Thu nhập bình quân

Niên độ 2011 – 2012, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên Tập đoàn Hoa Sen là 6.847.000 đồng/người/tháng.

Năm 2012, chính sách phụ cấp bao gồm: phụ cấp thu hút, phụ cấp lưu động, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ 
cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp dự nguồn, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác, phụ cấp thâm 
niên… vẫn được áp dụng như niên độ trước. Các khoản phụ cấp này là phần cộng thêm hàng tháng nhằm 
hỗ trợ người lao động tăng thêm thu nhập để yên tâm làm việc.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ 

Chính thức khánh thành vào ngày 08/08/2011, Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là một trong những 
dự án đầu tư có quy mô lớn nhất Đông Nam Á trong lĩnh vực tôn thép. Đây là công trình ghi nhận nhiều 
kỷ lục ấn tượng: nhà máy có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; thời gian thi công nhanh nhất; công nghệ hiện 
đại nhất; chi phí đầu tư thấp nhất. 

Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ giai đoạn 1 đã ký kết 217 hợp đồng các loại, với tổng giá trị trên 
1.828 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/09/2012, Dự án đã hoàn thành và thanh lý 198 hợp đồng, còn lại 19 hợp 
đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện và quyết toán với tổng giá trị đã giải ngân là 1.776 tỷ đồng, còn lại 52 
tỷ đồng đang trong quá trình giải ngân.

Ngoài ra, ngày 05/06/2012 Tập đoàn đã tiến hành đầu tư bổ sung dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm công 
nghệ NOF, công suất thiết kế 120.000 tấn/năm tại Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ với tổng trị giá 

2. Cơ cấu trình độ học vấn
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214 tỷ đồng. Tính đến 30/09/2012 dự án đã giải ngân trên 48 tỷ đồng, còn lại 166 tỷ đồng đang trong quá 
trình giải ngân. Theo kế hoạch, dây chuyền này sẽ đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm vào tháng 03/2013. 

2. Dự án mở rộng mạng lưới phân phối 

Với chủ trương mở rộng hệ thống chi nhánh phân phối nhằm đưa sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen đến tận 
tay người tiêu dùng, trong niên độ vừa qua Tập đoàn đã thành lập thêm một số chi nhánh phân phối bán lẻ 
tại các tỉnh, nâng tổng số chi nhánh phân phối của Tập đoàn hiện nay lên con số 108. 

Niên độ 2011-2012 cũng đánh dấu một hướng đi mới của Tập đoàn Hoa Sen trong kế hoạch phát triển 
mạng lưới phân phối, với việc thành lập đại lý Nhượng quyền thương mại đầu tiên tại Đắk Nông. Đây là 
viên gạch đầu tiên trong chuỗi hệ thống đại lý Nhượng quyền thương mại, một trong những chiến lược phát 
triển dài hạn của Tập đoàn Hoa Sen nhằm xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp để đưa sản phẩm của 
Hoa Sen đến tận tay người tiêu dùng

3. Các dự án bất động sản & Dự án Cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept

TÊN DỰ ÁN TIẾN ĐỘ CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐÃ GIẢI NGÂN ĐẾN TIẾN ĐỘ
  30/09/2012 CHUYỂN NHƯỢNG
  (tỷ đồng)

52,26

45,85

45,46

- Đã nhận chuyển nhượng 
QSDĐ 969 m2 từ người bán.
- Đang tiến hành thiết kế xây 
dựng.

- Được UBND TP.HCM đồng ý 
chủ trương đầu tư
- Đã chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất 7.856 m2
- Đã có công văn đồng ý chỉ tiêu 
quy hoạch của Sở Quy Hoạch - 
Kiến Trúc, UBND TP.HCM

- UBND TP.HCM đã phê duyệt 
nhiệm vụ qui hoạch
- Đã chuyển nhượng QSDĐ 
15.076,4 m2 đất
- Đang xúc tiến thủ tục đầu tư

Đang xúc 
tiến thực hiện 
chuyển nhượng

Đang tìm kiếm 
đối tác nhận 
chuyển nhượng

Đang tìm kiếm 
đối tác nhận 
chuyển nhượng

1. Dự án Trụ sở Văn 
phòng Tập đoàn 
Hoa Sen

- Chủ đầu tư: Tập đoàn 
Hoa Sen
- Địa chỉ:  123 Trần 
Não, P. Bình An, Quận 
2 - TP.HCM
- Diện tích: 969 m2

2. Dự án căn hộ Hoa 
Sen Phước Long B

- Chủ đầu tư: Tập đoàn 
Hoa Sen
- Địa chỉ: Phường 
Phước Long B, Quận 9, 
TP.HCM
- Diện tích:  8.016 m2

- Quy mô: cao ốc 19 
tầng, 44.000 m2 sàn, 
400 căn hộ;

3. Dự án căn hộ Hoa 
Sen Riverview

- Chủ đầu tư: Tập đoàn 
Hoa Sen và CTCP Đầu 
tư Phát triển Phố Đông
- Địa chỉ: Mặt tiền 
đường Bưng Ông 
Thoàn, P.Phú Hữu,
Quận 9 - TP.HCM
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NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tại Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ ngày 22/03/2012, 
ĐHĐCĐ đã thông qua việc thay thế phương án chi trả phần 
cổ tức chưa thực hiện của hai NĐTC 2009 - 2010 và NĐTC 
2010 - 2011 bằng phương án gộp tỷ lệ chi trả cổ tức chưa 
thực hiện của hai niên độ trên thành một tỷ lệ chi trả cổ tức 
duy nhất là không quá 20% mệnh giá cổ phiếu.

Đã thực hiện 4 đợt chi trả cổ tức vào các 
ngày 23/05/2012, ngày 12/07/2012, ngày 
18/10/2012 và ngày 20/12/2012 bằng tiền 
mặt với tỷ lệ chi trả 5% mệnh giá cổ phiếu 
mỗi đợt. Tổng cộng đã thực hiện chi trả 20% 
mệnh giá cổ phiếu.

TÊN DỰ ÁN TIẾN ĐỘ CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐÃ GIẢI NGÂN ĐẾN TIẾN ĐỘ
30/09/2012 CHUYỂN NHƯỢNG
(tỷ đồng)

44,45- Đã hoàn thành phần thiết kế 
dự án và bản vẽ thiết kế chi tiết 
các hạng mục xây dựng cảng.
- Hoàn thành cấp phối đá dăm 
đường vào cảng.

TỔNG CỘNG 188,02 Tỷ đồng

Đang tìm kiếm 
đối tác nhận 
chuyển nhượng

4. Dự án Cảng 
quốc tế Hoa Sen – 
Gemadept

- Chủ đầu tư: Công ty 
Cổ phần Tiếp vận và 
Cảng quốc tế Hoa Sen 
– Gemadept 
- Tập đoàn Hoa Sen 
góp 45% vốn
- Địa chỉ: Khu CN Cái 
Mép, huyện Tân Thành, 
Bà Rịa-Vũng Tàu
- Diện tích: 7 ha

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC

V. CÁC KẾT QUẢ KHÁC TRONG NĐTC 2011 – 2012
- Tập đoàn Hoa Sen xếp hạng 91 Bảng xếp hạng VNR500 – 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012 (tăng 
50 bậc so với năm 2011) và xếp hạng 22 Bảng xếp hạng VNR500 – 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt 
Nam 2012 (tăng 9 bậc so với năm 2011).
- Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn liên tục các năm 2006, 2007, 
2008, 2010, 2011, 2012.
- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc chấp hành tốt chính sách thuế hàng hóa xuất nhập khẩu 2011.
- Chứng nhận “Cúp vàng Thương hiệu vàng ngành Xây dựng Việt Nam” tại hội chợ Vietbuild các kỳ 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
- Được Ủy ban Trung ương Hội Doanh Nhân Trẻ tặng Bằng Khen cho Tập đoàn Hoa Sen có thành tích xuất 
sắc trong công tác Hội và Phong trào DNT tỉnh Bình Dương 2009-2012 (42/2012/QĐ/UBTƯ-DNT).
- Được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Giải bóng đá Công an, Cảnh 
sát các nước ASEAN mở rộng (QĐ 4472 ngày 18/09/2012)
- Được Chủ tịch UBND Bình Dương tặng Bằng khen cho Tập đoàn Hoa Sen đã có nhiều đóng góp thiết thực 
và hiệu quả trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2007-2012 (1967/QĐ–UBND 25/7/2012).
- Cổ phiếu HSG nằm trong danh sách rổ chỉ số VN 30.
- Cùng các thành tích, danh hiệu trao tặng cho cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
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I. CÁC ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĐTC 2012 – 2013

Dự đoán tình hình kinh tế chưa có chuyển biến tích cực 
trong giai đoạn tới, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch 
sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị cho các mục tiêu 
dài hạn của Tập đoàn, HĐQT định hướng thực hiện 
các chủ trương sau:

- Kiện toàn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động các dây chuyền, tiết giảm 
tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận 
hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo 
sản xuất an toàn, liên tục. 

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thuê 
chuyên gia nước ngoài làm Giám đốc chất lượng, đảm 
bảo chất lượng sản phẩm liên tục được cải thiện.

- Tiếp tục thực hiện các công tác kiểm soát chi phí, theo 
dõi chặt chẽ những biến động về giá nguyên liệu trên thị 
trường, tính toán nhu cầu và thời điểm mua nguyên vật 
liệu thích hợp để chọn được giá mua tốt nhất, đảm bảo 
nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu 
tăng tỷ trọng xuất khẩu lên 40% - 50% tổng doanh thu, 
linh hoạt điều tiết sản lượng cung ứng giữa thị trường 
nội địa và thị trường xuất khẩu phù hợp diễn biến thị 
trường nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất 
kinh doanh.

- Tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết nhằm chủ động 
ứng phó với khả năng bị kiện bán phá giá tại một số thị 
trường xuất khẩu, bao gồm việc lập Tổ công tác chống kiện 
bán phá giá và tự vệ thương mại, mời chuyên gia về lĩnh 
vực chống bán phá giá làm cố vấn cao cấp cho Tập đoàn. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh 
phân phối – bán lẻ bằng việc hoàn thiện cơ chế điều 
hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát, kiểm 
soát chặt chẽ.

- Tiếp tục phát triển hệ thống chi nhánh phân phối, mục 
tiêu trong niên độ 2012 - 2013 sẽ thành lập thêm từ 15 
đến 20 chi nhánh phân phối bán lẻ.

- Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, tiếp tục thực hiện 
các chương trình tiếp thị sáng tạo, đa dạng, hiệu quả để 
xây dựng chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng 

đến cộng đồng.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dây chuyền mạ kẽm/hợp 
kim nhôm kẽm công nghệ NOF công suất thiết kế 120.000 
tấn/năm, đảm bảo tháng 03/2013 đi vào hoạt động. 

- Triển khai Dự án Nhà máy Ống thép miền Bắc, công 
suất thiết kế 40.000 - 50.000 tấn/năm nhằm khai thác 
thị trường miền Bắc.

- Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn 
Hoa Sen Phú Mỹ với tổng giá trị đầu tư khoảng 1.378 tỷ 
đồng bao gồm các dây chuyền:

+ 01 Dây chuyền thép dày mã kẽm công nghệ châu Âu 
với công suất thiết kế 400.000 tấn/năm

+ 02 Dây chuyền thép cán nguội đảo chiều với tổng 
công suất thiết kế 400.000 tấn năm

+ Nhà xưởng, trạm biến áp 63 MVA và hệ thống thiết 
bị phụ trợ.

- Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ống thép tại miền Bắc 
và miền Trung: dự kiến sẽ đầu tư 09 máy sản xuất ống 
thép, trong đó:

+ 03 máy sản xuất ống thép đặt tại Công ty TNHH 
MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen.

+ 06 máy sản xuất ống thép đặt tại Nhà máy sản xuất 
ống thép miền Bắc.

- Liên doanh đầu tư với các đối tác tại Thái Lan để 
đầu tư Nhà máy Tôn mạ (dây chuyền NOF mỏng, dây 
chuyền mạ màu) và hợp tác phát triển chuỗi thương hiệu 
Hoa Sen tại Thái Lan.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa, quản trị viên dự nguồn, 
nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng quản lý của cán 
bộ công nhân viên, tăng cường hợp tác với Đại học Quốc 
Gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường Đại học khác  
để tìm kiếm và chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng 
cho Tập đoàn.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO trong 
toàn Tập đoàn, chuẩn bị triển khai áp dụng hệ thống 
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). 

CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĐTC 2012 – 2013
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CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH THỰC HIỆN NĐTC KẾ HOẠCH NĐTC SO VỚI THỰC HIỆN NĐTC
2011 – 2012 2012 – 2013 2011-2012

1 2 3 4 5 = 4-3 6 = 4/3*100

Sản lượng tiêu thụ Tấn 453.252 541.800 88.548 119,5%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 10.088 11.000 912 109,0%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 368 400 32 108,7%
hợp nhất

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 412 457 45 110,9%

TUYỆT ĐỐI TƯƠNG ĐỐI

2. Ước kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 3 tháng đầu NĐTC 2012 – 2013

STT CHỈ TIÊU KQKD ƯỚC KQKD SO SÁNH
  3 THÁNG ĐẦU NĐTC 3 THÁNG ĐẦU NĐTC
  2011 – 2012 2012-2013

A B 1 2 3 = 2 - 1 4 = 2/1 - 1

1 Sản lượng tiêu thụ 107.236 140.726 33.490 31,2%
(tấn)

2 Doanh thu thuần 2.524 2690 166 6,6%
  (tỷ đồng)

4 Lợi nhuận sau thuế 99 125 26 26,3%
  (tỷ đồng)

3 Lợi nhuận trước thuế 107 145,5 38,5 36,0%
  (tỷ đồng)

TUYỆT ĐỐI TƯƠNG ĐỐI

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĐTC 2012 – 2013

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC 2012 – 2013

Căn cứ tốc độ phát triển của thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu, năng lực sản xuất kinh doanh của Tập 
đoàn cũng như dự báo về diễn biến sắp tới của nền kinh tế, Hội đồng Quản trị giao kế hoạch kinh doanh hợp 
nhất niên độ tài chính 2012-2013 như sau:
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PHẦN B 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2008 – 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT 
TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

CHƯƠNG I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TRONG NHIỆM KỲ 2008 – 2012.

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 Niên độ tài chính 2008

 Niên độ tài chính 2008 – 2009

NGHỊ QUYẾT CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài 
chính 2008.

Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho NĐTC 2008

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thay đổi năm tài khóa và thay đổi Điều lệ phù 
hợp với việc thay đổi năm tài khóa

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 
và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

Chưa hoàn thành do thay đổi 
năm tài khóa.

Đã chọn Công ty TNHH 
KPMG Việt Nam làm đơn vị 
kiểm toán cho NĐTC 2008

Đã thực hiện

Đã thực hiện thay đổi năm tài 
khóa và thay đổi Điều lệ.

Đã thực hiện.
Nghị quyết 01/NQ/
ĐHĐCĐ/HSG/08
ngày 29/03/2008

Nghị quyết 02/NQ/
ĐHĐCĐ/HSG/08
ngày 06/08/2008

NGHỊ QUYẾT CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 
và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện 
theo Nghị quyết 01/NQ/ĐHĐCĐ/HSG/08.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC 
2008-2009

Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho NĐTC 
2008-2009

Đã thực hiện tăng vốn điều lệ 
từ 570,385 tỷ đồng lên 700 tỷ 
đồng.

Đã hoàn thành vượt kế hoạch 
theo phương án cao.

Đã chọn Công ty TNHH 
KPMG Việt Nam làm đơn 
vị kiểm toán cho NĐTC 
2008-2009.

Nghị quyết 01/NQ/
ĐHĐCĐ/HSG/09
ngày 14/02/2009
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NGHỊ QUYẾT CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thông qua giải pháp điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty trong gian đoạn 
khủng hoảng kinh tế và định hướng chiến lược 
phát triển giai đoạn 2010-2020.

Chủ trương đầu tư hai Dự án:
- Dự án Nhà máy Thép tấm cán nóng Hoa 
Sen Phú Mỹ, công suất từ 1,5 triệu tấn/năm 
đến 2 triệu tấn/năm.
- Dự án Nhà máy luyện và cán thép xây dựng 
Hoa Sen Phú Mỹ.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 
cho cổ đông hiện hữu và CBCNV để đầu tư 
Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Tăng vốn đầu tư và mở rộng đầu tư một số 
hạng mục thuộc Dự án Nhà máy Tôn Hoa 
Sen Phú Mỹ.

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn 
thặng dư vốn của Niên độ tài chính 2007.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 
niên độ tài chính 2008-2009

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để 
thay thế cho phương án trả cổ tức đợt 3 niên 
độ tài chính 2008 bằng tiền mặt.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều 
lệ theo tỷ lệ phát hành thành công và sửa đổi 
Điều lệ Công ty theo vốn và ngành nghề mới.

Thành lập mới công ty con do Hoa Sen Group 
đầu tư 100% vốn: Công ty TNHH Một Thành 
viên Nhựa Hoa Sen.

Không thực hiện phương án phát hành 
trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết bất 
thường số 02/NQ/ĐHĐCĐ/HSG/09 ngày 
20/06/2009.

Mua đất xây dựng Trụ sở làm việc của Hoa 
Sen Group tại Tp.HCM.

Chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện các dự 
án của Tập đoàn.

Phương án sử dụng khoản lợi nhuận chưa 
phân phối của niên độ tài chính 2008.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư 
chiến lược và phát hành cổ phiếu theo chương 
trình lựa chọn cho người lao động.

Đã chỉ đạo Ban Tổng giám 
đốc thực hiện các giải pháp 
điều hành theo đúng Nghị 
quyết.

Chưa triển khai do thời điểm 
chưa phù hợp.

Không thực hiện do tình hình 
không thuận lợi.

Đã thực hiện.

Đã phát hành 6.998.000 
cổ phần

Đã phát hành 16.794.790 
cổ phiếu.

Đã phát hành 6.998.000 
cổ phần

Đã thực hiện.

Đã thành lập Công ty TNHH 
MTV Nhựa Hoa Sen, tuy 
nhiên hiện nay đã giải thể 
công ty theo chủ trương tái 
cấu trúc Tập đoàn

Đã thực hiện.

Đã thực hiện.

Chưa triển khai do tình hình 
kinh tế chưa thuận lợi.

Đã thực hiện và báo cáo.

Đã phát hành 12.961.500 
cổ phần.

Nghị quyết 02/NQ/
ĐHĐCĐ/HSG/09
ngày 20/06/2009

Nghị quyết 03/NQ/
ĐHĐCĐ/HSG/09
ngày 03/10/2009
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 Niên độ tài chính 2009 – 2010

NGHỊ QUYẾT CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Đầu tư giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa 
Sen Phú Mỹ.

Kế hoạch Quỹ tiền lương niên độ tài chính 
2009-2010.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đầu tư ra nước ngoài.

Tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Hoa Sen 
Group.

Góp vốn thành lập Công ty chứng khoán.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài 
chính 2009-2010

Chưa thực hiện do tình hình 
kinh tế chưa thuận lợi

Đã thực hiện.

Không thực hiện do thị 
trường chứng khoán không 
thuận lợi

Đang chờ thời điểm thích 
hợp để tiến hành.

Đã thực hiện và báo cáo.

Không thực hiện.

Đã chọn Công ty TNHH 
KPMG Việt Nam làm đơn 
vị kiểm toán cho NĐTC 
2009-2010

Nghị quyết 01/NQ/
ĐHĐCĐ/HSG/2010

ngày 27/03/2010

Nghị quyết 02/NQ/
ĐHĐCĐ/HSG/2010

ngày 18/09/2010

 Niên độ tài chính 2010 – 2011

NGHỊ QUYẾT CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài 
chính 2010-2011

Phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài 
chính 2009-2010

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

Lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài 
chính 2010-2011

Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ 
tức niên độ tài chính 2010-2011.

Đã cơ bản hoàn thành theo 
kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Đã thực hiện.

Đã thực hiện.

Đã chọn Công ty TNHH 
PricewaterhouseCoopers 
Việt Nam là đơn vị kiểm toán 
cho niên độ tài chính 2010-
2011 của Công ty.

Đã thực hiện.

Đã thực hiện.Nghị quyết 01/NQ/
ĐHĐCĐ/HSG/2011

ngày 19/03/2010
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NGHỊ QUYẾT CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Chuyển nhượng các dự án bất động sản và 
phần vốn góp của Hoa Sen Group tại Dự án 
Cảng quốc tế Hoa Sen – Gemadept.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện 
theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ 
Công ty cho phù hợp với việc thay đổi người 
đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị 
từ 07 thành viên giảm còn 05 thành viên.

Đã thực hiện chuyển nhượng 
vốn tại một số dự án.
Các dự án còn lại vẫn đang 
tiếp tục xúc tiến tìm kiếm đối 
tác chuyển nhượng.

Đã thực hiện việc thay đổi 
người đại diện theo pháp luật 
và sửa đổi Điều lệ.

Đã thực hiện.

Nghị quyết 02/NQ/
ĐHĐCĐ/HSG/2011

ngày 16/06/2011

 Niên độ tài chính 2011 – 2012 
Đã báo cáo ở trên
II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2012.
1. Kết quả tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh

 Doanh thu thuần (ĐVT: Tỷ đồng) Sản lượng tiêu thụ (ĐVT: tấn)

 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (ĐVT: Tỷ đồng)
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2. Tăng trưởng vốn điều lệ và tài sản
 Tổng tài sản (ĐVT: Tỷ đồng)

 Vốn điều lệ (ĐVT: Tỷ đồng)

3. Thu nhập bình quân qua các niên độ 
(ĐVT: nghìn đồng/người/tháng)

Có thể thấy qua các niên độ, thu nhập bình quân của 
CBCNV của Tập đoàn không ngừng tăng lên.

Mặc dù trong những năm qua tình hình kinh tế thế 
giới, kinh tế trong nước nói chung gặp nhiều khó khăn, 
Tập đoàn Hoa Sen vẫn thực hiện việc điều chỉnh mức 
lương tối thiểu cho CBCNV theo đúng quy định của 
Chính phủ đồng thời điều chỉnh lương cho CBCNV 
nhằm bù đắp lạm phát, đảm bảo thu nhập và phù hợp 
với mặt bằng chung của thị trường lao động. Bên cạnh 
đó, Tập đoàn cũng ban hành, sửa đổi một số chính 
sách lương kinh doanh để phù hợp với tình hình kinh 
doanh từng thời điểm nhằm tạo động lực khuyến khích 
đội ngũ kinh doanh làm việc tích cực hơn. 

CHƯƠNG II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
TRONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Niên độ tài chính 2013 – 2014: 600.000 tấn;
- Niên độ tài chính 2014 – 2015: 700.000 tấn;
- Niên độ tài chính 2015 – 2016: 800.000 tấn;
- Niên độ tài chính 2016 – 2017: 900.000 tấn;
- Niên độ tài chính 2017 – 2018: 1.000.000 tấn

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt từ 500 đến 1.000 tỷ đồng.

tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo 
sản xuất an toàn, liên tục. 

thị trường, tính toán nhu cầu và thời điểm mua nguyên vật liệu thích hợp để chọn được giá mua tốt nhất, đảm 
bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
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thương hiệu, xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

II. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ

120.000 tấn/năm, đảm bảo tháng 03/2013 đi vào hoạt động;

- 02 dây chuyền cán nguội đảo chiều, công suất thiết kế 200.000 tấn/năm/dây chuyền;

ống thép, trong đó:

- 06 máy sản xuất ống thép đặt tại Nhà máy sản xuất ống thép miền Bắc.

phát triển hệ thống thương hiệu Tôn Hoa Sen tại Thái Lan.

thép cán nóng nhằm chủ động nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất cũng như hạn chế ảnh hưởng do biến 

III. ĐỊNH HƯỚNG CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN

để tìm kiếm các tài năng quản trị nhằm xây dựng đội ngũ quản trị viên kế thừa để chuẩn bị cho các mục tiêu 
phát triển dài hạn.

tính chuyên nghiệp và hiệu quả làm việc.

triển thương hiệu.

PHẦN C - CÁC TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT
KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

1. Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2012 – 2013

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh NĐTC 2012-2013 như sau:

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH THỰC HIỆN NĐTC KẾ HOẠCH NĐTC SO VỚI THỰC HIỆN NĐTC
2011 – 2012 2012 – 2013 2011-2012

1 2 3 4 5 = 4-3 6 = 4/3*100

Sản lượng tiêu thụ Tấn 453.252 541.800 88.548 119,5%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 10.088 11.000 912 109,0%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 368 400 32 108,7%
hợp nhất

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 412 457 45 110,9%

TUYỆT ĐỐI TƯƠNG ĐỐI
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2. Chủ trương triển khai các Dự án đầu tư

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương triển khai các dự án đầu tư trong 
giai đoạn 2013 – 2017 như sau:

- 02 dây chuyền cán nguội đảo chiều, công suất thiết kế 200.000 tấn/năm/dây chuyền.

thép, trong đó:

- 06 máy sản xuất ống thép đặt tại Nhà máy sản xuất ống thép miền Bắc.

