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Nam định, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KÉT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
NHIỆM KỲ IV (2015-2020) ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ (2020-2025)

Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 
Nam Định; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2019 và chương trình kế 
hoạch công tác của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cp  Bia Hà Nội -  Nam Định trân trọng báo cáo tình 
hình thực hiện công tác quản lý giám sát cua HĐQT đố/ với hoạt động của Công ty 
nhu sau: :

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYÉT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM

2019

1« Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đông cô đông năm 2019 của HĐQT đều theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền . 
hạn đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong hoạt động quan lý, 
điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được 
phân công với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên giám sát công tác điều 
hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; '■■ ■/

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 cuộc họp đưa ra các các 
quyêt định kịp thời về nhiệm vụ sản xũất kinh doanh và những vấn đề quan trọng 
khác trong công tác quản lý của Công ty nhằm quản lý tốt việc sử dụng vốn, tài sản 
Công ty phục vụ SXKD và đâu tư.. Công ty bảo đảm phát triển vốn và quvền lợi 
của co đông.

2. Kết quả giám sát, hỗ trợ với Giám đốc Công ty: Thực hiện đúng nhiệm 
vụ quyên hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công 
ty. Ban Điêu hành đó chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề 
phát sinh trong quản lý trong thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ  đông và 
HĐQT, Điêu hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, Công tác đầu tư với nhữnơ 
biện pháp khá hữu hiệu điều này đã được thể hiện qua báo cáo tổng kết thực hiện 
kê hoạch năm 2019 của Ban Điều hành Công ty:

- Sản lượng bia tiêu thụ loại đạt 6,336 triệu lít bằng 110,9 % cùng kỳ năm
2018

- Sản lượng Bánh mỳ đạt 745,55 tấn bằng 100,2% cùng kỳ năm 2018
- Nước uống đóng chai: 256,000 lít (Công ty bắt đàu sản xuất thử nghiệm từ 

tháng 12 năm 2018)
- Tổng Doanh thu đạt 62,04 tỷ bằng 108,7% cùng kỳ năm 2018
- Lọi nhuận trước thuế đạt 4,57 tỷ đồng bằng 110,6% cùng kỳ năm 2018
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- Nộp ngân sách đạt 31,295 tỷ đồng bằng 112% cùng kỳ năm 2018
-  - v ề  tài sản: Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2019: 39,48 tỷ đồng;

- về Công nợ: Các khoản nợ phải trả của Công ty nằm trong giới hạn kiêm
soát. Công ty không có nợ dài hạn, nợ quá hạn.

Công tac đầu tư XDCB: Năm 2019 Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu cho sản. 
xuất với tổng mức chi phí: 2,317 tỷ đồng. Trong đó xây lắp: 1.454 tỷ đông; Mua
sắm thiết bị máy móc 0.962 tỷ đồng

Các số liệu trên đã được kiểm toán báo cáo tài chính 2019 bởi Công ty TNHH 
dịch vụ tư vấn tài chính kể toán và kiểm toán Việt Nam cho thấy Công ty có đủ 
kha năng về tài chính để bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện'tại cũng
như trong tương lai.

PHẦN THỨ HAI
TỔNG KÉT HOAT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ ĨĨI (2015-2020)

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

I KỂT HOAT ĐỒNG CỦA HỒI ĐỐNG QUẢN TRỊ NHIEM KY 111 (2015-2020)

1. v ề  nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
Hội đồng quan trị Công ty CP Bia Hà Nội Nam Định do Đại hội đồng cổ

đông năm 2015 bầu ra gồm có 5 thành viên:

+ Ông Vương Toàn 
+ Ông Hoàng chí Thanh 

+ Ông Phạm Văn Hiền 
+ Ông Đặng Quang Thắng 

+ Ông Lê Vũ Đại
Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Vương Toàn làm chủ tịch Hội đông

Quản trị; Ông Phạm Văn Hiền là Giám đốc Công ty.
- Những thay đổi trong HĐQT trong nhiệm kỳ: Năm 2017 ông Phạm Vặn 

Hiền xin từ nhiệĩĩi (lý do nghỉ hưu)\ Tại Đại họi co đong bat thương Cong ty ngay 
2B/7/ 2017 đã bầu ông Vũ Thế Tường -  Phó Giám đốc Công ty làm thành viên hội 
đồng quản trị thay thế ông Phạm Văn Hiền.

Tháng 4/2019 Các ông Vương Toàn chủ tịch HĐQT, Ông Lê vũ Đại đã có 
đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT; Tại Đại hội đong co đong thương 
niên ngày 12/4/2019 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của các ông Vương Toàn, Lê Vũ 
Đại va bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kiều Chi, bà Đặng Thị Thúy vào Hội đồng 

quản trị.
Cũng trong ngày 12/4/2019 Hội đông Quản trị Công ty đã họp va bau ba 

Nguyễn Thị Kiều Chi làm Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Vương Toàn
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:
a. về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:
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Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định 
của điều lệ công ty và tuân thủ theo luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.

- HĐQT đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác, Phân công nhiệm vụ 
các thành viên HĐQT và các thành viên trong Ban Điều hành.

- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ mỗi quý một lần và nhiều cuộc họp bất 
thường để giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy 
định của Điều lệ Công ty.

Nội dung các cuộc họp tập chung vào các vấn đề về định hướng phát triển và 
thông qua kế hoạch sản xuất, các chủ trương quyết định đối với các dự án đầu tư, 
các vấn đề về quản trị Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được.traó 
đổi, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

- Các thành viên HĐQT về cơ bản được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt 
động của Công ty. Quan hệ giữa HĐQT và Ban Điều hành là quan hệ hợp tác trên 
cơ sở thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch 
HĐQT và Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

b. Những quyết đinh và chủ trương của HĐQT đã đưọc triển khai 
thực hiện.o e

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống nước thải công suất 150m3/ ngày 
đêm theo quy hoạch cải tạo mặt bằng sản xuất, làm nền sân đường nội bộ , nhà xe.

- Thông qua các dự án đầu tư: Xây dựng lại nhà Bánh mỳ, cải tạo nhà PX bia, . 
kho nguyên liệu...đầu tư hệ thống chiết keg công suất 60 keg/giờ, Bổ xung cải tạo 
nồi đường hóa và nồi cháo, bổ xung 2 tank Thành phẩm ...

- Quyết định thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu bánh mỳ Ba Lan- 
Củng cố Hệ thống tiêu thụ, đầu tư phát triển thị trường;

- Các chủ trương đầu tư tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng 
bia hơi Hà Nội

- Phê duyệt dự án sản xuất thử nghiệm SP Mới nước uống đóng chai và bình 
HanaAqua

c. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành cống ty:
Ban Điều hành Công ty do HĐQT bổ nhiệm 3 người:

Ông Phạm Văn Hiền : Giám đốc Công ty 
Ông Đặng Quang Thắng : Phó Giám đốc Công ty
Ông Lê Vũ Đ ạ i: Kế toán Trưởng Công ty ị ,

- Những thay đôi ban điêu hành: Tháng 5 năm 2017 Ông Phạm Văn Hiền có 
đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc (lý do nghỉ hưu). Tại kỳ họp ngày 5/5/2017 
HĐQT Châp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Hiền và bổ nhiệm ông Đặng 
Quang thắng làm Giám đốc Công ty; Ngày 21/6/2017 HĐQT bổ nhiệm ông Vũ 
Thế Tường làm phó Giám đốc Công ty
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Ban Điềủ hành đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đảm 
bảo quyển và trách nhiệm rõ ràng. Các thành viên ban Điều hành hoàn thành chức 
trách nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp đồng thuận trong thực hiện công 
việc

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của 
HĐQT

Ban Điều hành đã thực hiện hầu hết các mục tiêu và định hướng mà đại hội 
đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Ban 
điều hành tập chung vào các mảng hoạt động chính từng bước mở rộng thị phần 
tăng doanh thu lợi nhuận. Việc, phảt triển nguồn lực cũng là yếu tố then chốt tạo 
lên sự thành công của Công ty. Thời gian qua, Công ty đằ xây dựng đội ngũ lao 
động có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, khả năng đáp ứng 
được yêu cầu công việc được g iao .;

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ được so sánh năm 2019 với năm 2014 lạ năm 
cuối nhiệm kỳ trước như sau:

- Sản lượng bia tiêu thụ các loại đạt 6,336 triệu lít bằng 138,3 % cùng kỳ năm 
2014

