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BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị tại Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản 
trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020 thong 
qua hồi 14 h00’ ngày 03/6/2020;

°,ứ khof n 1 Đìêu 28 Đi®u lị  Cônể ty quy định thời hạn và người triệu tập 
phien họp thứ nhât của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

Nguyễn Thị K iều Chi’ người có số phiếu bầu cao nhất đã triệu tập cuộc họp 
đâu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị vào hồi 1 lh25’ 
ĨK ?  03/6/2020,^ tại Phòng họp Văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Bia Ha Nội - Nam 
Đinh, địa chỉ: Sô 5 đường Thái Bình- Phường Hạ Long - TP Nam Định

1. Thành phần

* Hội đông quản trị gồm 05 thành viên, có mặt dự họp 04 thành viên đó là:
- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi

A  X- ộng Trần Minh Tuấn
- Ông Đặng Quang Thắng
- Ông Vũ Thế Tường
- Bà Đặng Thị Thúy ( vắn;
* T1-.1V W r. DA -r.-Ằ.. TT-: T-xr*

Bà Đặng Thị Thúy ( vắng mặt cồ lý do)
! Thư ký: Bà Trần Thị Diệp -  Thư ky Công ty.

2. Nội dung

2.1 Bâu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Danh sách bầu cử: Bà Nguyễn Thị Kiều C h i.

, "5®* C|'ilíi bảl' c;ử: Hội <tồng quản trị đã nhất teí bầu bà Nguyễn Thị Kiều Chi aiữ

100% Hội quản frị nhiệm kỳ 2020 ■ 2025 với số qu^ * : ^  đ»* ty

Kết quả biểu quyết: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.

Chuân bị nhân sự thay thế kế toán trưởng công ty

2.2 Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

2.2.1. Bà Nguyễn Thị Kiều Chi -  Chủ tịch Hội đồng quản t r ị .

- Đâu mối thực hiện việc báo cáo quản trị phần vốn nhà nước của Habeco tại

- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quàn trị, trực tiếp phân
Công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT



 ̂- Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình , nội dung, tài liệu phục vụ 
các cuộc họp ; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị ; Chủ tọa họp Đại 
hội đông Cố đông;

- Tô chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiên các 
Nghị quyêt, quyêt định của Hội đồng quản trị;

- Trực tiep phe duyệt và quyêt định các vân đê liên quan đến công việc sản xuất 
-  kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Giám đốc công ty đề xuat •

- Trực tiep chiu trách nhiệm quản lý YÔn đâu tư và kiểm tra giám sát hoat đông 
sản xuât -  kinh doanh tại Công ty CP Bia Hà Nội -  Nam Định •

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp lu ậ t, Điều lệ Côns tv 
và quyết định của HĐQT. f ■ 3

2.2.2. Ông Đặng Quang Thắng -  TV HĐQT -  Giám đốc

- Trực tiêp điêu hành hoạt động SXKD của Công ty theo chiến lược, kế hoạch 
hăng năm của Công ty và nghị quyết HĐQT.

- Tổ chức xây dựng các phương án triển khai chiến lược Công ty, kế hoạch hàng 
năm, đê HĐQT quyêt định và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

u* " c,hỉ đạ0 xây dựng hệ th°ng 5uản trí nội bộ Công ty trình HĐQT phê duyệt và 
phê duyệt các quy định quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền.

-Tham gia công tác định hướng phát triển công nghệ sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật công nghệ mới. J

- Tổ chức xây dựng và quản trị hệ thống phân phối sản phẩm Công ty.

- Quản lý công tác quy hoạch cán bộ từ cấp trưởng phòng trở xuống
- Phụ trách công tác đôi ngoại của công ty.

, '  Thực thi trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo nội dung được uỷ
quyên khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt.

- Bô nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công tv trừ
các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT-

Tuy®,n dụnê lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động
ĩ ° i g , cả người ?uản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đôc sau khi
tham khảo ý kiên của Hội đồng quản trị •

- Kiên nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh'
, ' TÒĨlg hợp báo cáo iHội đồns quản trị và Đại hội đồng co đông về lĩnh vực

được phân công khi có yêu câu và trước các kỳ họp đại hội •
ĩ  á,c quyên và nhi?m vụ khác theo quy định của Pháp lu ậ t, Điều lệ Công ty

và quyêt định của HĐQT 5 3
- Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất -  kinh doanh của

cong ty
2.23. ô n g  Vũ Thế Tường -  TV HĐQT -  p. Giám đốc

- Quản lỵ lĩnh vực hành chính văn phòng của Cong ty-
- Trực tiêp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động ,báo cáo các cơ quan quản lý

nhà nước về U ọ  dông Môi trường, Y tế Văn h ó a , Cong ăn ,Báo chí của Cong ty
- irực tiêp là đâu môi phôi hợp hoạt động với các đoan thể tại công ty
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- Tông hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hôi đồng cổ  
đông ve lĩnh vực được phân công;

- Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Cône ty và 
quyết định của HĐQT.

2.2.4. Ông Trần Minh Tuấn -  TV HĐQT

- Đâu môi tông hợp sửa đổi điều lệ và hệ thổng quy chế quản lý nội bộ công ty.

- Chỉ đạo công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của HĐQT. 4 J F

- Trực tiêp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai các báo cáo của Côns 
ty với Tông công ty;

- Tông hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông vê lĩnh vực được phân công;

- Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Công ty và 
quyêt định của HĐQT.

2.2.5. Bà Đặng Thị Thúy -  TV HĐQT
Quan trị linh vực sản xuât và định hướng sản phẩm của công ty

- Đâu môi theo dõi về hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và áp dụng khoa học kỹ
thuật tiêt kiệm chi phí;

Phụ trách kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm'
- Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định cua Phap lu ậ t, Điều lệ Công tv và 

quyết định của HĐQT.

Phiên họp kết thúc vào hồi 14h45' cùng ngày.

TFTf ỉ<rv
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

Trần Thị Diệp Nguyễn Thị Kiều Chi

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP

Đặng Quang Thắng Trần Minh Tuấn Vũ Thế Tường
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