Nhà máy thép cán nóng, công suất thiết kế 2 triệu tấn/năm để chủ động nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản 
xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định thời điểm, 

đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư.
3. Thông qua thù lao và tiền thưởng vượt kế hoạch của HĐQT, BKS trong NĐTC 2012 - 2013

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao và mức trích thưởng vượt kế 
hoạch cho HĐQT, BKS trong NĐTC 2012 – 2013 như sau:
- Tổng thù lao và chi phí hoạt động là: 1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.
- Tiền thưởng vượt kế hoạch: 6% x LNST hợp nhất đã kiểm toán vượt kế hoạch.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2011 – 2012 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2012 – 2013.

a. Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2011 – 2012.

* Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2011 - 2012

STT TÊN QUỸ TỶ LỆ TRÍCH QUỸ SỐ TIỀN (ĐỒNG)

TỔNG CỘNG 24.810.336.789

2 Quỹ  phúc lợi 2% LNST hợp nhất 7.362.067.358

3 Quỹ từ thiện 1% LNST hợp nhất 3.681.033.679

4 Quỹ thưởng HĐQT, BKS 5% phần LNST hợp nhất 6.405.168.394
  vượt kế hoạch

* Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2011 - 2012 
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế
- Mức chi: Tối đa 25% mệnh giá cổ phần
- Phương án chi: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình tài chính của 

Công ty trong NĐTC 2012 – 2013 để quyết định tỷ lệ chi trả, hình thức chi trả, thời điểm chốt danh sách và 
thời điểm chi trả phù hợp.
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b. Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2012 – 2013

Một số nội dung thay đổi (theo Điều lệ mẫu) như sau:

STT NGHỊ QUYẾT CHỦ TRƯƠNG

1 Quỹ khen thưởng Không quá 2% LNST hợp nhất 

2 Quỹ  phúc lợi Không quá 2% LNST hợp nhất 

3 Quỹ từ thiện và tài trợ Không quá 3% LNST hợp nhất 

5. Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

- Ngày 26 tháng 7 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị 
công ty áp dụng cho các công ty đại chúng kèm theo điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng từ kỳ họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung điều lệ tổ chức và 
hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phù hợp với nội dung Điều lệ mẫu mới theo quy định của 
Bộ Tài chính.

STT ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 
  (THÁNG 03/2012) THEO ĐIỀU LỆ MẪU
  (THÁNG 03/2013)

Điều 9. Chứng chỉ chứng khoán khác

“Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng 

đại diện theo Pháp luật của Công ty, trừ trường hợp 
mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác”. 

Điều 10: Chuyển nhượng cổ phần

- Khoản 2: “Cổ phần chưa được thanh toán đầy 
đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.”

Khoản 4 Điều 11: Thu hồi cổ phần

Công ty...”

Điều 13: Quyền của cổ đông

- Điểm a Khoản 2: “Tham gia các Đại hội 
đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực 
tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;”

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

“Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ 

chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài 

mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty.”

Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần

- Khoản 2: “Cổ phần chưa được thanh toán 
đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng 
các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ 
tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu 
mới chào bán”.

Khoản 4 Điều 09: Thu hồi cổ phần

“Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần 
được quyền chào bán...” 

Điều 11: Quyền của cổ đông

- Điểm a Khoản 2: “Tham dự và phát biểu 
trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 
thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại 
hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện 
được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa

1

2

3

4
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STT ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 
  (THÁNG 03/2012) THEO ĐIỀU LỆ MẪU
  (THÁNG 03/2013)

- Điểm c Khoản 3: “Yêu cầu triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông”

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông

- Điểm b Khoản 3 “Bảng cân đối kế toán hàng 

cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn
điều lệ đã bị mất một nửa”.

Điều 16: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội 
đồng cổ đông

- Điểm b Khoản 3: “Việc mua cổ phần của 
cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ 
đông đó.”

Điều 17: Các đại diện được ủy quyền

- Khoản 4: 
trong trường hợp Công ty nhận được thông báo 
về một trong các sự kiện trên bốn mươi tám giờ trước 
giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
trước khi cuộc họp được triệu tập lại.”

Điều 18: Thay đổi các quyền

- Khoản 1: “Các quyết định của Đại hội đồng 

thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của 
những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu 
quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.”

Điều 19: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, 
chương trình họp và thông báo họp Đại 
hội đồng cổ đông

- Điểm a khoản 2: “Chuẩn bị danh sách các cổ 
đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại 
hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành 
Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài 
liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các 
quy định của Công ty”

- Điểm b Khoản 3: “Yêu cầu Hội đồng 
quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và 
Điều 97 Luật Doanh nghiệp”

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông

- Điểm b Khoản 3: “Bảng cân đối kế toán 

hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính 
phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa 

 so với số đầu kỳ”.

Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại 
hội đồng cổ đông

- Điểm b Khoản 3: “Việc mua lại cổ phần 
của cổ đông đó hoặc của người có liên quan 
tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ 
phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các 
cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua 
khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch 
chứng khoán”.

Điều 15: Các đại diện được ủy quyền

- Khoản 4: “Điều khoản này không áp dụng 
trong trường hợp Công ty nhận được thông 
báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai 
mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước 
khi cuộc họp được triệu tập lại.”

Điều 16: Thay đổi các quyền

- Khoản 1:
quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần 
ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít 
nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua
đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% 
quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói 
trên biểu quyết thông qua.”

Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ 
đông, chương trình họp và thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông

- Điểm a khoản 2: “Chuẩn bị danh sách 
các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu 
quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày 
trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; 
chương trình họp, và các tài liệu theo quy 
định phù hợp với luật pháp và các quy định 
của Công ty”
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STT ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 
  (THÁNG 03/2012) THEO ĐIỀU LỆ MẪU
  (THÁNG 03/2013)

Điều 21: Thể thức tiến hành họp và biểu 
quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- Khoản 4:
Hội đồng Quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ 
trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ 
trì đại hội, thành viên Hội đồng Quản trị chức vụ 

của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất 
thiết phải là thành viên Hội đồng Quản trị. Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội 

bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ 
tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải 
được công bố.

- Khoản 6: “Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có 
thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp 
đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm 
khác và tại một địa điểm do chủ toạ quyết định 
mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng 
(a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện 
ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những người 
có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự 
của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công 
việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài
ra, Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự 
nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông 
đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời 
gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định 
khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công 
việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì 
hoãn trước đó”.

- Điểm a Khoản 10: “Hội đồng Quản trị, sau 
khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến 
hành các biện pháp được Hội đồng Quản trị cho 
là thích hợp để:
a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại 
hội Cổ đông”.

Điểm c Khoản 1 Điều 22: Thông qua quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông 

“Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng 
Quản trị và Ban Kiểm soát.”

Điều 19: Thể thức tiến hành họp và 
biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- Khoản 4: “Chủ tịch Hội đồng quản trị làm 
chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị 
triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm 
thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn 
lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. 
Trường hợp không có người có thể làm chủ 
toạ, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ 
cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông 
bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người 
dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm 
chủ toạ cuộc họp.
Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông 
bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất 
được cử làm chủ toạ cuộc họp”.

- Khoản 6: “Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại 
hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại 
hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu 
dự họp cần thiết.”

- Điểm a Khoản 9: “Hội đồng quản trị, sau 
khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến 
hành các biện pháp được Hội đồng quản trị 
cho là thích hợp để:
a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông”.

Điểm c Khoản 1 Điều 20: Thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

“Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng 
giám đốc điều hành”.
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Điều 23: Thẩm quyền và thể thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyết định của ĐHĐCĐ

-  Khoản 2: “Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị 

đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo 

quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi 
bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ 
thường trú của từng cổ đông”

-  Khoản 6: “Biên bản kết quả kiểm phiếu phải 
được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm 
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;”

Điều 24. Biên bản họp Đại hội đồng 
cổ đông

“Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách 
nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng 
cổ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 
ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc”

Điều 25 : Yêu cầu hủy bỏ quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông.

Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của 
thành viên Hội đồng quản trị

- Khoản 3: “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số 
cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 
ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 
của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 
Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 
trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; 
từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% 
đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 
65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được 
đề cử đủ số ứng viên”.

Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy 
ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua quyết định của ĐHĐCĐ

-  Khoản 2: “Hội đồng quản trị phải chuẩn 

Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải 

kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải 
trình phải được gửi bằng phương thức bảo 

đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công 
bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp 
lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười 
lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy 
ý kiến”.

-  Khoản 6: “Biên bản kiểm phiếu phải được 
công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai 
mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong 

kiểm phiếu”

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng 
cổ đông

“Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công 
bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi 
bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong 

đồng cổ đông kết thúc.”

Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông

- Quy định bổ sung: “Trường hợp quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà 
án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng 
cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình tự, thủ tục quy 
định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.”

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của 
thành viên Hội đồng quản trị

-  Khoản 2: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 

quyết của từng người lại với nhau để đề cử các 
ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 
đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 
30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 
từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng 
viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) 
ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu 

12

13

14

15



40 | TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐHĐCĐ NĐTC 2012 - 2013

STT ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 
  (THÁNG 03/2012) THEO ĐIỀU LỆ MẪU
  (THÁNG 03/2013)

- Khoản 7: “Việc bổ nhiệm các thành viên Hội 
đồng quản trị phải thông báo theo các quy định 
của pháp luật về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán”.

Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội 
đồng quản trị

- Điểm h Khoản 3: “Quyết định giá chào bán 
trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển 
đổi; Quyết định giá khởi điểm trong trường hợp 
đấu giá”.
- Điểm k Khoản 3: “Đề xuất việc tái cơ cấu lại 
hoặc giải thể Công ty”
- Khoản 8: “Tổng số tiền trả thù lao cho các 
thành viên Hội đồng Quản trị và số tiền thù lao 
cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong 
báo cáo thường niên của Công ty.”

Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

- Khoản 3: “Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch 
phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, không 

một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng 
văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn 
đề cần bàn:
a. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành 

b. Hai thành viên Hội đồng Quản trị;
c. Đa số thành viên Ban Kiểm soát”.

- Khoản 8: “Số thành viên tham dự tối thiểu. 
Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị chỉ được 
tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít 
nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng Quản 
trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay 
thế.”

(06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy 
(07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối 
đa tám (08) ứng viên”.

-  Khoản 6: “Việc bổ nhiệm các thành viên 
Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo 
các quy định của pháp luật về chứng khoán và 
thị trường chứng khoán”.

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của 
Hội đồng quản trị

- Điểm h Khoản 3: “Quyết định giá chào 
bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán 
chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ 
đông uỷ quyền”.

 - Điểm j Khoản 3: Báo cáo Đại hội đồng 
cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 

- Khoản 8: “Tổng số tiền trả cho từng thành 
viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi 
phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi 
ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, 
công ty liên kết của Công ty và các công ty 
khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại 
diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết 
trong báo cáo thường niên của Công ty.”

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng 
quản trị

- Khoản 3: “Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu 
tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết 
vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng 

do chính đáng, khi một trong số các đối tượng 
dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục 
đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất 

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị

c. Ban Kiểm soát”.

- Khoản 8: “Các cuộc họp của Hội đồng 
quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các 

thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, 
cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm 
(15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 
triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số 
thành viên Hội đồng quản trị dự họp”.

15

16

17



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐHĐCĐ NĐTC 2012 - 2013 | 41  

STT ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 
  (THÁNG 03/2012) THEO ĐIỀU LỆ MẪU
  (THÁNG 03/2013)

- Khoản 14: “Biên bản họp Hội đồng Quản 
trị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm 
chuyển biên bản họp Hội đồng Quản trị cho các 

xem như những bằng chứng xác thực về công 
việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ 

thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản 
họp Hội đồng Quản trị được lập bằng tiếng Việt 

đồng Quản trị tham dự cuộc họp.”

Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ 
và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành

- Khoản 2: “Nhiệm kỳ: Theo Điều 28 của Điều 
lệ này, Tổng Giám đốc điều hành có thể không 
phải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Nhiệm kỳ 
của Tổng Giám đốc điều hành là năm năm trừ khi Hội 
đồng Quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ 
nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ 
vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng 
giám đốc điều hành không được phép là những 
người bị Pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là 
những người vị thành niên, người không đủ năng 
lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi 
hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, 
các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị 
phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng 
lãnh đạo trước đây bị phá sản”.