- Sản lượng Bánh mỳ đạt 745,55 tấn bằng 106,47% cùng kỳ năm 2014
- Nước uống đóng chai: 256.000 lít (Gông ty bắt đầu sản xuất thử từ tháng 12 

năm 2018)
- Tổng Doanh thu đạt 62,04 lỷ bằng 106,67% cung kỳ năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,057 tỷ đồng bằng 110,42% cùng kỳ năm 2014
- Nộp ngân sách đạt 31,295 tỷ đồng bằng 183,71% cùng kỳ năm 2014

Trong Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiệủ khó khăn nhưng HĐQT và 
ban điều hành vẫn cân đối nguồn lực dành hơn 19 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị 
nhằm nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng cơ bản ; Mua sắm máy móc thiết bị, 
phương tiện vận tải, đồ chứa đựng; năm 2015 hoàn thiện hệ thống nước thải, từng 
bước đầu tư trang tHiết bị hiện đại cho phòng Kỹ thuật GÔng nghệ - KCS. Các 
nguồn đầu tư này đã làm gia tăng đáng kể tài sản của Công ty qua từng năm: Tổng 
giá trị tài sản có đến 31/12/2019: 39,48 tỷ đồng;

d. về quan hệ vói người lao động:
Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, 

bảo đảm các chế độ chính đáng đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo
hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động thu nhập bình quân người
lao động năm 2019 là 6,347 triệu đồng tăng 161,09 % so với năm 2014.

e. Các hoạt động khác:
HĐQT, Ban Điều hành bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức 

Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng 
quy định của pháp luật;

Các hoạt động cộng đồng về xã hội như công tác ủng hộ, tài trợ các Quỹ từ
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thiện xã hội; Công tác bảo vệ môi trường; Công tác thi đua tiếp tục duy trì và tiếp 
tục phật triển.

Xây dựng nếp sống vân hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn két, hợp tác, trách 
nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

: g. Đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội -  Nam 
Đinh nhìn chung Công ty đã hoàn thành khá tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
thực hiẹn tôt các chủ chương mà đại hội cô đông đê ra. Tình hình tài chính Công ty 
lành mạnh, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững hơn về lâu dài trong 
nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó Công ty đã làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, ... vả quan 
trọng nhất là đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Một số tồn tại : Hoạt động makettinh chưa được đầu tư đúng mức còn nhiều
hạn chế nên hình ảnh và thương hiệu của Công ty chưa được đánh giá đúng mức
tren thị trương; Cong tác nhân sự còn nhiêu thiêu sót chưa theo kịp yêu cầu nhiệm 
vụ

IL.KẾ HOẠCH VÀ ĐĨNH HƯỚNG NHĨẼM v u  HĐOT NHĨẼM KỲ 2020-2025
Năm 2020 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập 

va mơ cửa thị írưcmg trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt 
và tác động đến thay đổi trọng xu hướng tiêu dùng; Các chính sach quan lý của 
Nhà nước đối với đồ uống có cồn đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tăng trưởng 
cua nganh rượu bia Viẹt Naiii. Trươc tình hình nêu trên, HĐQT báo cáo về phượng 
hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 như sau 

1. v ề  sản xuất kinh doanh

- Tốc độ tăng trương doanh thu trung bình từ 2% - 5% trong đó doanh thu từ 
SXKD tăng 2% - 5%; Thu nhập bình quan của CNLĐ tăng 3-5%; Nộp ngân sach
bình quân năm Tăng 2-5 %; và có lợi nhuận hàng năm .

2) Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật và công 
nhân lành nghề. •

3) Phát triên thị trường trọng điêm; Hoàn thiện hệ thống thương hiệu Công ty
thực hiện chính sách hài hoà về lợi ích gữa nhà sản xuất và khách hàng 

4. Định hướng nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Nạng cao chât lượng hoạt động của HĐQT, tập trung rà soát và hoàn thiện 
các quy chê quản lý nội bộ, quản trị doanh nghiệp

, " Ti®p tục hoàn thiện quy hoạch, định hướng phát triển của Công ty; Bảo đảm 
sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Điều hành điều hành để cùng chỉ 
đạo tô chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2020-2025 từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công tỷ.

Căn cứ định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu trước mắt của HĐQT 
năm 2020 như sau



6

1. Từng thành viên HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những 
công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị 
quyêt nhăm mục tiêu cao nhât là đây mạnh sản xuât và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao 
sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công tỵ.

2,. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống quản trị, kiện 
toàn công tác cán bộ quản lý.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm, đổi 
mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, tăng năng suất lao động. Tiếp 
tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soạt sử 
dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

Tập trung cho công tác thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, 
thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các 
Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:
- Tổng sản lượng: 5.200 nghìn lít bia các loại, trong đó:

+ Bia Nam Định: 1.400 nghìn lít
+ Bia Hà Nội: 3.800 nghìn lít

- Bánh mỳ : 746 tấn
- Nước lọc : 314,148 nghìn lít
- Tổng doanh thu: 75,281 tỷ đồng
-N ộpngân sách: 25,608 tỷ đồng

. - Lợi nhuận sau thuế: 1,832 tỷ đồng 
. - Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định.

- Cổ tức: 6%.

. ' . 5. về công tác đầu tư: Tiếp tục đầu lư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện 
đại hoa thiet bị, cụ thê: hệ thông máy chiêt keg 2 lít, công cụ dụng cụ sản xuất mói .

Tỉ en dãy la bao CŨO tinh hình hoạt động củu Hôi đông quản tri năm 2019 
và phương hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng căm ớn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
^ gèm Ử T ỊC H

Nguyền Thị Kiều Chi



TỔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU-NGK HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI NAM ĐỊNH D ộc lập „ Tự  do - Hạnh phúc

_ _ _ _ _  cgso ----- ' __________ X .  . . . . .

Nam định, ngày 03 thảng 6 năm 2020.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM 2019 

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 
TẠI ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THựC HIỆN KẾ HOẠCH

NĂM 2019

I. Tình hình năm 2019:

- Tinh hình kinh tế trong nước: Năm 2019 tình hình kinh tế trong nước có nhiều 
triển vọng hơn năm 2018, nhu cầu, sức mua tiêu dùng tăng. Tuy nhiên tình hình chính 
trị, kinh tế thế giới có những biến động, cùng với những về biến đổi khí hậu, thiên tai 
đã ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả các loại vật tư chính như malt, hoa houplon, bột 
mỳ, gạo ... Ngay từ cuối năm 2018 và năm 2019 giá cả của hầu hết nguyên vật liệu 
chủ yếu như malt, cao thơm, hoa houplon ... đã có biến động và giữ ở mức cao gây 
khó khăn đến sản xuất.

-  về chỉnh sách của Nhà nước: Sản xuất Bia ngoài việc chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở 
mức thuế suất cao 65 % (từ năm 2018), chính sách hạn chế sử dụng Bia và nước 
uống có cồn, một số chính sách mới.về tiền lương, bảo hiểm ... có ảnh hưởng lớn 
với chi phí sản xuất kinh doanh. Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, 
nạn hàng nhái, hàng giả thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mỳ Ba lan...

- Tình hình thời tiết: Nhìn chung trong năm 2019 tương đối thuận lợi hơn năm
trước.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh ( Có biểu chi tiết kèm theo).

Sản lưọng hàng hóa thực hiện năm 2019.

Sản lượng H H  chủ yếu  
tiêu thu

Đơn

vị
K H 2019 TH  năm  

2019
Tỉ lê 

TH /K H
(%)

Tổng sản lượng Bia hơi: 1.000 6.300,0 6.336,5 100,6

- Bia hơi Hà Nội 1.000 4.600,0 4.764,3 103,6



- Bia hơi HN-NĐ 1.000 1.700,0 1.572,2 92,5

- Bánh mỳ Ba Lan Tấn 745,0 745,55 100,1

- N ưóc lọc H anaA qua 1000 314,148 256,335 81,6

1. về sản xuất kinh doanh bia:

- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt 6.336,5 ngàn lít bằng 100,6 % kế 
hoạch năm và bằng 110,9 % cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội đạt 4.764,3 ngàn lít bằng 103,6 % 
kế hoạch năm và bằng 105,6 % cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội -  Nam Định các loại đạt 1.572,2 
ngàn lít bằng 92.5 % kế hoạch năm và bằng 131,0 % cùng kỳ năm trước.