- Khoản 6: “Bãi nhiệm. Hội đồng Quản trị có 
thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành với 
ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng biểu quyết tán 

một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế. 
Tổng Giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền 
phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ 
đông tiếp theo gần nhất.”

Điều 37. Thành viên Ban Kiểm soát

- Khoản 1: “Số lượng thành viên Ban Kiểm soát 
phải có từ ba đến năm thành viên. Trong Ban Kiểm 
soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn 
về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là 
nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của 
Công ty và không phải là thành viên hay nhân 
viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực 
hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của 
Công ty. Ban Kiểm soát phải chỉ định một thành viên là 
cổ đông của Công ty làm Trưởng ban. Trưởng Ban 

- Khoản 14: “Chủ tịch Hội đồng quản trị có 
trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng 
quản trị cho các thành viên và biên bản đó là 
bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến 

phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 

họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt 

đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản 
được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của 
ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia 
cuộc họp”.

Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm 
vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng 
giám đốc) điều hành

- Khoản 2: “Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành 
là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc 
bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các 
quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc 
điều hành không phải là người mà pháp luật 
cấm giữ chức vụ này”.

- Khoản 5: “Hội đồng quản trị có thể bãi 
nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành 
viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu 
quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám 
đốc điều hành mới thay thế.”

Điều 32. Thành viên Ban Kiểm soát

- Khoản 1: “Số lượng thành viên Ban Kiểm 
soát của Công ty là 03 thành viên. Các thành viên 
Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận 
kế toán, tài chính của Công ty và không phải 
là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm 
toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo 
cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát phải có 
ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm 
toán viên.

17
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STT ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 
(tháng 03/2012) THEO ĐIỀU LỆ MẪU

(tháng 03/2013)

Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát và hoạt 
động với tư cách là Trưởng Ban Kiểm soát;
b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên 
quan để báo cáo các thành viên của Ban Kiểm 
soát; 

trình lên Đại hội đồng cổ đông.”

- Khoản 2: “Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ 
phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 
ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào 
với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm 
soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến 
dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 
liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 
10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% 
đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 
65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên 
được đề cử đủ số ứng viên”.

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh 
các xung đột về quyền lợi.

- Khoản 2: “Thành viên Hội đồng Quản trị, 

nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng Quản trị tất 
cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của 
Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các 
pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân 
khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ 
hội đó khi các thành viên Hội đồng Quản trị không có lợi 
ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này”.

- “Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám 

quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao 
dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của Công 
ty hoặc Công ty con của Công ty vào thời điểm họ 

hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ 
đông khác lại không biết những thông tin này.”

Điều 47. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và 
hàng quý

- Khoản 3: “Công ty phải lập các báo cáo sáu 

ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng 

Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có 
liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của 
Công ty. Ban Kiểm soát phải chỉ định một (01) thành 
viên làm Trưởng ban. Trưởng Ban Kiểm soát là người có 
chuyên môn về kế toán. Trưởng Ban Kiểm soát có 
các quyền và trách nhiệm sau:
a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát;
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm 
soát;

trình Đại hội đồng cổ đông.”

- Khoản 2: “Các cổ đông có quyền gộp số 
phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để 
đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 
từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 
viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) 
ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn 
(04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 
năm (05) ứng viên”.

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và 
tránh các xung đột về quyền lợi

- Khoản 2: “Thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều 

báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có 
thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ 
có thể được hưởng thông qua các pháp nhân 
kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.”

- “Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, 

quan với các thành viên nêu trên không được sử 
dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty 
hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao 
dịch có liên quan.”

Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu 
tháng và quý

- Khoản 3: “Công ty phải lập và công bố 

định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, 

19
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STT ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 
(tháng 03/2012) THEO ĐIỀU LỆ MẪU
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khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.”

6. Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng Quản 
trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:
- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017: 5 thành viên
- Cơ cấu số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017: 3 thành viên

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình.

quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các 
quy định của Luật Doanh nghiệp.”

19

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 LÊ PHƯỚC VŨ



44 | TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐHĐCĐ NĐTC 2012 - 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội 
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

- Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Ban Kiểm soát Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 
kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo của Ban 
Kiểm soát gồm các nội dung sau:

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 
2012 gồm 3 thành viên. Theo quy định tại Điều 123 
Luật Doanh nghiệp và Điều 38 Điều lệ Công ty, Ban 
Kiểm soát thực hiện các chức năng và nhiệm vụ chủ 
yếu sau:

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và 
điều hành công ty. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và 
mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động 
kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê 
và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo 
tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo 
đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. 

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo 
tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo 
cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị 
lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của 
công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động 
của công ty. 

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ 
đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu 
tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của 
công ty. 

Để triển khai các chức năng và nhiệm vụ theo quy 
định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm 
soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 
như sau:

1. Trưởng Ban Kiểm soát phụ trách chung.

2. Thành viên Ban Kiểm soát phụ trách kiểm soát 
việc thực hiện chính sách, chỉ đạo trực tiếp công tác 
kiểm soát của Khối Kiểm soát nội bộ.

3. Thành viên Ban Kiểm soát phụ trách kiểm soát 
việc ban hành chính sách.

Tình hình biến động nhân sự Ban Kiểm soát trong 
NĐTC 2011 -1012 như sau:

Tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 22/03/2012, 
Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn việc từ nhiệm 
thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Huỳnh Thị 
Hồng Vy và bầu Ông Lê Đình Hạnh là thành viên 
Ban Kiểm soát.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NIÊN 
ĐỘ TÀI CHÍNH 2011- 2012.
Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm soát 
trong toàn Tập đoàn, trong Niên độ tài chính 2011 
– 2012, Ban Kiểm soát đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm 
là kiểm soát việc tiết giảm chi phí, kiểm soát việc 
vận hành các cơ chế chính sách đã được Hội đồng 
Quản trị Ban hành trong toàn hệ thống Tập đoàn 
Hoa Sen. 

Ban Kiểm soát đã chỉ đạo Khối kiểm soát nội bộ thực 
hiện một số công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong toàn hệ thống, cụ thể như sau:

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN 
CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĐTC 2012-2013

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN.



TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐHĐCĐ NĐTC 2012 - 2013 | 45  

- Phối hợp với Ban Thanh tra tiến hành kiểm tra 
toàn bộ hệ thống chi nhánh phân phối trong toàn 
Tập đoàn, trong niên độ vừa qua, tổng số 108 chi 
nhánh thuộc Hệ thống phân phối đã được kiểm tra. 
Trong quá trình kiểm tra đã ghi nhận một số thiếu 
sót trong công tác quản lý, bán hàng, công nợ và đề 
xuất Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực 
hiện một số giải pháp kịp thời để chấn chỉnh hoạt 
động chi nhánh.

- Phối hợp với Ban Thanh tra tiến hành kiểm tra, 
đánh giá việc thực hiện tiết giảm chi phí trong toàn 
Tập đoàn, trong quá trình kiểm tra, đánh giá đã ghi 
nhận một số thành tích tiết giảm chi phí tại các đơn 
vị sản xuất: Hệ thống  sản xuât Tập đoàn Hoa Sen, 
Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen (Bình Dương), 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – 
Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Chi nhánh Công 
ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen – Nhà máy Thép 
cán nguội Phú Mỹ.

- Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại các 
công ty con: trong niên độ tài chính vừa qua, tất cả 
các công ty con trong toàn hệ thống đã được kiểm tra 
định kỳ. Nhìn chung, các công ty đã tuân thủ tốt các 
chủ trương chiến lược, các giải pháp điều hành mà 
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Trên cơ sở báo cáo của Khối Kiểm soát Nội bộ và các 
đơn vị liên quan, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra 
chọn mẫu một số đơn vị thuộc một số lĩnh vực quan 
trọng, cụ thể:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành đợt kiểm 
tra các chi nhánh thuộc khu vực phía Bắc bao gồm: 
Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ trong đó tập trung 
vào một số công tác: quản lý hàng tồn kho, tình hình 
thu chi, tình hình kiểm soát và phát triển thị trường, 
thị phần, tình hình đầu tư xây dựng chi nhánh…

- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư xây 
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dựng cơ bản của các dự án, công tác tuân thủ quy 
định của pháp luật, chủ trương của Hội đồng quản trị, 
chính sách điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Nhìn chung công tác kiểm soát của Tập đoàn được 
thực hiện thường xuyên và chính xác đã góp phần 
hạn chế những sai phạm về chính sách và những lỗi 
nghiệp vụ.

Ban Kiểm soát đã ghi nhận một số ý kiến tại các đơn 
vị kiểm tra và đề xuất Hội đồng Quản trị ban hành 
một số chủ trương nhằm hoàn thiện cơ chế chính 
sách, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán 
bộ quản lý.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP
Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong 
niên độ tài chính 2011 – 2012, các thành viên Ban 
Kiểm soát đã tham gia 12 cuộc họp định kỳ và các 
cuộc họp bất thường của Hội đồng Quản trị để nắm 
bắt các chủ trương của Hội đồng Quản trị đảm bảo 
việc ban hành chính sách được thực hiện theo đúng 
quy định của Pháp luật, định hướng do Đại hội đồng 
cổ đông và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc: 
hàng tuần, Ban Kiểm soát phân công thành viên 
chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban công 
ty và họp giao ban kinh doanh để tham gia thảo luận 
và nắm bắt các giải pháp điều hành đồng thời kiến 
nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các giải 
pháp của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, 
đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh do Hội đông Quản trị đề ra cho từng tháng.

Các cuộc họp chuyên đề: Ban Kiểm soát tổ chức các 
cuộc họp riêng để thảo luận và đánh giá các vấn đề 
liên quan đến công tác nhập khẩu hàng hóa, công tác 
đánh giá hiệu quả tiết giảm chi phí trong toàn tập 
đoàn và đưa ra một số khuyến cáo cho Hội đồng  
Quản trị điều chỉnh một số chính sách điều hành tại 
công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động.

a. Tổ chức công tác kế toán: Tập đoàn Hoa Sen đã 
tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán 
và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành 
trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực 
hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính.

b. Công tác hạch toán kế toán: Phiếu thu, phiếu chi, sổ 
phụ Ngân hàng và các chứng từ liên quan khác được 
Tập đoàn Hoa Sen quản lý chặt chẽ và đưa vào lưu trữ. 

Việc lưu trữ chứng từ đi vào nề nếp, có hệ thống theo 
quy định để đáp ứng cho việc kiểm tra. Bên cạnh đó, 
Ban Kiểm soát cũng đã chỉ đạo Khối kiểm soát nội bộ 
tiến hành công tác kiểm soát thu chi thường xuyên đối 
với các khoản chi phí phát sinh, đảm bảo các khoản chi 
phí được chi đúng thủ tục, hợp lý và hợp lệ.

c. Công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng: 
Định kỳ Tập đoàn Hoa Sen có kiểm quỹ, biên bản 
kiểm quỹ được lập theo quy định

d. Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi thực hiện theo 
đúng quy định, Tập đoàn Hoa Sen đã mở sổ kế toán 
và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, ghi chép, 
cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi 
và báo nợ/báo có của ngân hàng hàng ngày.

e. Kiểm soát rủi ro tài chính: 

- Trong niên độ tài chính 2011 – 2012, Hội đồng 
Quản trị đã thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tài 
chính bằng việc linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ vay giữa 
Việt Nam đồng và ngoại tệ, do đó đã kiểm soát và hạn 
chế được các rủi ro do biến động lãi suất, tỷ giá.

- Về công nợ phải thu, Tập đoàn đã đưa ra được định 
hướng an toàn cho việc kiểm soát công nợ, đặc biệt 
là trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, vì vậy 
công nợ phải thu đã được giảm thiểu. Ngoài ra, đối 
với công nợ khó đòi, Tập đoàn thực hiện việc thành 
lập quỹ rủi ro công nợ nên đã hạn chế được các rủi ro 
cho Tập đoàn.

2. Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Hoa Sen.

a. Theo các báo cáo được Phó Tổng Giám đốc Kinh 
doanh trình bày tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị 
định kỳ, số liệu kiểm toán của đơn vị độc lập là Công 
ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Ban 
Kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của Tập đoàn 
Hoa Sen ở trạng thái lành mạnh.

b. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, 
tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập 
dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn cao.

c. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:

Trong niên độ tài chính vừa qua, mặc dù tình hình 
kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, tuy nhiên theo số liệu 
báo cáo tài chính đã được Ban Kiểm soát thẩm định 
cho thấy Tập đoàn Hoa Sen đã cơ bản hoàn thành 
kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt lợi 
nhuận của Tập đoàn Hoa Sen đã có sự tăng trưởng 
nhảy vọt, cụ thể: doanh thu đạt 1.088 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế đạt 368 tỷ đồng. Kết quả thẩm định 
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báo cáo tài chính cho thấy sự tăng trưởng về lợi nhuận 
sau thuế mang yếu tố bền vững.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI 
ĐỔNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC 
CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC
1. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT.

Hội đồng Quản trị hiện tại có 5 thành viên, trong đó 
có 3 thành viên độc lập không điều hành phù hợp với 
quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị được phân 
công cho các thành viên chuyên trách, cụ thể:

- Chủ tịch  Hội đồng quản trị phụ trách mảng đầu tư 
các dự án.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp quản lý 
công tác sản xuất kinh doanh

- Các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách 
3 mảng: Quan hệ cổ đông, tài chính và tái cấu trúc.

Niên độ tài chính 2011-2012, Hội đồng quản trị đã chỉ 
đạo các phòng ban thuộc Công ty thực hiện nghiêm 
túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị 
quết của HĐQT Công ty.

Ban Kiểm soát nhận thấy không có bất kỳ điều gì bất 
thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám 
Đốc và các cán bộ quản lý công ty. HĐQT đã tổ chức 
các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân 
tích, đi đến quyết định thống nhất giữa các thành 
viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết 
và chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2011-
2012. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều 
hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà 
nước, chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, đầu tư đúng 
hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của 
đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của công ty 
và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp. 

HĐQT đã ban hành hệ thống các Quy chế, Quy định 
tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của các đơn vị, đồng 
thời HĐQT chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc 
triển khai các giải pháp linh hoạt và trực tiếp tham gia 
tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Nhờ các chủ trương đúng đắn của Hội đồng quản trị, 
kết thúc niên độ 2011 – 2012, Tập đoàn Hoa Sen đã 
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại 
hội đồng cổ đông đã đề ra, với sản lượng tiêu thụ đạt 
453.252 tấn, doanh thu đạt 10.088 tỷ đồng, riêng lợi 

nhuận sau thuế đã có bước đột phá mạnh mẽ với con 
số lợi nhuận đạt 368 tỷ đồng, vượt 53,3% so với kế 
hoạch đề ra. 

So với niên độ trước, các chỉ tiêu kinh doanh trong 
NĐTC 2011 – 2012 đều tăng trưởng mạnh, với mức 
tăng sản lượng tiêu thụ là 18,6%, doanh thu tăng 
23,5%, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế có sự nhảy 
vọt với mức tăng 130%.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục giữ vững 
vị thế doanh nghiệp dẫn đầu thị phần tôn mạ trong 
nước với 40,9% thị phần. Kênh xuất khẩu của Tập 
đoàn cũng đã có bước phát triển vượt bậc với việc 
tiêu thụ 179.945 tấn sản phẩm, mang về gần 180 
triệu USD doanh thu cùng với hệ thống phân phối 
trở thành kênh tiêu thụ chủ lực của Tập đoàn.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc luôn chấp hành chủ trương của 
pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng các quy chế, quy 
định của Tập đoàn Hoa Sen. Niên độ 2011-2012, 
Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và tập trung mọi nguồn 
lực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc tham gia các cuộc 
họp Hội đồng Quản trị để báo cáo tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong tháng, 
kiểm điểm các công việc chưa thực hiện, đề xuất 
phương án hoàn thiện hệ thống quản lý và giải pháp 
thực hiện nhằm triển khai kế hoạch hoạt động sản 
xuất kinh doanh do Hội đồng Quản trị đề ra.

- Hàng tuần, Ban Tổng Giám đốc tổ chức các cuộc 
họp giao ban Công ty và họp giao ban kinh doanh 
nhằm triển khai các chủ trương của Hội đồng quản 
trị, đảm bảo các mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

- Ban Tổng Giám đốc đã không ngừng đổi mới công 
tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, triển khai xây dựng cơ chế chính sách 
phục vụ công tác điều hành đảm bảo phù hợp với tình 
hình thực tế của Công ty

- Ban Tổng giám đốc Công ty không ngừng nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty, quan 
tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu 
mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định. 

- Công tác kiểm kê định kỳ đầy đủ, hàng hóa và tài 
sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng 
với sổ sách báo cáo.
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3. Kết quả giám sát các cán bộ quản lý khác.

- Các cán bộ quản lý khác của HSG thực hiện theo chỉ 
đạo của Ban Tổng Giám Đốc, nhất quán thực hiện 
các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT, Ban 
tổng giám đốc đặt ra.

- Hàng tuần, các đơn vị sản xuất và kinh doanh tập 
đoàn tổ chức họp giao ban kinh doanh để đánh giá 
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập 
đoàn trong tuần và đề xuất các phương hướng hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong tuần tới. Trong cuộc 
họp này có sự tham gia của Ban Kiểm soát.

- Việc kiểm soát mục tiêu kinh doanh của các đơn vị 
được thực hiện hàng tuần và hàng tháng, đảm bảo 
các mục tiêu sản xuất kinh doanh được thực hiện theo 
đúng chủ trương của Hội đồng Quản trị và giải pháp 
của Ban Tổng Giám đốc đề ra.

- Các đơn vị nỗ lực hoàn thành công tác được giao, 
đưa ra những giải pháp tiết giảm chi phí hạ giá thành 
sản xuất kinh doanh.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA 
BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC
- Trong niên độ tài chính 2011 – 2012, Ban Kiểm soát 
đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện 
các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các 
cuộc họp hàng tháng hoặc bất thường của HĐQT và 
Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát được mời tham 
gia đầy đủ và đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện 
cơ chế chính sách cũng như công tác quản lý và các 
chính sách điều hành trực tiếp của Ban Tổng giám 
đốc. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban 
hành đều được nhận được sự đồng thuận của tất cả 
các thành viên Ban Kiểm soát.

- Thực hiện vai trò kiểm soát do Đại hội cổ đông giao 
phó, Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban 
Tổng giám đốc giám sát kiểm tra các nghiệp vụ kinh 
tế phát sinh tại HSG nhằm đưa ra cảnh báo hạn chế 
rủi rõ để xây dựng chính sách hoạt động hiệu quả 
hơn.

- Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát HĐQT, Ban tổng 
giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát 
chủ trương được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Mọi 
thông tin chủ trương chỉ thị của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát 
nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát kiểm tra.

VII. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 
Nhằm thực hiện tốt vai trò là đại diện cho Cổ đông 
để quyết định các chính sách điều hành Công ty, 
trong Niên độ tài chính 2012 – 2013, Ban Kiểm soát 
khuyến nghị Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội 
dung sau:

- Xây dựng lại hệ thống quy chế, quy trình mới của 
Tập đoàn, đồng thời sửa đổi một số nội dung của 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, xây dựng 
lại cơ chế Ban hoặc Tiểu ban chuyên trách cho phù 
hợp với sự thay đổi của Pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí.

- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong 
toàn Tập đoàn nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.

- Tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra, kiểm 
soát các số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy 
định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống 
cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy phạm của 
Pháp luật. 

- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực 
hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả 
cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

VIII. MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG 
NHIỆM KỲ 2008 - 2012
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Đại 
hội đồng cổ đông giao phó, trong nhiệm kỳ 2008 – 
2012, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt công tác giám 
sát hoạt động sản xuất kinh doanh, một số kết quả 
như sau:

- Thẩm định công tác đầu tư các dự án của Tập đoàn 
Hoa Sen, đảm bảo hoạt động đầu tư hiệu quả, đúng 
tiến độ và phù hợp với chiến lược phát triển chung của 
Tập đoàn do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Kiểm soát hệ thống kế toán đảm bảo đúng thủ tục, 
thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí, kiến nghị các 
chính sách kiểm soát chi phí hoạt động đảm bảo tối 
ưu hóa chi phí hoạt động, đảm bảo lợi nhuận sau thuế 
luôn đạt mức cao và bền vững.

- Kiểm soát công tác điều hành, sự phối hợp giữa Hội 
đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, ngăn ngừa các 
sai phạm của cán bộ quản lý và các xung đột khác có 
thể làm ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức và lợi ích của 
cổ đông.
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- Lựa chọn các công ty kiểm toán có uy tín để đánh giá 
tình hình tài chính Công ty, đảm bảo tính minh bạch 
trong công tác tài chính.

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình kinh doanh hàng 
tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm và kiến nghị 
các phương án kiểm soát tốt tình hình kinh doanh, 
đảm bảo sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi 
nhuận, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

IX. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT 
TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2012 -  2013
Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn 
Hoa Sen, Ban Kiểm soát cho rằng cần thực hiện một 
số nhiệm vụ trọng tâm trong niên độ tài chính 2012 - 
2013 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, 

Điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, tình hình thực hiện 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực 
hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư niên độ 2012-2013 
để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động 
của Tập đoàn Hoa Sen.

- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh 
doanh hàng quý, hàng năm của Tập đoàn Hoa Sen. 
Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản 
lý và sử dụng vốn của Tập đoàn.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác quản 
lý tại các đơn vị thành viên cũng như tại công ty mẹ 
phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các phòng ban 
chức năng.

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc 
quản lý vốn Chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Tập 
đoàn Hoa Sen đầu tư vốn 100% hoặc liên doanh liên 
kết, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của 
HĐQT.

X. TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT 
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông 
ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty 
kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo 
tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 
Sen và các Công ty con niên độ tài chính 2012-2013 
trong số bốn Công ty Kiểm toán hàng đầu Việt Nam 
hiện nay như sau:
1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của 
Ban Kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường 
niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công.
Xin chân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

LÊ VŨ NAM
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1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành 
viên Hội đồng Quản trị (Theo quy định tại điều 110, Luật Doanh 
nghiệp)

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý 
doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc 
người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh 
hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

2. Quyền đề cử và ứng cử của cổ đông (Theo quy định tại khoản 3 
và khoản 4, điều 26, Điều lệ Công ty)

a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng 
người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Quy định cụ thể 
về số lượng ứng cử viên được đề cử cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một 
thành viên; 
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ  từ 10% đến dưới 30% số cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai 
thành viên; 
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên từ 30% đến dưới 50% số cổ 
phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề 
cử ba thành viên; 

NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 
2013 – 2017
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- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ  từ 50% đến dưới 65% số cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn 
thành viên 
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu 
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử đủ số 
ứng viên;
b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và 
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có 
thể đề cử thêm ứng cử viên. 

3. Hồ sơ ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị gồm:
- Phiếu đề cử hoặc phiếu ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị,
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty,
- Bản sao CMND, Hộ chiếu có công chứng của ứng cử viên,
- Bản sao kê chứng khoán HSG sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày 
chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng 
khoán.
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, đề nghị Quý vị 
cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16 giờ ngày 04/03/2013 
theo địa chỉ sau:
Ông Đỗ Tuấn Anh – Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ, Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hoa Sen.
- Địa chỉ: Số 09, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường 
Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. 
- Điện thoại: 0650.3790.955 (ext: 106), Fax: 0650.3790.888
- Email: do.anh@hoasengroup.vn

4. Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Hội nghị Đại hội 
đồng cổ đông sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ 
sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ 
được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 
và bầu cử tại Hội nghị.

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ………….. cổ phần, 

chiếm tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………….........

Ngày tháng năm sinh: ……………………….. Giới tính: ……………………………………........

CMND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………….…………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………...….………........

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….………….......

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 tại Hội nghị 

thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 - 2013.

Danh sách cổ đông đề cử:

Mẫu 1: Dành cho nhóm cổ đông là cá 
nhân hoặc tổ chức đề cử

PHIẾU ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT TÊN CỔ ĐÔNG SỐ CMND/ SỐ CỔ PHẦN THỜI HẠN SỞ HỮU KÝ TÊN (ĐÓNG DẤU - 
  CNĐKKD NẾU LÀ TỔ CHỨC)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tổng cộng số cổ phần 

Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao kê chứng khoán HSG sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày 
chốt danh sách trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Xác nhận của người được để cử
(ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tên cổ đông:……………………………………. ……….…………………………………...….......

Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông cá nhân): …………………………………………....…...... 

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: ……………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: …………....…..

Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính: …………………………………………………….……….........

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….………….........

Người đại diện (đối với tổ chức):………………………………………………………………........

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ……….. cổ phần, chiếm 

tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần:   ………. tháng

Đề cử:

Ông (Bà):……………………………………………………………….………………………..........

Ngày tháng năm sinh: ……………………….. Giới tính: ……………………………………..........

CMND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………….…………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………...….........………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….………........….

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 tại Hội nghị 

thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012- 2013.