- Chất lượng sản phẩm Bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội -  Nam Định nhìn chung 
khá ổn định và được duy trì theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000 - 
2005 và quy định của Tổng Công ty.

Nhìn chung tổng sản lượng Bia hơi các loại sản xuất tiêu thụ cả năm bằng 110,9 
% so cùng kỳ năm 2018 do tình hình thời tiết năm nay có phần thuận lợi hơn và sự cố 
gắng phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong tình hình thị trường 
ngày càng nhiều khó khăn do cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

2. về sản xuất kinh doanh Bánh mỳ:
Sản xuất Bánh mì đạt 745,5 tấn bằng 100,1 % kế hoạch năm và bằng 100,2 % 

cùng kỳ năm trước. Chất lượng tiếp tục được duy trì và ổn định.

Sản lượng sản xuất, tiêu thụ tăng trưởng chậm do thị trường khó khăn: có rất 
nhiều lò bánh tư nhân làm giả Bánh mỳ Ba Lan, các loại bánh mỳ chất lượng kém rao 
bán với giá rẻ. Ngoài ra thị trường có rất nhiều loại bánh mỳ vớí mẫu mã đa dạng cạnh 
tranh nên cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ.

3. Hiệu quả SXKD năm 2019:

Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện: 4,057 tỷ đồng bằng bằng 162,2 % kế hoạch 
và 110,6 % cùng kỳ 2018.

Trong đó:

+ Sản xuất Bia lãi 0,767 tỷ đồng.

+ Sản xuất Bánh mỳ lãi: 0,61 ltỷ đồng.

+ Dịch vụ thuê tài sản lãi: 1,505 tỷ đồng.

+ Thu hoạt động tài chính: 1,071 tỷ đồng.

+ Hoạt động khác: 0,100 tỷ đồng
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4. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019, trong đó có thực hiện cải tạo nhà hàng 
Nam Thái để cho thuê kinh doanh sản phẩm Bia, cải tạo lại nhà phân xưởng Bia, mua 
sắm bổ sung thiết bị sản xuất b ia ... Đảm bảo vận hành khai thác tốt các thiết bị mới 
được đầu tư trong năm trước. Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định 
theo kế hoạch và quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

*  Tồng mức đầu tư  thực hiện: 2,380 tỷ đồng.

Trong đó:

- Xây lắp: 1,454 tỷ đồng (Cải tạo lại nhà hàng Nam Thái, Phân xưởng Bia).

- Máy móc thiết bị: 0,926 tỷ đồng (Thiết bị sản xuất bia) ).

4. Công tác thị trường:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển 
thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi Hà Nội - Nam Định. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ 
khó khăn mở rộng thị trường, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trỡnh 
khuyến mại hỗ trợ khỏch hàng.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý 
thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng);

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh và an toàn thực phẩm, các 
quy định bán hàng do Tống Công ty và Công ty đã đề ra.

Công tác quản lý:

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 22000 -  
2005,ISO 14001 :2015 công cụ 5S và tích họp vào Tiêu chuẩn của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa đổi hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện 
pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước ....

- Do có sự thay đổi lớn chính sách tiêu thụ Bia tác động lớn đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh nên Công ty đã tổ chức họp bàn về sản xuất kinh doanh, biện pháp tháo gỡ 
những khó khăn và những biện phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, siết 
chặt quản lý, lập và duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, các biện pháp thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng 
Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền 
lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm 
bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không 
nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động. Mức tiền lương người 
lao động bình quân đạt trên 6,3 triệu đồng/người/ tháng.
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- Phối kết họp chặt chẽ với Công đoàn vận động và tạo điều kiện để ngưòi lao 
động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát 
động, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phần thử hai
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP KẾ HOẠCH NĂM 2020 • • 7 •

- Tinh hình kinh tế trong nước: Năm 2020 dự báo tình hình kinh tế thế giới và 
trong nước đã và sẽ nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... ảnh 
hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và nguồn cung, giá cả các loại vật tư chính như malt, hoa 
houplon, bột mỳ, gạo ... gây khó khăn đến sản xuất.

- v ề  chính sách của Nhà nước: Sản xuất Bia ngoài việc chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 
Bia cao ở mức 65 %, chính sách hạn chế sử dụng Bia và nước uống có cồn, một số 
chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm ... có ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ và chi phí sản 
xuất kinh doanh. Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng nhái, 
hàng giả thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mỳ Ba lan diễn ra tràn lan.

Phương hướng nhiệm yụ kế hoạch năm 2020:

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2019 dự báo tình hình 
năm 2020 và khả năng của Công ty, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty: Nhiệm vụ 
kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Tổng sản lượng hàng hoá thực hiện: Bia hơi các loại 5,2 triệu lít, trong đó bia 
hơi Hà nội 3,8 triệu lít; Bia hơi Hà Nội - Nam Định 1,4 triệu lít, Bánh mỳ Ba lan 746 
tấn, nước lọc tinh khiết HanaAqua 314,14 ngàn lít.

Các chỉ tiêu chủ yếu Ke hoạch SXKD năm 2020:

TT Chỉ tiêu Đơn vị
TH năm 

2019

KH năm 

2020

SSK H
2020/

TH 2019
(%)

1 Giá trị SXCN (Giá thực tế) T ỷđ 56,037 49,553 88,4

2 Sản lượng hàng hoá thực hiện:

2.1 Sản lượng bia hơi: Tr.l 6,336 5,200 82,1

- Bia hơi Hà Nôi Tr.l 4,764 3,800 79,8

- Bia hơi HN-NĐ Tr.l 1,572 1,400 89,0
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2.2 Sản lượng Bánh mì Ba Lan Tân 745,55 746,00 100,1

2.3 Nước lọc 1.000 L 256,333 314,148 122,6
3 Tổng doanh thu thuần T ỷđ 62,047 54,829 88,4

4 Nộp Ngân sách T ỷđ 31,171 25,608 82,2

5 Lợi nhuận trước thuế T ỷđ 4,057 2,290 56,5
6 Vốn đầu tư T ỷđ 2,380 1,500 63,0

Các giải pháp chính để hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tập trung xây dựng, quản lý thương hiệu Bia hơi Hà Nội, Bánh mỳ Ba Lan. 
Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ 
thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty.

- Công tác đầu tư XDCB: Năm 2020 do tình hình có nhiều khó khăn nên Công ty 
chủ trương hạn chế đầu tư và chỉ đầu tư bổ sung 1 dây chuyền chiết bia keg 2 lít ,Tạm 
thời lùi việc đầu tư Hệ thống CIP tự động tank lên men và bổ xung Keg 30 lít mới đồng 
thời tăng cường công tác quản lý sử dụng và sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, 
theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

Tổng mửc đầu tư cho năm 2020 dự kiến: 1,5 tỷ đồng.
Trong đó:

- Xây lắp: Không

- Thiết bị : 1,5 tỷ đồng (Thiết bị chiết keg 2 lít).

*  Quản lý sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015, 22000: 2005 của Tổng Công ty.

- Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào những 
chi phí chính như điện, than, nước, chi phí sử dụng máy móc thiết bị những chi phí 
chiếm tỷ trọng cao trong giá thành như nguyên, vật liệu, than, điện, nước, chi phí sửa 
chữa máy móc thiết bị.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, 
hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.

* Công tác quản lý lao động:

- Rà soát lại định biên, định mức lao động tại các đơn vị bộ phận, có kế hoạch 
tuyển dụng, đào tạo lao động. Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của 
HĐQT, tiếp tục thực hiện giao khoán quỹ tiền lương theo công việc,.
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- Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Rà soát 
việc thực hiện khoán tiền lương sản phẩm đến từng đơn vị đúng quy định. Thực hiện hệ 
thống thang bảng lương mới và bảo hiểm theo luật Lao động, luật Bảo hiêm.

- Duy trì tốt việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động tăng cường việc kiểm tra 
giám sát việc chấp hành nội quy lao động, quy định bảo hộ an toàn lao động, thực hiện 

nghiêm túc chế độ thưởng phạt hàng tháng.

- Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, tiêt kiẹm trong cong 
việc của mỗi cán bộ công nhân viên. Tổ chức các khóa học về ISO, An toàn vệ sinh lao 
động Phòng chống cháy nổ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm ...

3. về công tác thị trường:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triên 
thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi HN- NĐ. Tổ chức các hội nghị khách hàng bàn 
biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ. Thực hiện chương trình tiếp thị, khuyến mại, kích câu. 
Phòng thị trường nắm băt kịp thời tình hình thị trường đê co biẹn phap thao gơ.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý 
thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thô (Theo Hợp đong litxang).