Mẫu 2: Dành cho 1 cổ đông là cá nhân 
hoặc tổ chức đề cử

PHIẾU ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên,
- Bản sao kê chứng khoán HSG sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt 
danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Người đề cử 
(ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu - nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử 
(ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tôi tên là:……………………………………. Quốc tịch:………………………………........…….

Ngày tháng năm sinh: ……………………….. Giới tính: …………………………………….......

CMND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………….…………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………...….………........

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….………….......

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ…………..…. cổ phần, 

chiếm tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần:   ………. tháng

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 tại Hội 

nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 - 2013.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm 

huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mẫu 3: Dành cho 1 cổ đông là cá nhân 
tự ứng cử

PHIẾU ỨNG CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao kê chứng khoán HSG sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt 
danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Ứng cử viên
(ký và ghi rõ họ tên)
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…………, ngày …… tháng …… năm 2013

Dân tộc     :

Quê quán     :

Địa chỉ thường trú                        :

Điện thoại liên lạc ở cơ quan   :

Trình độ chuyên môn                       :

Quá trình công tác    :

          - Từ năm        - năm    :

          - Từ năm        - năm    :

          - Từ năm        - nay   :

Số cổ phần nắm giữ                         : cổ phần 

         - Sở hữu cá nhân                      : cổ phần 

         - Đại diện sở hữu    : cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật   : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  : Không

Các khoản nợ đối với Công ty   : Không

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan :

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ứng cử viên

Họ và tên
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
CMND/Hộ chiếu
Nơi sinh
Quốc tịch

:
:
:
:                Ngày cấp:                Nơi cấp:
:
:Ảnh 4x6

STT HỌ VÀ TÊN QUAN HỆ SỐ CỔ PHẦN NẮM GIỮ

1

2
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1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành 
viên Ban Kiểm soát 

Điều kiện theo quy định tại Điều 122, Luật doanh nghiệp:
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng 
bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, 
anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 
người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không phải là người trong bộ 
phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân 
viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài 
chính của công ty
Điều kiện bổ sung theo Điều 19, thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 
26/07/2012 của Bộ Tài chính:
- Ứng viên được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát là người có chuyên môn về 
kế toán.

2. Quyền đề cử và ứng cử của cổ đông

Điều kiện được đề cử và ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty:
Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời 
hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng 
người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Quy định cụ thể về 
số lượng ứng cử viên được đề cử cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một 
thành viên; 

NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN 
BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 
2013 - 2017 
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- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ  từ 10% đến dưới 30% số cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai 
thành viên; 
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên từ 30% đến dưới 50% số cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba 
thành viên; 
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ  từ 50% đến dưới 65% số cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn 
thành viên 
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết 
trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

3. Hồ sơ ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:
- Phiếu đề cử hoặc phiếu ứng cử thành viên Ban Kiểm soát,
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty,
- Bản sao CMND, Hộ chiếu có công chứng,
- Bản sao các bằng cấp của ứng cử viên liên quan đến chuyên môn kế toán tài 
chính có công chứng.
- Bản sao kê chứng khoán HSG sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày 
chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát, đề nghị quý vị cổ 
đông gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16 giờ ngày 04/03/2013 theo 
địa chỉ sau:
- Ông Đỗ Tuấn Anh, Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ, Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hoa Sen.
- Địa chỉ: Số 09, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường 
Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. 
- Điện thoại: 0650.3790.955 (ext: 106) , Fax: 0650.3790.888
- Email: do.anh@hoasengroup.vn

4. Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Hội nghị Đại hội đồng 
cổ đông sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp 
ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa 
vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu cử 
tại Hội nghị.

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ……….. cổ phần, 

chiếm tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………........

Ngày tháng năm sinh: ……………………….. Giới tính: …………………………………….......

CMND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………….…………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………...….………........

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….………….......

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nhiệm kỳ 

2013 - 2017 tại Hội nghị thường niên  Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 - 2013.

Danh sách cổ đông đề cử:

Mẫu 1: Dành cho nhóm cổ đông là cá 
nhân hoặc tổ chức đề cử

PHIẾU ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan đến chuyên môn tài chính kế toán.
- Bản sao kê chứng khoán HSG sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ 
ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty 
chứng khoán.

Xác nhận của người được để cử
(ký và ghi rõ họ tên)

STT TÊN CỔ ĐÔNG SỐ CMND/ SỐ CỔ PHẦN THỜI HẠN SỞ HỮU KÝ TÊN (ĐÓNG DẤU - 
  CNĐKKD NẾU LÀ TỔ CHỨC)

1

2

3

4

5

6

7

Tổng cộng số cổ phần 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tên cổ đông:……………………………………………..…………………………………….........

Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông cá nhân): ……………………………………………........

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: ……………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……………....

Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính: …………………………………………………….………........

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….…………........

Người đại diện (đối với tổ chức):………………………………………………………………........

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ……….. cổ phần, chiếm 

tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần:   ………. tháng

Đề cử:

Ông (Bà):………………………………………………………………….…………………….........

Ngày tháng năm sinh: ……………………….. Giới tính: …………………………………….........

CMND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………….………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………...….……….........

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….…………........

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nhiệm kỳ 

2013 - 2017 tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 - 2013.

Mẫu 2: Dành cho 1 cổ đông là cá nhân 
hoặc tổ chức đề cử

PHIẾU ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên,
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan đến chuyên môn tài chính kế toán
- Bản sao kê chứng khoán HSG sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt 
danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Người đề cử 
(ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu - nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử 
(ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tôi tên là:……………………………………. Quốc tịch:……………………………………...........

Ngày tháng năm sinh: ……………………….. Giới tính: …………………………………….........

CMND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………….………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………...….……….........

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….…………........

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ……….. cổ phần, chiếm 

tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần:   ………. tháng

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nhiệm 

kỳ 2013 - 2017 tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 - 2013.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết 

của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mẫu 3: Dành cho 1 cổ đông là cá nhân 
tự ứng cử

PHIẾU ỨNG CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan đến chuyên môn tài chính kế toán.
- Bản sao kê chứng khoán HSG sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt 
danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Ưng cử viên 
(ký và ghi rõ họ tên)
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…………, ngày …… tháng …… năm 2013

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.

Dân tộc     :

Quê quán     :

Địa chỉ thường trú         :

Điện thoại liên lạc ở cơ quan   :

Trình độ chuyên môn                       :

Quá trình công tác: 

          - Từ năm        - năm    :

          - Từ năm        - năm    :

          - Từ năm        - nay   :

Số cổ phần nắm giữ                          : cổ phần 

         - Sở hữu cá nhân                      : cổ phần 

         - Đại diện sở hữu    : cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật   : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  : Không

Các khoản nợ đối với Công ty   : Không

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ứng cử viên

Họ và tên
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
CMND/Hộ chiếu
Nơi sinh
Quốc tịch

:
:
:
:                Ngày cấp:                Nơi cấp:
:
:Ảnh 4x6

STT HỌ VÀ TÊN QUAN HỆ SỐ CỔ PHẦN NẮM GIỮ

1

2
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HƯỚNG DẪN BẦU HĐQT & BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu Hội đồng Quản trị.
- Phiếu màu vàng: bầu Ban Kiểm soát.

2. Số ứng viên được bầu:

- Bầu Hội đồng Quản trị: Bầu 05 thành viên trong tổng số ứng viên được đề cử.
- Bầu Ban Kiểm soát: Bầu 03 thành viên trong tổng số ứng viên được đề cử.

3. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị vào thùng phiếu dán nhãn “BẦU Hội đồng Quản trị” màu xanh.
- Bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát vào thùng phiếu dán nhãn “BẦU Ban Kiểm soát” màu vàng.

4. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số 
thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết 
cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Ví dụ minh hoạ về bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị: 

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu 5 thành viên Hội đồng Quản trong tổng số 6 ứng viên. Qúy cổ đông 
Nguyễn Văn A nắm giữ 1.500 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông 
Nguyễn Văn A là:

(1.500 x 5) = 7.500 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: 

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên 
(Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 1)

Họ tên ứng cử viên

1. Ứng viên 1
2. Ứng viên 2
3. Ứng viên 3
4. Ứng viên 4
5. Ứng viên 5
6. Ứng viên 6
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)
Số quyền chưa biểu quyết (2)
Tổng cộng (1) + (2)

Số quyền biểu quyết được bầu

7.500

7.500
0

7.500
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Ghi chú: Quý vị cổ đông áp dụng tương tự trong trường hợp bầu thành viên Ban Kiểm soát.

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu rách rời, chắp vá, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng 
cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của 
cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho 6 ứng viên (tương
đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.250 quyền biểu quyết )

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên (trường 
hợp bên dưới là dồn cho 05 ứng viên: ứng viên 1, ứng viên 2, ứng viên 3, ứng viên 4 và ứng viên 5)

Họ tên ứng cử viên

1. Ứng viên 1
2. Ứng viên 2
3. Ứng viên 3
4. Ứng viên 4
5. Ứng viên 5
6. Ứng viên 6
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)
Số quyền chưa biểu quyết (2)
Tổng cộng (1) + (2)

Số quyền biểu quyết được bầu

1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
7.500

0
7.500

Họ tên ứng cử viên

1. Ứng viên 1
2. Ứng viên 2
3. Ứng viên 3
4. Ứng viên 4
5. Ứng viên 5
6. Ứng viên 6
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)
Số quyền chưa biểu quyết (2)
Tổng cộng (1) + (2)

Số quyền biểu quyết được bầu

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

7.500
0

7.500
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NGƯỜI BIẾT ĐI 
NGƯỢC DÒNG
Tôn Hoa Sen là một trong những doanh nghiệp nổi bật trong năm qua vì kinh doanh 
vẫn tăng trưởng mạnh trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Ông Lê Phước 
Vũ, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoa Sen (HSG), chia sẻ với Thời báo Kinh tế Sài gòn 
(TBKTSG) về triết lý kinh doanh của một doanh nhân thành đạt.

Có phải ông và gia đình mua thêm cổ 
phần HSG, đưa tỷ lệ sở hữu lên trên 
50% vì lo sợ doanh nghiệp bị thâu 
tóm không?

- Ông LÊ PHƯỚC VŨ: Khi khởi 
sự Tôn Hoa Sen với 22 người và 
vốn điều lệ 30 tỉ đồng, tôi không 
nghĩ đến ngày công ty có quy mô 
vốn điều lệ hơn 1.000 tỉ đồng và 
mức vốn hóa thị trường gần 1.800 
tỉ đồng như hiện nay. Tôi có thói 

quen làm việc gì thì tập trung mọi 
nguồn lực để đạt mục đích, nhưng 
thú thật có được tập đoàn như bây 
giờ là điều tôi không ngờ. 

HSG là minh chứng cho thấy người 
Việt Nam có thể đứng vững và làm 
được nhiều việc như các doanh 
nghiệp nước ngoài.

Hiện HSG vẫn phát triển bền vững 
và để đề phòng bị thâu tóm chúng 

tôi đã phải mua thêm cổ phiếu. 

Yếu tố nào giúp ông vượt qua được diễn 
biến xấu của nền kinh tế trong những năm 
vừa qua? 

- Đã là doanh nhân thì phải hiểu 
nguy cơ luôn đến bất kỳ lúc nào. 
Người đứng đầu phải có trách 
nhiệm, lương tâm và trung thực, 
phải gánh vác trách nhiệm với 
hàng ngàn lao động, cổ đông. 
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Việc chúng tôi có hệ thống phân 
phối riêng là một lợi thế. Một số 
nước như Thái Lan, Indonesia đã 
muốn tôi làm như thế với họ. 

Hiện chúng tôi đang thử nghiệm 
mô hình nhượng quyền đại lý 
phân phối để mở rộng mạng lưới 
phân phối sản phẩm. Ngoài hệ 
thống phân phối hạt nhân đang 
có, tôi cho phát triển thêm hệ 
thống phân phối thứ cấp nhằm 
tăng độ phủ của sản phẩm. Qua 
một số điểm thử nghiệm, tôi thấy 
khả thi, nhưng cũng cần thêm thời 
gian để khẳng định tính hiệu quả 
của mô hình này. 

Mô hình công ty gia đình chưa khẳng 
định được sự thành công bền vững. Trong 
nhiều công ty gia đình lớn tại Việt Nam 
thường có sự lạm quyền của người chủ, có 
trục trặc trong quản trị, ông làm gì để hạn 
chế điều đó?

- Không có sự hoàn hảo, chỉ có sự 
tối ưu. Một doanh nghiệp có quá 
nhiều cổ đông nhỏ thì cũng giống 
kiểu cha chung không ai khóc. Có 
một cổ đông lớn có ý kiến chi phối 
thì cổ đông nhỏ có người lo thay 
cho mình. Bản chất của người 
điều hành ảnh hưởng nhiều đến 
doanh nghiệp, nếu người đó xấu 
thì doanh nghiệp thường không 
tốt. Bản chất con người là tham 
lam, hôm nay tốt nhưng ngày mai 
có thể không tốt, vì thế cần có chế 
tài. Thị trường là niềm tin, nếu tin 
nhau sẽ ở lại với nhau.

Điều gì ở Hoa Sen khiến ông tự tin thế?

- Thứ nhất, Hoa Sen đã qua giai 
đoạn khá ồn ào trên thị trường với 
sự việc tổng giám đốc phải nghỉ 
việc sau 18 ngày. Đến nay tôi yên 
tâm với một đội ngũ đáng tin cậy, 
trong sạch, giảm thiểu khả năng 

về tham nhũng, tư lợi, lãng phí. 
Qua chuyện đó tôi đã có cái nhìn 
cũng như chính sách đúng hơn 
về con người, chúng tôi xây dựng 
một hệ thống quản trị để tập đoàn 
không phải lệ thuộc vào bất cứ cá 
nhân nào. 

 Yếu tố thứ hai là chúng tôi chọn 
đúng thời điểm đầu tư. Năm 2009 
khi giá máy móc thiết bị và thầu 
xây dựng cực rẻ tôi đã đầu tư nhà 
máy, nhờ đó chi phí đầu tư rất thấp. 
Hiện tôi đang đứng vững và chờ 
một chu kỳ tăng trưởng mới dù bối 
cảnh kinh tế khó khăn. Trong cuộc 
chiến thì những người sống sót đều 
là anh hùng.

Tên tuổi của ông gắn liền với Hoa Sen, 
ông thấy điều gì ở người lãnh đạo sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp?

- Tùy thuộc bản chất từng người lãnh 
đạo nhưng tôi nghĩ có một số giá trị 
người lãnh đạo phải giữ gìn và hướng 
đến. Tất cả giá trị phải được thể hiện 
trong hoạt động của doanh nghiệp, ở 
sự làm ăn minh bạch, rõ ràng, không 
tham nhũng. Lãnh đạo không làm 
gương thì không thể tạo được sự đồng 
thuận, không thể tập hợp được sức 
mạnh chung để hình thành văn hóa 
doanh nghiệp, không thể thúc đẩy 
được nhân viên làm việc tận tụy và 
giữ gìn giá trị văn hóa doanh nghiệp.

Ông học hành ít hơn so với nhiều doanh 
nhân khác, có bao giờ đó là điểm khiến 
ông mất tự tin?

- Tôi vẫn thấy đó là nhược điểm 
trong chừng mực nào đó vì việc 
học luôn cần thiết. Thời trẻ nhà tôi 
rất nghèo nên không có điều kiện 
học.Đó là quá khứ, tôi bù đắp bằng 
sự học trong thực tiễn, trong kinh 
doanh, trong cuộc sống, học để trở 
thành người làm ăn chân chính và 

Chúng tôi đã phải chống chọi 
với nhiều khó khăn từ năm 2008. 
Trong suốt bốn năm 2008-2011, 
chúng tôi rất vất vả khi ngân hàng 
siết tín dụng, tỷ giá biến động, huy 
động vốn không thành công... Tôi 
đã phải xuống tận nơi, đốc thúc 
quyết liệt để có thể đưa Nhà máy 
Tôn Hoa Sen Phú Mỹ với quy 
mô hàng đầu Đông Nam Á vào 
vận hành chỉ sau 10 tháng. Nhờ 
đó mà dòng tiền của công ty đã 
được cải thiện đáng kể trong ba 
năm nay.

Hoa Sen có hệ thống hơn 100 cửa 
hàng bán lẻ tại Việt Nam. Cách 
kinh doanh không cần đại lý của 
ông khiến nhiều người nghi ngờ, 
ông có tin mô hình này sẽ tiếp tục 
thành công trong dài hạn?

- Tôi đã thấy nhiều doanh nghiệp 
phải phá sản trong khi có hàng tỉ 
đô la Mỹ và tự hỏi làm sao có thể 
tồn tại trong cơ chế khắc nghiệt 
này. Mạnh thì dùng sức, yếu thì 
dùng thế, tôi đã làm theo cách mà 
nhiều người Việt từng làm. 

Kinh doanh là bài toán dòng tiền. 
Quản lý dòng tiền tốt phải quản lý 
từ khâu bán hàng, đó là hệ thống 
phân phối và thương hiệu. Ta 
không đua được với thương hiệu 
lớn về chi phí tiếp thị nên phải 
bắt đầu từ việc nhỏ nhất, gần gũi 
khách hàng qua hệ thống bán lẻ. 
Sau đó mới đầu tư thương hiệu, 
nhà máy với công nghệ cao dần, 
hoàn thiện chất lượng liên tục với 
chi phí thấp nhất. Và sau khi ổn 
định thị trường nội địa, chúng tôi 
vươn ra xuất khẩu. Đến giờ tôi có 
thể khẳng định, tập đoàn Hoa Sen 
là doanh nghiệp đứng đầu trong 
ngành tôn ở Việt Nam và có vị thế 
ngày càng mạnh trên thị trường 
khu vực. 
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tạo ra giá trị bằng mồ hôi, trí óc 
và tạo ra một doanh nghiệp mà 
mọi nhân viên đều đàng hoàng.

Giá trị quan trọng nhất trong 
một con người là chữ Nhân. Tôi 
học cách lắng nghe để quyết định 
đúng đắn bằng cái tâm trong 
sáng. Nếu một người có tư tưởng 
không lành mạnh, không trung 
thực, tham lam quá đáng, hay che 
giấu thì những người đó không 
bao giờ có tư duy tốt và sáng tạo. 

Ai là người ảnh hưởng ông nhiều nhất?

- Đức Phật. Tôi là Phật tử thực 

sự. Tôi đã ngộ ra giá trị Ngài dạy và 
đem vào công việc. 

“Gặp” Đức Phật là nhân duyên lớn 
nhất trong đời tôi và đó cũng là giá 
trị lớn nhất trong đời, kể cả tài sản tôi 
tạo ra cũng không giá trị bằng sự giác 
ngộ mà tôi nhận ra. Đó là một giá trị 
vô giá, từ giá trị đó tôi tạo ra giá trị 
vật chất. Ông Vũ ngày nay dù vẫn 
còn phàm phu nhưng đã thánh thiện 
hơn nhiều so với ông Vũ trước khi 
giác ngộ đạo Phật cách đây 20 năm. 

Tôi nhận thức đầy đủ mọi diễn biến 
xung quanh tôi, mọi việc sẽ đi về 
đâu theo quy luật nào nên tôi tránh 

được (nhiều cạm bẫy) và có thành 
công như hôm nay. Những điều 
ta đang biết và đang sống còn rất 
nhỏ. Nếu ta biết sống tốt, hướng 
thiện, chia sẻ với mọi người ta sẽ 
nhận được vô số điều màu nhiệm 
và quý giá trong cuộc sống. 

Đã nhiều năm làm kinh doanh, có bao 
giờ ông nghĩ sẽ trở thành một chính 
khách hay một tu sĩ, giã từ cuộc chơi với 
kinh doanh?

- Chính khách ư? Không bao giờ. 
Tôi thấy không phù hợp. 

Doanh nhân, chính khách hay tu sĩ 
không quan trọng bằng hạnh phúc 
với việc mình làm. Cuộc sống có 
nhiều ngã rẽ. Mọi điều có thể xảy 
ra. Tôi chỉ có khái niệm tôi thành 
công chân chính, nhân viên của 
tôi hạnh phúc, đàng hoàng, trung 
thực. Đó là niềm vui lớn nhất.

Cũng có thể vài năm nữa tôi thành 
tu sĩ hay vẫn kinh doanh, mọi việc 
đều có thể xảy ra. Chẳng có gì là 
bất biến. 

(Nguồn: Hồng Phúc – Thời Báo Kinh Tế 
Sài Gòn và Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hoa Sen cung cấp)

HSG qua một vài con số:
Doanh thu: 10.088 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 368 tỉ đồng (năm 2011 doanh thu 8.166 tỉ đồng và lợi nhuận 

160 tỉ đồng).

Thị phần: trên 40%.

Doanh thu xuất khẩu: 180 triệu đô la Mỹ (năm 2011 là 101 triệu đô la Mỹ), thị trường 

xuất khẩu lớn nhất là các nước ASEAN. 

Tỷ trọng đầu tư ngoài ngành trên tổng vốn chủ sở hữu hiện dưới 10% (vốn chủ 

sở hữu tại ngày 30-9-2012 là 2.018 tỉ đồng).

Dự kiến 2013: tăng trưởng ít nhất 10% về doanh thu và lợi nhuận.

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính 2011-2012, từ 

1-10-2011 đến 30-9-2012)
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THỜI
CƠ ĐỂ 
ĐỘT
PHÁ

Đó là thông điệp ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen (HSG), 
một trong những doanh nhân được biết đến là “người đi ngược dòng” 
trong năm 2012, muốn thông qua DĐDN gửi gắm đến các doanh nhân, 
đồng nghiệp, đồng sự và đối tác nhân dịp năm mới 2013.
DĐDN đã trò chuyện với doanh nhân Lê Phước Vũ về những thành công 
của năm đầy khó khăn 2012, và hướng phát triển của Tập đoàn trong 
những năm tới.

LÊ MỸ (thực hiện)
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Đầu tư thương hiệu và mục 
tiêu ba số 1
Năm 2012, Hoa Sen Group đã tái cấu 
trúc như thế nào để có thể đi ngược dòng 
trì trệ và đình đốn của nền kinh tế trong 
năm 2012? 

Cuối tháng 12, chúng tôi đã họp 
Hội đồng Quản trị để bàn nội 
dung sẽ đưa ra trong Đại hội đồng 
cổ đông vào tháng 3 năm 2013, 
theo đó sẽ bầu lại Hội đồng Quản 
trị và Ban Kiểm soát mới. Một số 
kế hoạch trong chiến lược 5 năm 
tới đây chắc chắn cũng sẽ được 
chúng tôi rà soát lại. Ngoài kết quả 
được cho là đã rất nỗ lực để vượt 
đích của niên độ tài chính 2011-
2012, dự kiến trong 5 năm tới kể 
từ niên độ 2012-2013, chúng tôi 
phấn đấu sẽ đạt mục tiêu ba số 

1: Nâng sản lượng sản xuất lên 01 
triệu tấn thép/năm, đạt doanh thu 
khoảng 01 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận đạt 
01 ngàn tỷ đồng/ năm. Muốn đạt 
được mục tiêu như vậy, chúng tôi sẽ 
phải tiếp tục đầu tư, đặc biệt đầu tư 
xây dựng thương hiệu mạnh, không 
chỉ ở Việt Nam, mà cả trong khu vực 
và toàn cầu. Chúng tôi sẽ tập trung 
vào việc làm sao để người tiêu dùng 
nhận biết Hoa Sen là một thương 
hiệu tin cậy. Thương hiệu đó sẽ thể 
hiện về mặt chất lượng sản phẩm, 
các tiêu chuẩn sản phẩm, và quản trị 
doanh nghiệp .v.v. 

Một thương hiệu được xây dựng bền bỉ qua 
nhiều năm và củng cố ngay cả trong giai 
đoạn khủng hoảng cũng là bệ phóng để Hoa 
Sen Group phát triển nhắm tới mục tiêu ba 
số 1 như đã nêu? 

Vâng, chúng tôi có nhiều sản 
phẩm đa dạng nhưng chủ lực 
vẫn là tôn, thép, và là đây là 
những ngành hàng mũi nhọn 
mà Hoa Sen tập trung xây dựng 
thương hiệu.

Một điều đáng nói nữa là hiện 
nay, trên thị trường có rất nhiều 
sản phẩm thép của Trung Quốc. 
Tuy nhiên, sự tin cậy đối với sản 
phẩm này trong mắt người tiêu 
dùng không cao. Như vậy, đó 
chính là cơ hội để Hoa Sen nói 
riêng, các doanh nghiệp ngành 
thép Việt Nam nói chung, xây 
dựng mức độ tin cậy cho thương 
hiệu của mình. Tôi nghĩ đó 
mới chính là bệ phóng cho con 
đường phát triển bền vững của 
Hoa Sen Group.
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Chất lượng hay số lượng?
Hiện nay, cung của ngành thép VN 
nói chung đang bị đánh giá là dư 
thừa, nhất là vào năm 2015, nhiều 
nội dung trong Hiệp định ASEAN 
+1, ASEAN + Ấn Độ chính thức 
có hiệu lực.Và từ nay đến đó, cạnh 
tranh về giá với thép Trung Quốc 
cũng có thể khiến doanh nghiệp VN 
thua thiệt?