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh và an toàn thực phâm, các 
quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, nhiệm vụ kê hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2.020 của Ban giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam 
Định báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty./.

Trân trọng!
CÔNG TY  CP B IA  H À  N Ộ I - NAM  ĐỊNH
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Kết quả SXKD năm 2019

(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt)

Phụ lục 1

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính TH 2018 KH2019 TH 2019

Tỷ lê so sánh 
(%)

TH
2019/
TH

2018

TH 
2019/ 
KI I

2019
A B c 1 2 3 4=3/1 5=3/2

1 Giá trị SXCN (Giá thực tế) Tr. đ 51.538,896 55.674,733 56.037,358 108,7 100,7

2 Tổng doanh thu Tr. đ 57.090,557 60.876,904 62.047,124 108,7 101,9

Trong đó:
Doanh thu SXCN Tr. đ 51.538,896 55.674,733 56.037,358 108,7 100,7

3 Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:

3.1 Bia hoi các loai: 10001 5.712,526 6.300,000 6.336,510 110,9 100,6

- Bia hơi Hà Nôi 10001 4.512,020 4.600,000 4.764,320 105,6 103,6

- Bia hơi Hà Nôi - Nam Đinh 10001 1.200,506 1.700,000 1.572,190 131,0 92,5

3.2 Bánh mì Ba Lan Tấn 743,730 745,000 745,550 100,2 100,1

3.3 Nưóc loc 10001 21,081 314,148 256,335 1216,0 81,6

3.4 Vân tải 1000 T 2.137,409 2.329,000 1.873,918 87,7 80,5

4 Thưc hiên đầu tư Tr. đ 5.345,653 4.629,900 2.380,946 44,5 51,4

4.1 Chia theo khoản muc đầu tư > J

* Xây lắp: Tr. đ - 2.459,475 2.521,900 1.454,980 59,2 57,7

* Thiết bi Tr. đ 2.142,605 2.108,000 925,966 43,2 43,9

* Khác 743,573 - -

5 Nộp ngân sách Nhà nước Tr. đ 28.840,711 30.464,434 31.171,869 108,1 102,3

6 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr. đ 3.667,711 2.500,712 4.057,320 110,6 162,2

Trong đó:Lợi nhuận s x chính Tr. đ 1.231,915 545,124 1.393,800 113,1 255,7

7 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr. đ 2.551,566 2.000,569 3.217,399 126,1 160,8

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đ/Cp 1.275,783 1.000,284 1.608,700 126,1 160,8

9 Tỷ lệ chia cổ tửc % 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0

10 Tổng lao động bình quân Người 115 113 115 100,0 101,8

12
Thu nhập bình quân 
ngưòi/tháng lOOOđ 6.022,8 5.943,88 6.347,2 105,4 106,8

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định
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CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2020
Phụ lục 2

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính KH2019 TH 2019 KH2020

Tỷ lê so sánh 
(%)

TH
2019/
KH

2019

KH
2020/
TH

2019

A B c 1 2 3 4=2/1 5=3/2

1 Giá trị SXCN (Giá thực tế) Tr. đ 55.674,733 56.037,358 49.553,548 100,7 88,4

2 Tổng doanh thu Tr. đ 60.876,904 62.047,124 54.829,8Ơ7 101,9 88,4

Trong đó:

Doanh thu SXCN Tr. đ 55.674,733 56.037,358 49.553,548 100,7 88,4

3 Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:

3.1 Bia hoi các loai: 10001 6.300,000 6.336,510 5.200,000 100,6 82,1

- Bia hơi Hà Nôi 10001 4.600,000 4.764,320 3.800,000 103,6 79,8

- Bia hơi Hà Nôi - Nam Đinh 1000 1 1.700,000 1.572,190 1.400,000 92,5 89,0

3.2 Bánh mì Ba Lan Tấn 745,000 745,550 746,000 100,1 100,1

3.3 Nước loc 10001 314,148 256,335 314,148 81,6 122,6

3.4 Vân tải 1000 T 2.329,000 1.873,918 1.560,000 80,5 83,2

4 Đầu tư Tr. đ 4.629,900 2.380,946 1.500,000 51,4 63,0

4.1 Chia theo khoản muc đầu tư 5

* Xây lắp: Tr. đ 2.521,900 1.454,980 - 57,7 0,0

* Thiết bi Tr. đ 2.108,000 925,966 1.500,000 43,9 162,0

* Khác - - -

5 Nộp nqân sách Nhà nước Tr. đ 30.464,434 • 31.171,869 25.608,283 102,3 82,2

6 Tổng lợi nhuận trưó’c thuế Tr. đ 2.500,712 4.057,320 2.290,939 162,2 56,5

Trong đó:Lợi nhuận s x  chính Tr. đ 545,124 1.393,800 51,355 255,7 3,7

7 Tổng lọi nhuận sau thuế Tr. đ 2.000,569 3.217,399 1.832,751 160,8 57,0

8 Lai cơ bản trên cổ phiếu Đ/Cp 1.000,284 1.608,700 916,376 160,8 57,0

9 Tỷ lệ chia cổ tửc % 8,0 8,0 6,0 100,0 75,0

10 Tổng lao động bình quân Người 113 115 113 101,8 98,3

11 Tổng thu nhập (Tiền lưong) Tr. đ 8.059,831 8.759,233 7.111,387 108,7 81,2

12
Thu nhập bình quân 
người/tháng lOOOđ 5.943,8 6.347,2 5.244,3 106,8 82,6



TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty c ổ  Phần Bia Hà Nội - Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Bia Hà 

Nội -  Nam Định;

Căn cứ nội dung biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội -  Nam Định về 

việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả 

kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội -  Nam Định năm 2019 

gồm những nội dung sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các 

cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám 

đốc về các chủ trương, kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh, việc tuân thủ các quy định 

về công bố các thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, thông tư, chính 

sách của Nhà nước, của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.

Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của 

Công ty đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; thông

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM  ĐỊNH
/ZT ) > - ----

ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Nam Định, ngày 3 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT(năm 2019)đã sửa lại

(Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm)



qua Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, kiểm tra giám sát hoạt động doanh 

nghiệp, trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

II. Kết quả hoạt động:

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH và 

dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam việt (AASCN). Đơn vị kiểm toán không 

có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung 

thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yêu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 

31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 

năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 

chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của 

Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019 như 

sau:

2. Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 
2019:

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua 
đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn 

-T à i sản dài hạn 

Tổng nguồn vốn

- Nợ phải trả 

- V ố n  chủ sở hữu 

Kết quả kỉnh doanh

- Lợi nhuận trước thuế 

-Lợ i  nhuận sau thuế

39.486.083.85 đồng

18.964.690.269 đồng 

20.521.393.585- đồng 

39.486.083.854 đồng

13.132.832.769 đồng 

26.353.251.085 đồng

4.057.320.464 đồng 

3.217.399.208 đồng



Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của 
Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; các Nghị quyết, Quyết định và 
văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

- về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Năm 2019 mặc dù là một năm khó 

khăn với các Doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám 

sát của Ban Kiểm soát, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn 

thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 giao cho.

- về công tác tài chính Kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Kế toán thực hiện 

cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác tối đa nguồn vốn 

nhàn rỗi để tăng hiệu quả hoạt động. Phòng Kế toán đã nghiêm túc thực hiện lập Báo cáo 

tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương và các chế độ chính sách: Công ty thực hiện nâng, điều chỉnh lương kịp 

thời cho cán bộ công nhân viên khi đến hạn, thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy 

chế hiện hành.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty và Ềan Giám đốc đã phấn đấu thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết 

do Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của 

Công ty trong tình hình khó khăn chung. Công ty đã có những giải pháp thích hợp để hoàn 

thành các chỉ tiêu về sản lượng, đưa sản lượng bia năm 2019 tăng so với năm 2018, Doanh 

thu và Lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 theo nghị quyết Đại hội Đồng 

cổ đồng thường niên năm 2019:

Vốn Điều lệ tại đến thời điểm 31/12/2019 không thay đổi: 20 tỷ đồng.

- Trong năm, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019 so với mục tiêu của Đại 

hội đồng cổ đông, cụ thể:

+ Sản lượng Bia năm 2019 đạt 6,336 triệu lít, bằng 100,7 % so với KH năm, bằng 

110,9 % cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: - Bia hơi Hà Nội 4,764 triệu lít bằng 103,6% kế hoạch năm, bằng 105,6 % 

cùng kỳ năm 2018. '•

- Bia hơi Hà Nội -  Nam Định đóng chai 0,75 lít, keg 1 lít và 2 lít: 1,572 triệu

lít đạt 92,5 % kế hoạch, bằng 131,0 % cùng kỳ năm 2018.

+ Sản lượng Bánh mỳ năm 2019 đạt 745,5 tấn bằng 100,1 % so với kế hoạch, bằng

100,2 % cùng kỳ 2018. Sản lượng năm 2019 tăng 1,82 tấn so với cùng kỳ .

- Tổng Doanh thu đạt 62,0 tỷ đồng bằng 101,2 % kế hoạch, bằng 108,7% cùng kỳ năm 

2018.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3,217 tỷ đồng bằng 160,8 % kế hoạch và bằng 126,1 % 

cùng kỳ năm

2018.

+ Thực hiện đầu tư: Trong năm 2019, Công ty thực hiện đầu tư với tổng chi phí là: 

2,380 tỷ đồng.

Trong đó: - Xây lắp: 1,454 tỷ đồng (bao gồm cải tạo nhà hàng Nam thái, cải tạo phân 

xưởng Bia).

- Máy móc thiết bị: 0,926 tỷ đồng (các thiết bị sản xuất Bia).

5. Ý kiến của cổ đông:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn 

bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

III. Một số nhận xét, kiến nghị của Ban Kiểm soát vói Công ty:

Mặc dù năm 2019 là một năm tương đối thành công với Công ty, tuy nhiên bước 

sang năm 2020 được dự báo là một năm cực kỳ khó khăn đối với các doanh nghiệp 

ngành bia nói chung và Công ty nói riêng. Do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên



ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành:

Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt. Nâng cao hiệu suất hoạt động 

máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty.

Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định 

mức để tiết giảm chi phí đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý 

các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của các cán bộ quản lý.

Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo quy chế quản 

lý người đại diện của HABECO tại Công ty một thành viên có vốn góp của HABECO.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công 

ty. Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty 

nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, 

để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời.

Ban Kiểm soát sẽ phát huy hơn nữa để đưa ra những ý kiến đề xuất với Hội đồng 

quản trị và Ban giám Đốc trong các hoạt động của Công 'ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2019, đã được tât cả 

các kiểm soát viên nhất trí 

thông qua.

Cuối cùng, xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh 

phúc và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm  ./. T/M. BAN KIÊM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh



TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

: 0 1 / T T - B K S Nam định 3 tháng 6 năm 2020

TÒ TRÌNH

v/v lựa trọn đơn yị kiểm toán báo cáo tài chính Năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội - Nam Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 

Căn cứ điều lệ Công ty cổ  Phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Căn cứ Quyết định số 41a - QĐ-HĐQT ngày 18/2/2020 tổ chức Đại hội Đồng cổ đông 

Kính trình Đại hội đổng cổ đông thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết 

định lựa trọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện soát xét báo cáo tài chính (6 tháng đầu 

năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của 

ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính họp nhất của Công ty 

Mẹ - Tổng công ty cổ phần Bia -Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN

Nguyễn thị Thanh



TỎNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI 
CÔNG TY CP BĨA HẢ NÒI - NAM ĐINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp — Tư do — Hanh phúc

Nam Định, ngày Ẵi. tháng ã. năm 2020.

TÒ TRÌNH CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ Đ ư ợ c  KIẺM  TOÁN

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

-  C ăncứLuậtdoanhnghiệpsô68/2014/Q H 1 3 ngày2 6 tháng8 năm 2014.'
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QHl lngày 29/11/2006 và luật lửa đổi, bổ 

sung một sô điêu của luật quản lý thuế sổ 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ 

sung một sổ điêu của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 32/2013/QH13
- Căn cứ Luật sô 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một sổ  

điêu của các Luật thuế.

Căn cứ Báo cáo kiêm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty TNHH Dịch 
vụ tư vân tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN)

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội -  Nam Định trinh Đại hội cổ đông 
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tm 
chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN) với nhũng chi tiêu chù yếu sau:
I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2019:

- Tổng giá trị tài sản: 39.486.083.854 đồng.
Trong đó:

+ Tài sản ngắn: 18.964.690.269 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 20.521.393.585 đồng.
- Tổng nguồn vốn: 39.486.083.854 đồng.
Trong đó:

+ Nợ phải trả: 13.132.832.769 đồng.
+ Vốn chủ sở hữu: 26.353.251.085 đồng, 

ĩ- KÉT QUẢ KINH DOANH NẤM 2019:

1. Tổng doanh thu: 86.932.388.416 đồng.
- Doanh thu thuần: 62.047.351.343 đồng.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 60.939.860.886 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính : 1.107.263.184 đồng
- Thu nhập khác: 227.273 đồng.
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2. Sản lượng, sản phẩm chủ yếu.
- Bia hơi các loại : 6.336,510 ngàn lít.
-Bánhm ỳ: 745,550 tấn.

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.057.320.464 đồng 
Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.217.399.208 đồng 
Tỷ suât lợi nhuận sau thuế trên vốn góp : 16 %

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhànước : 31.171.868.684 đồna.
Trong đó:

' Thuế° T° T : 4.888.575.840 đồng.
- Thuế TNDN : 839.921.256 đồng.
- Thuế TTĐB : 24.885.037 073 đong.
-C ác khoản nộp khác: 558.334.515 đồng

* * Bia Hà Nội- - ^  -  
ĩ ẽ l cầLhần B iaH à Nội' Nam « thài điể„

kiểi t o ^ N ^  v Ĩ  t0án bởi g ty ™ !Ch ^  -  ^ 2  k to *  v" 
Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



TỎNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢư-NGK HÀ NÔI CỔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NCHĨA Ví ÍT K A ivr
CÔNG TY CP BIA HA NÔI - NAM mNTI • ^  í  ị  C/ IU

Độc lâp — Tư do — Hanh phúc

Nam Định, ngày đ  tháng s.. năm 2020.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 

D ự  KIÉN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

-  Căn cứ Luật doanh nghiệP' sổ' 68/2014/ Q H 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH1 In g ly  29/11/2006 và luật sửa đôi, bể 

sung một sổ điều của luật quản lý thuế sổ 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012
- Căn cứ' Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ 

sung một sô điêu của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 32/2013/QH13
-  Căn cứ Luật sổ 71/2014/20Ỉ4/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bẻ sung một sổ  

điểu của các Luật thuế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội -  Nam Định trình Đại hội cổ đông 
Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. Dự kiến mưc 
tiên lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

L_ỌUYÉT TOÁN THỪ LAO HĐOT. BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019;

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, năm 2019 Công ty

đã trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các mức sau:
1. Chủ tịch hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.

2. Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
3. Trưởng ban kiểm so á t: 3.000.000 đồng/thang
4. Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng.
5. Thư ký hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/ tháng

Tông sô tiên thù lao đã trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019: 300.000.000 đ
- Trong đó:

+ Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 216.000.000 đồng.
+ Thù lao Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng, 

l ĩ .  Dự K IÉ N  THỦ LAO HĐOT VÀ BAN KIỂM SOÁT NÃM 2020:

- Dự kiên năm 2020 Công ty trả tiền lưong, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát (làm việc kiêm nhiệm) giữ nguyên như năm 2019, theo các mức sau-

1. Thù lao trả HĐQT:

Chủ tịch hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
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- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/ tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng.
2. Thù lao trả Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
Dự kiến tổng số tiền thù lao trả HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020: 300 000 000 

đồng.
- Trong đó:

+ Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 216.000.000 đồng.
+ Thù lao Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng.

* Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề
nghị Đại hội đồng cổ đông: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ky 
HĐQT năm 2020.

Trân trọng!
t /m  h ộ i  đ ồ n g  q u ả n  t r i

CONG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI 
CỔNG TY CP BIA HẢ NÔI - NAM ĐTNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

Nam Định, ngày 03 tháng 06 năm 2020.