Tôi nghĩ năng lực sản xuất (số 
lượng) và giá cả rất quan trọng, 

nhưng quan trọng hơn vẫn là chất 
lượng. Tôi vừa trao đổi với các 
nhà cung cấp thiết bị của Trung 
Quốc thì được biết rất nhiều 
doanh nghiệp thép Trung Quốc 
đã phải đóng cửa. Mặt khác, đầu 

vào của thép Trung Quốc là thép 
cán nguội, thì vẫn phải cạnh tranh 
ngang ngửa với doanh nghiệp VN 
trên thị trường quốc tế, trong khi 
việc cạnh tranh lại chỉ tập trung 
vào giá, khiến doanh nghiệp Trung 
Quốc gặp khó. Rất nhiều đơn hàng 
chúng tôi đã nhận được từ các thị 
trường Malaysia, Indonesia, Úc, 
kể cả các thị trường Trung Đông 
như châu Phi, Nam Á… đều tăng 
lên liên tục và lý do họ chọn Hoa 
Sen là vì sản phẩm của chúng tôi 

có chất lượng tốt. 
Điều đó cho thấy 
chất lượng thực 
sự sẽ là yếu tố 
nổi trội để doanh 
nghiệp cạnh 
tranh. Hiện nay, 
các nhà máy của 
Hoa Sen có công 
nghệ và quy mô 
lớn nhất, tiên tiến 
nhất Việt Nam 
và Đông Nam 
Á nên chúng tôi 
rất tự tin về khả 
năng cung cấp 
cũng như  thương 
hiệu sản phẩm và 
uy tín, chất lượng. 
Chúng tôi sẽ còn 
tiếp tục mở rộng 
thị trường xuất 
khẩu, khai thác 
nhiều đơn hàng 
từ các thị trường 
đa dạng trong 
thời gian tới.

Để đầu tư xây dựng 
các nhà máy thép, 
phải có nguồn vốn rất 
lớn. Hoa Sen Group 
sẽ sử dụng nguồn vốn 
nào nếu muốn mở 

rộng sản xuất trong năm 2013? 

Hoa Sen là một trong số ít những 
doanh nghiệp đang được vay vốn 
ngân hàng với lãi suất thấp. Đơn 
giản là vì hiện nay chúng tôi là 

Như ông nói, Hoa Sen Group  không chỉ 
đẩy mạnh đầu tư xây dựng thương hiệu, 
mà còn đầu tư mở rộng sản xuất và hệ 
thống chi nhánh phân phối?

Chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng 
nhà máy ở phía Bắc, song song là 
mở rộng hệ thống chi nhánh bán 
lẻ, và đa dạng hóa mô hình kinh 
doanh từ các hệ thống chi nhánh 
bán lẻ do Hoa Sen Group trực tiếp 
sở hữu. Chúng tôi dự kiến đầu tư 
thêm 02 dây chuyền mạ công suất 
lớn  và 02 dây chuyền cán nguội. 
Như vậy ngay trong vài năm tới, 
sản lượng của Hoa Sen dự kiến 
xấp xỉ đạt 01 triệu tấn/ năm. Và 
dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ phải 
đầu tư tập trung vào lĩnh vực xuất 
khẩu để cân đối cán cân mậu dịch 
của doanh nghiệp. 
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doanh nghiệp có dòng tiền tốt. 
Niên độ tài chính 2011-2012 
kết thúc, chúng tôi vẫn có tăng 
trưởng cao. Năm trước doanh 
thu của chúng tôi đạt được 8.200 
tỷ đồng thì năm nay chúng tôi 
đạt được trên 10.000 tỷ đồng. 
Một khi doanh nghiệp tạo được 
dòng tiền tốt và có khả năng tăng 
trưởng thì chắc chắn các tổ chức 
tín dụng sẽ rất quan tâm, sẵn 
sàng cho vay với lãi suất thấp. Có 
thể nói chúng tôi đã sử dụng lợi 
thế của mình để có nguồn vốn 
giá thấp.

Với tình hình này tôi tin rằng  
Ngân Hàng Nhà nước có thể 
giảm lãi suất ít nhất 1-2% nữa, 
qua đó doanh nghiệp cũng sẽ 
được hưởng lợi. Riêng về Hoa 
Sen, chiến thuật sắp tới của 
chúng tôi là tiếp tục tiết giảm chi 
phí tài chính, sử dụng nguồn vốn 

vay rẻ để phát triển hệ thống chi 
nhánh phân phối, tăng khả năng 
bán hàng để từ đó lại nhận được 
nguồn vốn rẻ hơn và có chi phí tài 
chính hợp lý hơn. 

Thương hiệu quốc tế: “Vấn đề” 
của Việt Nam
Cùng với việc tái cấu trúc tập đoàn, Hoa 
Sen Group có đặt trọng tâm vào bộ máy 
nhân sự, cải tiến quản trị và các nhân tố 
khác không, thưa ông?

Như đã nói, trong vòng 5 năm tới, 
chúng tôi đặt mục tiêu tăng sản 
lượng, doanh thu, lợi nhuận, lên gấp 
đôi. Như vậy rõ ràng thời điểm hiện 
nay chính là thời cơ chúng tôi phải 
đột phá, tạo khoảng cách xa với các 
đối thủ cũng như nâng cao năng lực 
cạnh tranh trên trường quốc tế.

Muốn làm được như vậy chúng tôi 
sẽ phải có sự thay đổi mạnh mẽ 

trong cả chiến lược đầu tư, sử dụng 
nhân sự lẫn cơ cấu quản trị kinh 
doanh.v.v. Tuy nhiên, với Hoa 
Sen, tôi vẫn cho rằng chất lượng 
sản phẩm và hệ thống phân phối 
sản phẩm có vai trò quyết định, sẽ 
là yếu tố then chốt để quyết định 
mọi hiệu quả cạnh tranh. Chúng 
tôi đã tìm ra phương thức sản 
xuất sản phẩm chất lượng cao, 
giá thành hợp lý và thậm chí thấp 
hơn rất nhiều so với doanh nghiệp 
nước ngoài. Bô máy nhân lực của 
chúng tôi có trình độ công nghệ 
sản xuất và đầy tự tin trong cạnh 
tranh toàn cầu, nhưng cũng không 
quên thị trường nội địa.

Tất nhiên, chúng tôi cũng chú 
trọng đến những nhân tố khác 
như muốn phát triển xuất khẩu thì 
chúng tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ 
các rào cản kỹ thuật từ các nước 
nhập khẩu. Về cơ bản, lời giải của 
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Hoa Sen sẽ là vận dụng triệt để các 
công cụ pháp lý cho phép, cũng 
như sự hỗ trợ của các cơ quan quản 
lý thương mại. Doanh nghiệp Việt 
cần phải tính đến chuyện vừa tăng 
trưởng, phát triển, vừa phải có 
những giải pháp thích nghi với các 
điều kiện, chính sách, các rào cản 
kỹ thuật của các 
quốc gia để tăng 
cường xuất khẩu, 
góp phần cân đối 
cán cân thương 
mại quốc gia!

Xây dựng thương 
hiệu quốc gia trong 
ngành công nghiệp 
nặng, theo ông thực 
sự có triển vọng với 
Việt Nam?

Chúng ta đã có thương hiệu quốc 
gia. Ví dụ năm nay Tôn Hoa Sen 
được công nhận thương hiệu quốc 
gia. Nhưng thương hiệu quốc tế là 
cả một vấn đề. Trong lĩnh vực công 
nghiệp nặng, vốn đầu tư phải lên 
đến hàng tỷ đô la. Điều đó quá sức 

đối với doanh nghiệp VN và cả nền 
kinh tế VN. Tôi nghĩ doanh nghiệp 
VN cần thêm một thời gian nữa. Và 
cũng do đó, chúng tôi mới tập trung 
đầu tư vào hệ thống chi nhánh bán 
lẻ và phát triển hệ thống phân phối 
tới tận tay người tiêu dùng, tôi nghĩ 
đó mới là lợi thế của doanh nghiệp 

VN. Bởi nếu so với những tập đoàn 
quốc tế có vốn đầu tư hàng tỷ đô 
la, chắc chắn điều đó sẽ không thể 
xảy ra với doanh nghiệp VN, kể 
cả các tập đoàn kinh tế Nhà nước. 
Trước mắt, chúng ta cần nhận biết 
ta đang có cái gì và chúng ta sẽ khai 

thác lợi thế tới đâu, và cái gì chúng 
ta tạm… chừa ra. Chỉ khi tích lũy 
và nắm được cơ hội chín muồi, 
chúng ta mới có thể cạnh tranh 
ngang ngửa với những tập đoàn lớn 
trên thế giới và có thể xây dựng một 
thương hiệu quốc tế. Dĩ nhiên, lúc 
đó có thể sẽ phải tốn sức nhiều hơn 

nhưng nếu có 
quyết tâm, tôi tin 
chúng ta sẽ làm 
được!

Hiện nay kinh 
tế nói chung vẫn 
còn khó khăn 
và chúng ta cần 
thêm thời gian để 
phục hồi. Chúng 
tôi tin rằng trong 
trong trung hạn 
đất nước sẽ quay 

trở lại quỹ đạo tăng trưởng và đó 
là điều kiện để doanh nghiệp VN 
ngày càng lớn mạnh hơn.

Ông có dự cảm gì về bối cảnh, triển vọng 
kinh doanh năm 2013 và ứng xử của các 
doanh nghiệp?

Nói chung năm 2013, kinh tế thế 
giới vẫn còn khó khăn. Doanh 
nghiệp phải chấp nhận điều này 
để làm sao tồn tại và đi qua giai 
đoạn khó khăn này. Riêng với Việt 
Nam, bên cạnh những chuyển 
động tích cực của năm 2012 như 
lạm phát giảm, lãi suất giảm, giá 
vốn cho doanh nghiệp giảm, thì 
chúng ta vẫn còn yếu về nhu cầu, 
về sức mua. Vấn đề ở đây là qua 
giai đoạn khó khăn này, chúng ta 
cần phải rút ra được những bài 
học về thị trường tiêu thụ và bản 
thân doanh nghiệp phải thoát khỏi 
những tham vọng đầu tư dàn trải, 
tập trung vào năng lực cốt lõi của 
mình, bảo đảm có một tình hình 
tài chính vững mạnh – là điều kiện 
cơ bản để vượt qua khó khăn!

Xin cảm ơn ông!

Tôn Hoa Sen phấn đấu sẽ đạt mục 
tiêu ba số 1: Nâng sản lượng sản xuất 
lên 01 triệu tấn thép/năm, đạt doanh 
thu khoảng 01 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận 

đạt 01 ngàn tỷ đồng/ năm.
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1. Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa 

Sen trao các phần quà cho các đơn vị trong chương trình Đêm 

nhạc từ thiện Mái Ấm Gia Đình Việt ngày 24/06/2012.

2. Ông Lê Phước Vũ Tập đoàn Hoa Sen tại buổi họp báo chương 

trình Mái Ấm Gia Đình Việt Xuân Quý tỵ 2013 ngày 02/01/2013.

3. Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa 

Sen trao các phần tài trợ cho đại diện các trường đại học thuộc 

Đại học Quốc gia TP.HCM trong chương trình tài trợ Bữa Ăn Thân 

Thiện cho sinh viên các trường đại học.

4 và 5. Ông Lê Phước Vũ  trao các phần quà tết cho các hộ nghèo 

tại huyện Đạ Huoai của tỉnh Lâm Đồng

1

2

4

3

5
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6. Tập đoàn Hoa Sen cùng các đơn vị tham gia chương trình đồng hành cùng Mái 

Ấm Gia Đình Việt Xuân Quý tỵ 2013 tại Cung Văn Hoá Lao Động Tp.HCM.

7. Tập đoàn Hoa Sen trao Giấy chứng nhận cho Đại lý Nhượng quyền thương mại 

đầu tiên của Tập đoàn tại Đắk Nông.

8. Tập đoàn Hoa Sen nhận Cúp vàng Chất lượng sản phẩm ngành xây dựng 

VtopBuild 2012 tổ chức ngày 4/7/2012

9. Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đạt giải nhất trong Hội thi An 

Toàn Vệ Sinh Viên Giỏi 2012 do Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương tổ chức.

10. Đại diện Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen nhận chứng nhận công 

nghệ - Tự động hoá - Quy trình sản xuất khép kín của Viện Khoa học và công nghệ 

Việt Nam

11. Tập đoàn Hoa Sen đồng hành cùng chương trình Diễu hành xe Asean - Ấn Độ 

2012 ngày 6/12/2012.

11
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