TÒ TRÌNH CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

KÉ h o ạ c h  SXKD Nă m  2020 VÀ PHÂN PHỔI LỢI NHUẬN NĂM 2020 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2020

-  Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/ Q H 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH1 lngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ 

sung một sổ điều của luật quản lý thuế số 2Ỉ/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đoi, bổ sừng một so 

điêu của các Luật thuế.
-  Căn cứ Điêu ỉệ tổ chức và hoạt động của Cồng ty
-  Căn cứ tờ trình của Ban giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Nam Định trình Đại hội đồng cổ 
đông kế hoạch SXKD năm 2020 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
I. KỂ HQACH SXKD NĂM 2020:

1. Tổng doanh thu: 75.281.316.152 đổng.
- Doanh thu thuần: 54.829.807.382 đổng.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 54.040.672.819 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 550.000.000 đồng.
- Thu nhập khác : 239.134.563 đồng.
2. Sản lượng, sản phẩm chủ yếu.
- Bia hơi các lo ạ i: 5,2 triệu lít.
-Bánhmỳ: 746,0 tấn.
- Nước uống tinh khiết: 0.314 ngàn lít.
3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.290.938.715 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.832.750.972 đồng.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp : 9,16 %.

4. Thuế và các khọản phải nộp Nhà nước: 25,608 tỷ đổng.
Trong đó:

- Thuế GTGT 4,170 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 0,458 tỷ đồng.
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- Thuế TTĐB : 20,452 tỷ đồng.
- Các khoản nộp khác: 0,528 tỷ đổng.
5. Lao động và tiền lương:
- Tổng số lao động bình quân năm: 113 người.
- Tổng quỹ lương thực hiện: 7.983 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/ tháng: 5.2 triệu đồng.
II. KẾ HOACH PHÂN PHỎÌ LƠI NHUẲN NĂM 2020:
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.832,751 triệu đồng.
* Dự kiến phân phối:
- Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn góp 6 %: 1.200,000 triệu đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển ( %): không trích.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (31,6%): 632,751 triệu đồng.
* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị cổ đông 
thông qua:
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Trân trọngỊ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔN ' 1 ' ỘI-NAM ĐỊNH

W: CHỦ TỊCH HĐQT

%k ơúm



TỎNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NGK HÀ NÔI 
CỔNG TY CP BIA HẢ NÔI - NAM ĐINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp — Tư do — Hanh phúc

Nam Định, ngày .■Ởl tháng Ẩ . năm 2020.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

-  Căn cứ Luật doanh nghiệp' số 68/2014/ Q H 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014. •

-  Căn cử Luật quản lý thuế sổ 78/2006/QH1 lngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của luật quản lý thuế sổ 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012

- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ 
sung một sô điêu của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 32/201VQH13

- Căn cứ Luật sổ  71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một sổ  
điều của các Luật thuế.

Căn cứ Báo cáo tài chỉnh năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch 
vụ tư vân tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN)

-  Căn cứ Nghị quyêt Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội -  Nam Định trình Đại hội cổ 
đông:

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỚI L ơ ĩ NHUẢN NẤM 2019:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.217.399.208 đồng.
* Tông lợi nhuận sau thuế TNDN được phân chia theo phương án sau:

(1) Phân chia cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn góp : 8,0 %/ năm
- Tổng lợi nhuận để chia cổ tức : 1.600.000.000 đồng.

(2) Trích lập các quỹ:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương ): 1.203.000.000 đồng.

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển ( 12,8%): 414.399.208 đồng
* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội
cô đông châp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trên 

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CONG TY G 0 PHẦN BIA HÀ NÔI - NAM ĐINH



cóngtye S S n T đ ,nh
 —  Độc l â p - T ư  d o -H an h  nhnr

Nam Định, ngày 03 tháng 6 năm 2020

—  h trình : Đại hội đồn« cầ ẺôasCông ty CP Bia Hà Nội -  Nam Định

’ n T  Í  L! f  ^  nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngây 26/11/2014 
' ^ ! ! ®  lệ AứCVàh0ạtđộngCủaCônS ^ CP BiaHẵ  N ội-Nam  Đinh; 

r p  R B CÔnf  văn 318 /HABECOiHĐQT ngày 29/4/2020 của Tổng Công ty

z * ỉ  r t '? 1 8Íf  *“ ệu .nhâf  sự ®ạ' v™ g M m g c ư v à t
S o  Ỉ025- SOát 8 0Ổ phàn Bia ®  -  n T Đ ịnh Ẫ Z  kỳ

ưẦ-nJ ứ ngh! quyằthọp Hội đổng quản trị CÔng *y h?p "8ày 19/5/2020
K ng T í  tri “ ng ty c p  Bia, Hà Nại -  Nam ĐW> xto báo cáo va kính trinh Đại 

ội đông cổ đông năm 2020 một số nội dung như sau:

M t ĩ s r  thànhviênđượcbầu và0 đong quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm ( 2020-2025);

n ĩ  m đ ư l t i  l ci f ĩ f  • ? *  cồ ^ &  £ s  ty hiện •
c L T  Ùw, t  ?  m  thiệu; nhần sự *”* cử * * *  X  H đong quản 5Công tỵ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bao gồm: •

Chức vụ hiện tại Cô đông đề cử, 
ứng cử

Tổng Công ty 
CP Bia -  Rượu- 
NGK Hà Nội

Đặng Thị Thúy 

Vũ Thê Tường

KCS Công ty CP Bia Hà Nồi-Nam 
Định

T v 'H Đ ^ l 1M ^kỳ2ÕĨ5^2()2(rPhó'

Công ty CP Bia 
Hà Nội — Nam 
Định



Giám Đốc Công ty CP Bia Hà Nội-
Nam Đinh----------------------------------------------------------------------— -------------------------------------------

2. Thông qua sé thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát nhiêm kỳ 2020-2025-03 
thành viên; ■
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát: 05 năm (2020-2025)-
-Trên cơ sở công văn đề cử nhân sự của các cổ đông gửi đến Công ty hiện nay 
Hội đông quản trị xin giói thiêu nhân sư ứnỡ rỉr » 1  y’

TT

1

Họ Và Tên Chức vụ hiện tại CỐ đông đề cử, ứng 
cử1 Lê Thị Phương Lan TV Ban Kiêm soát nhiệm kỳ 2015- 

2020, Chuyên viên Phòng TC-KT 
Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK 
Hà Nôi Tổng Công ty CP 

Bia -  Rượu-NGK 
Hà Nội

2 Phạm Mạnh Toàn TV Ban Kiếm soát nhiệm kỳ 2015- 
2020, Chuyên viên Ban ISO, Tổng 
Công ty CP Bia-Rươu-NGK Hà 
Nôi

3

(trích

Nguyễn Thị Thanh

neane lv  linh r.iin rán  i'i

Trưởng Ban Kiêm soát nhiệm kỳ 
2015-2020, Nhân viên phòng KT- 
NV c.ty CP Bia Hà Nội-Nam 
Định

(~Ỵ n i r  T rirt 1 À Ă Y  T —  —

Công ty CP Bia Hà 
Nội -  Nam Định

trh*  ùày)™8 lý lịch của các ứng cử viên bâu vả0 HĐQT- BKS được đính kèm ‘he° Tờ
Hội đồng quán tri Công ty c p  Bia Hà Nội -  Nam Định kính trình Đại hội đồns cồ 
đông năm 2020 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./. 8

rp, - TT - X   9
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRI

Ní' n \% \

í .1 BìÀh/'

CHỦ TỊCH HĐQT

ĨS ịơ ủ ề u  m



  J L ^ J L . Í * .  ì v v ^ y u  -  X  >  V J X V  l i n  1 N  V _ / JL

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Số C M T  (ngày 
cấp, noi cấp)

Địa chi' 
thường chú

1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT 2020-2025

1994-1996: Nhân viên phân tích bán thành 
phẩm, p. Kỹ thuật hóa Công ty Bia Hà Nội

1998-2003: Quản lý kỹ thuật lên men,

2003-2004: Kỹ sư theo dõi nấu bia, Phòng 
KTCN-KCS, HABECO
2004-2013: Phó Trưởng Phòng KTCN- 
KCS sau này là Phòng QM, HABECO

2013-2013: Phó Phụ trách Phòng QM 
2014 đến nay: Trưởng Phòng Quản lý Chất 
Từ tháng 4/2019 đến nay là Chủ tịch HĐQT

001171001684 
cấp ngày 

25/8/2014 tại 
Cục Cảnh sát 

ĐKQL và 
DLQG về dân

- Kỹ sư 
công 

nghệ lên 
men, - 
Cử nhân 
kinh tế 

đối ngoại

Tố 12, 
Ngõ 73, 
Đường 

Xuân la, 
Tây Hồ, 
Hà Nội

Nguyễn
T h ị

Kiều
Chi

10/197

Kỹ sư 
Hoá Thực 

Phẩm
5/1965

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN H Ộ I ĐỒNG QUẢN TRI 
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Tháng, năm sinh T rìn h  độ T rìn h
đào tạo độ
chuyên chính

môn tri

036065004168 206 Trần
Câp ngày Thánh

08/6/2018 Cục Tông - p.
Cảnh sát ĐKQL Hạ Long -

và DLQG về TP Nam
dân cư Định

1988-1989 Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp chế 
biến LT-TP Nam Hà 
ỉ 990-1991 Bộ đội D3 lữ 279 BTL Công 
Binh
1992-1999 Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp chế 
biến LT-TP Nam Hà 

Trun 200Ọ-: 2006 qua các chức vụ phó QĐ Bia, phó 
ơ Qịp phòng nghiệp vụ, QĐ PX Bia Công ty CP Ba 

Lan
2007 đến 2017 Phó Giám đốc Công ty CP Bia 
Hà Nội - Nam Định
2017 đến nay Giám đốc Công ty CP Bia Hà 
Nội - Nam Định
2010 đến nay là thành viên HĐQT Công ty CP 
Bia Hà Nội - Nam Định

Chức vụ hiện tại

Chủ tịch HĐQT 
nhiệm kỳ 2015- 

2020 
Trưởng Phòng 
Quản lý Chất 

lượng, HABECO

TV HĐQT nhiệm 
kỳ 2015-2020, 

Giám đốc Công 
ty CP Bia Hà Nội 

Nam Định



số T T
Họ và 

Tên

Vũ Thế 
Tường

Đon vị cô 
đông G iói 

thiệu

H A N A B E C O

in a n g , nam sinh

Nam

1967

Đặng
Thị

Thúy
H A N A B E C O

Trần
Minh
Tuấn

H A B E C O

Nữ

7/1986

2/1977

Số C M T  (ngày 
cấp, noi cấp)

035067001354 
Cấp ngày 

30/3/2018 Cục 
Cảnh sát ĐKQL 

và DLQG về dân 
cư

036186007891cấp 
ngày 14/8/2018 tại 

Cục Cảnh sát 
ĐKQL và DLQG 

về dân cư

Địa chi' 
thircmg chú

031077001284 
cấp ngày 

21/7/2015 tại 
CụcCS ĐKQL- và 
DLQG về dân cư

Số 15/122 
đưòng Thái 

Bình TP 
Nam Định

TỔ 24, khu 
Bãi Viên, 

Đưòng Giải 
Phóng, TP 
Nam Định

1 rm n uo 
đào tạo 
chuyên 

môn

Cử nhân 
Kinh Tế 

ngành 
QTKD

kỹ Sư 
Công nghệ 
Sinh học

Số 7, Ngõ 
103, Cu 

Chính Lan, 
Khương 

M ai, Thanh 
Xuân, Hà 

Nôi

2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Nguyễn
Thị

Thanh
H A N A B E C O 5/1970

162171513 cấp 
ngày 27/12/1995 

tại Nam Định

38/25 Trần 
Huy Liệu - 
TP. Nam 

.Định

Thạc sĩ 
quản lý 
chuyên 
ngành 
nghiên 
cứu thị 

trường và 
chiến lưọ'c 
M arketing 
- Cử nhân 
Tài chính 
tín dụng

Trung cấp 
kế toán 
(chính 
quy)

1 rinn
độ

chính
trị

Trung
Cấp

Sơ
cấp

Sơ
cấp

Sơ
cấp

Quá tình Công tác

1985-1988 Bộ đội D4D4E212F345 

1988-2005 Công nhân, Nhân Viên phòng 
TCHC

2006 - 2017 Trưởng phòng TCHC ■ 

Tháng 7/2017 đến nay Phó Giám đốc 

Thành viên HĐQT Công ty

- Từ 10/2009-6/2016 Nhân viên Kỹ thuật

- Từ 6/2016-7/2017 Trưởng phòng quản lý 
chất lượng công ty

- Từ 6/2017 đến nay Trưỏttg phòng Kỹ thuật 
Công nghệ - KCS công ty
Từ tháng 4/2019 đến nay là thành viên HĐQT 

Công ty

2001-2001: Cử nhân tập sự, Viện nghiên cứu 
Rượu- Bia-Nước giải khát. 

2001-2004: Chuyên viên, Viện nghiên cứu 
Rượu-Bia-Nước giải khát 

2004-2009: Chuyên viên kế toán bán hàng 
Chi nhánh H ung Yên, HABECO 

2009-2016: Kế toán viên, Công ty TNHH 
M TV Thương mại HABECO. 

2016-2019: Chuyên viên tài chính, Văn phòng 
HĐQT, HABECO 

TÙT02/2019 đến nay: PÍ1Ó Chánh văn phòng 
HĐQT, HABECO

2002- 2007 Công nhân PX Bánh M ỳ Công ty 
CP Ba Lan 

2006 đến nay Nhân viên phòng Nghiệp vụ 
thành viên Bạn Kiểm soát Công ty 
2014 đến nay tnròng ban Kiểm  soát

Chức vụ hiện tại

TV HĐQT nhiệm 
kỳ 2015-2020, Phóị 
Giám đốc Công ty 
CP Bia Hà Nội - 

Nam Định

TV HĐQT nhiệm 
kỳ 2015-2020 , 

Trưởng phòng Kỹ Ị 
Thuật Công nghệ - 
KCS Công ty CP 

Bia Hà Nội - Nam 
Định

Phó Chánh văn 
phòng HĐQT, 

HABECO

Trưỏng Ban Kiểm I 
soát Công ty - 

Nhân viên phòng 
Nghiệp vụ



Tháng, năm sinh

môn

Sô 26, Hẻm 
74/13, Ngõ 
Thịnh Hào 
1 ,Phường 
Hàng Bột, 

Quận Đống 
Đ a,T P H «r 

Nội

001177017552, 
cấp ngày 

07/5/2018 tại 
CụcCS ĐKQL cư 
trú và DLQG về 

DC

Lê Thị 
Phương 

Lan
1/1977

Phạm
Mạnh
Toàn

031671645,cấp 
ngày. 22/5/2007 
tại Hải Phòng

HABECO 5/1991

Đo n vị cổ 
đông G iói 

thiệu

T rìn h  độ 
đào tạo 
chuyên

Số C M T  (ngày 
cấp, noi cấp)

Địa chỉ 
thưòng chú

Cử nhân 
kế toán So 

câp

Người Lập Biểu

Quá tình Công tác

1999-2004: Chuyên viên Phòng Kế toán Công 
ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện.

2004-2008: Phó Phòng Kế toán Công ty dịch 
vụ Tiết kiệm Bưu Điện

2008-2011: Chuyên viên, Công ty dịch vụ Tiết 
kiệm Bưu Điện.

7/2011- 8/2011: Chuyên viên, Ngân hàng TM  
CP Liên Việt.

9/2011-11/2013: Chuyên viên, Ngân hàng 
TM CP B uu điện Liên Việt-CN Hà Nội 

12/2013 -đến nay: Chuyên viên, Phòng Tài 
chính kế toán HABECO.

7/2013 - 4/2018: Kiêm toán viên, Công ty 
TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&c.

5/2018 -9/2019: Chuyên viên tài chính, VP 
HĐQT, HABECO

9/2019 - 2020: Chuyên viên hô trợ  vận hành 
và phát triển hệ thống SAP phân hệ tài chính 

kế toán, Ban ISO, HABECO

3/2020 đến nay: Chuyên viên hồ trợ  vận hành 
và phát triển hệ thống SAP phân hệ tài chính 

kế toán, Phòng Ke hoạch, HABECO

Chức vụ hiện tại

TV BKS nhiệm kỳ 
2015-2020 

Chuyên viên, 
Phòng Tài chính 

Kế toán HABECO

TVBKS nhiệm  kỳ 
2015-2020 

Chuyên viên hỗ trợ  
vận hành và phát 

triển hệ thống SAP 
phân hệ tài chính 

kế toán, Phòng Kể 
hoạch, HABECO

Nam Định ngày 19 tháng 5 năm 2020 
TM. Hôi đồng quản trị Công ty

: ‘ - Y
1-K WỊr J ÍC ';
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. CHU 7ỊCH HĐQT

ĩ  1



. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lâp -  Tư do- Hanh Phỳc

y ^ ^ C G N G  T y N ^ . \

ỊịẩỊ CỐPHẤN \ y \  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
A m V cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025

v ' ^ iA / DUy {Ệ ỵ  Công ty cổ phàn bia Hà nội - Nam định

Hôm nay, ngày 03 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 
2020; Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã tiến hành bầu cử thành viên 
Ban Kiểm soát. Đại hội nhất trí cử ban kiểm phiếu gồm:

1) Ông: Chu Văn Thăng - Trưởng ban
2) Ông: Phan Xuân Hải - ủ y  viên
3) Ông: Nguyễn Hữu toán - ủ y  viên
4) Ông: Vũ Hoài Nam - ủ y  viên
5) Bà: Phạm Thị Ánh Tuyết - Thư ký

- Số Đại biểu cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông 2020: 115 người đại diện 
1.778.880 Cổ phần

- Số Đại biểu cổ đông có mặt bầu cử : 115 người đại diện 1.778.880 c ổ  phần
Đại hội quyết định số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 

Thành viên.

Danh sách đề cử bầu vào Ban Kiểm soát:
1) Nguyễn Thị Thanh
2) Lê Thị Phương Lan
3) Phạm Mạnh Toàn

Đại hội đã tiến hành bầu cứ bằng phiếu bầụ cử được mã hóa theo số cổ 
phần từng Đại biểu được có biểu quyết và theo phương thức bầu dồn phiếu kết 
quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra 115 Phiếu đại diện 1.778.880 c ổ  phần 
Tổng số phiếu Thu về 115 Phiếu đại diện 1.778.880 c ổ  phần 
Trong đó phiếu hợp lệ 115 Phiếu đại diện 1.778.880 c ổ  phần
- Phiếu không hợp lệ: không Phiếu đại diện 0 cổ  phần

Ket quả Kiểm phiếu

1) Nguyễn Thị Thanh bầu được 1.778.880 c ổ  phần đạt 100%
2) Lê Thị Phương Lan bầu được 1.707.725 c ổ  phần đạt 96%
3) Phạm Mạnh Toàn bầu được 1.618.781 c ổ  phần đạt 91 %

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 
Nam Định đã được Đại hội thông qua



- Căn cứ vào quy chế bầu cử những Ông (Bà) sau đây trúng cử vào Ban Kiểm 
soát.

1) Nguyễn Thị Thanh
2) Lê Thị Phương Lan
3) Phạm Mạnh Toàn

Biên bản kiểm phiếu lập xong và thông qua Đại hội vào hồi 11 giờ 
ngày 03 tháng 6 năm 2020.

Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đều nhất trí ký tên./.

ủ y  viên Thư ký Trưởng ban



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
/  f  -  ̂ ^ \  \  Đỏc lâp -  Tư do- Hanh Phỳc

Ị ị ? f 'CÓNG ĩ y V > Ạ

1 ' V Ị  B ỉ a H A  N O I  B I Ê N  ? Ả N  K I Ẻ M  P H I Ể U
■ : \  NAM ĐiNH^ầỉýcử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty cổ phần bia Hà nội - Nam định

Hôm nay, ngày 03 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020; 
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã tiến hành bầu cử thành viên Hội 
đồng quản trị. Đại hội nhất trí cử ban kiểm phiếu gồm:

1) Ông: Chu Văn Thăng - Trưởng ban
2) Ông: Phan Xuân Hải - ủ y  viên
3) Ông: Nguyễn Hữu toán - ủ y  viên
4) Ông: Vũ Hoài Nam - ủ y  viên
5) Bà: Phạm Thị Ánh Tuyết - Thư ký

- Số Đại biểu cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông 2020: 115 người đại diện
1.778.880 CỔ phần

- Số Đại biểu cổ đông có mặt bầu cử : 115 người đại diện 1.778.880 cổ  phần
Đại hội quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 

Thành viên.
Danh sách đề cử bầu vào Hội đồng quản trị:

1) Nguyễn Thị Kiều Chi
2) Trần Minh Tuấn
3) Đặng Quang Thắng
4) Vũ Thế Tường
5) Đặng Thị Thúy

Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng phiếu bầu cử được mã hóa theo số cổ phần 
từng Đại biểu được có biểu quyết và theo phương thức bầu dồn phiếu kết quả như
sau:

Tổng số phiếu phát ra: 115 Phiếu đại diện 1.778.880 c ổ  phần 
Tổng số phiếu Thu về: 115 Phiếu đại diện 1.778.880 c ổ  phần 
Trong đó phiếu họp lệ: 115 Phiếu đại diện 1.778.880 c ổ  phần 
- Phiếu không họp lệ: không Phiếu đại diện không cổ  phần 

Kết quả Kiểm phiếu

1) Nguyễn Thị Kiều Chi bầu được 1.689.936 c ổ  phần đạt 95%
2) Trần Minh Tuấn bầu được 1.600.992 cổ  phần đạt 90%
3) Đặng Quang Thắng bầu được 1.743.302 c ổ  phần đạt 98%
4) Vũ Thế Tường bầu được 1.636.569 c ổ  phần đạt 92%
5) Đặng Thị Thúy bầu được 1.583.203 c ổ  phần đạt 89%



- Căn cứ vào Điêu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội 
- Nam Định đã được Đại hội thông qua

- Căn cứ vào quy chế bầu cử những Ông (Bà) sau đây trúng cử vào Hội 
đồng quản trị.

1) Nguyễn Thị Kiều Chi
2) Trần Minh Tuấn
3) Đặng Quang Thắng
4) Vũ Thế Tường
5) Đặng Thị Thúy

Biên bản kiểm phiếu lập xong và thông qua Đại hội vào hồi 11 giờ ngày 03 
tháng 6 năm 2020.

Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đều nhất trí ký tên./.

Uy viên Thư ký Trưởng ban



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phức

//£/ CỎ-\G '.y, v %  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIẺU QUYÉT
p (  rÍa  H A NOI 1 • I  T ạ i  đ ạ i  h ộ i  đ ò n g  c ỏ  đ ô n g  n ă m  2020
v .  \ ự ■ AM DỊN H 4 /  CỦẲ CỐNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

— HÔỊạặay, ngày 03 tháng 6 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Công ty cổ
phầirBia.nầ Nội - Nam Định đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được Biểu quyết

của Đại hội. Đại hội nhất trí cử ban kiểm phiếu gồm có các ông bà sau:

1. Ông: Chu Văn Thăng
2. Ông: Phan Xuân Hải
3. Ông: Nguyễn Hữu toán
4. Ông: Vũ Hoài Nam
5. Bà: Phạm Thị Ánh Tuyết

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

I. Tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2020:
- Số Cổ đông đến dự Đại hội: 115 người đại diện 1.778.880 cổ  phần có quyền biểu quyết

- Số Cổ đông có mặt khi biểu quyết: 115 người đại diện 1.778.880 cổ  phần

II. Đại hội quyết định xin ý kiến tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết các vấn 

đề sau:
1 - Báo cáo Tổng kết SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020

2 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT 2019 và kế hoạch 2020

3 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

4 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính 2020

5 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán

6 - Tò' trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019

7 -T ờ  trình kế hoạch SXKD và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020

8 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

9 - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức bỏ phiếu kín

10 - Tò' trình nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

11 Biểu quyết một số vấn đề khác

III. Kết quả Kiểm phiếu như sau:
1. Báo cáo Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Giám đốc.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).

- Số phiếu không tán thành: không CP.

- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành



2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 kế hoạch 2020.
- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.
Kết luận: Tán thành

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.
Kết luận: Tán thành

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính 2020.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.

- Số phiếu không có ý kiến: không CP.
Kết luận: Tán thành

5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.
- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.

Kết luận: Tán thành

6. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.

- Số phiếu không có ý kiến: không CP.
Kết luận: Tán thành

7. Tờ trình kế hoạch SXKD và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.

- Số phiếu không có ý kiến: không CP.
Kết luận: Tán thành

8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, Tờ trình miễn nhiệm 
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.
- Số phiếu không có ý kiến: không CP.
Kết luận: Tán thành

9. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức bỏ phiếu kín



- số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.

- Số phiếu không có ý kiến: không CP.
Kết luận: Tán thành

10. Thông qua tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức Biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 115 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: không CP.

- Số phiếu không có ý kiến: không CP.
Kết luận: Tán thành

11. Biểu quyết một số vấn đề khác

Biên bản kiểm phiếu lập xong và thông qua Đại hội vào hồi 11 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2020. 

Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đều nhất trí ký tên./.
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