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CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________ _________________________________ 

Số:            CV-CTS.ĐT/2015 Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

6 tháng đầu năm 2015 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán 

 

- Tên công ty đại chúng:  CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) 

- Trụ sở chính: Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM 

- Điện thoại: (08) 541 55555  - Fax: (08) 541 61226 

- Email:  vinamilk@vinamilk.com.vn  

- Vốn điều lệ: 10.006.413.990.000 đồng 

- Mã chứng khoán: VNM 

 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không 

tham dự 

1. Bà Mai Kiều Liên Chủ tịch 2/2 100%  

2. Ông Lê Song Lai Thành viên 2/2 100%  

3. Ông Lê Anh Minh Thành viên 2/2 100%  

4. Ông Ng Jui Sia Thành viên 2/2 100%  

5. Bà Lê Thị Băng Tâm Thành viên 2/2 100%  

6. Bà Ngô Thị Thu Trang Thành viên 2/2 100%  

 

 

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm 
tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGĐ”) trong việc triển khai các nghị quyết của 
ĐHĐCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015 như sau:  

 

2.1 Phương thức giám sát 
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- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và qua trao đổi bằng các phương tiện thông tin 
liên lạc như thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ, Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến và chất vấn 
các hoạt động của TGĐ trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và các mục 
tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.  HĐQT cùng với TGĐ đã thảo luận, trao đổi để tìm ra và 
giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao phó.  

- HĐQT đã trực tiếp hoặc thông qua Tiểu ban Quản lý rủi ro phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm 
Soát (BKS) để đóng góp ý kiến với TGĐ và Ban Điều hành nhằm không ngừng nâng cao 
năng lực quản trị doanh nghiệp. Các ý kiến đóng góp của BKS đều được tôn trọng và cân 
nhắc trong các quyết định của HĐQT và TGĐ. 

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các nghị quyết sau mỗi kỳ họp, thông qua các kế hoạch của 
quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan, để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai.  

2.2. Kết quả giám sát  

- Dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Ban Điều Hành, về cơ bản, Công ty đã đạt được các 
mục tiêu kinh doanh đã đề ra, giữ vững và tăng thị phần đối với nhiều nhóm sản phẩm chủ 
chốt, mở rộng mạng lưới phân phối, tiếp tục đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm…  

- Công ty tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường và uy tín hình ảnh với việc được trao 
tặng nhiều giải thưởng có uy tín trong và ngoài nước cho tập thể và cá nhân TGĐ.      

2.3. Kết luận  

Theo đánh giá của HĐQT, TGĐ và BĐH đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong 
6 tháng đầu năm 2015, đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế 
hoạt động của Công ty 

 

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

- HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đảm 
bảo về số cuộc họp, số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp. 

- Tiểu ban Quản lý Rủi ro đã làm việc rất chặt chẽ với phòng Kiểm soát Nội bộ & Quản lý Rủi 
ro và Ban Kiểm soát để thảo luận và cho ý kiến đánh giá các rủi ro quan trọng của Công ty, 
đưa ra các mối quan tâm về các rủi ro mới nổi ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty cũng 
như chia sẻ các định hướng để quản lý các rủi ro một cách tốt nhất, như các vấn đề liên quan 
tới rủi ro tỷ giá, gián đoạn hoạt động chuỗi cung ứng, kiểm soát hoạt động mua hàng, phân 
tích các tác động của bối cảnh kinh tế tới Vinamilk… Tiểu ban cũng thảo luận và định hướng 
cho các kế hoạch triển khai hoạt động quản lý rủi ro 6 tháng cuối năm 2015 

- Tiểu ban Lương thưởng đã tiến hành nghiên cứu và đề xuất tổng quan cho Hội đồng Quản trị 
xem xét chương trình thưởng cho nhân viên quản lý trong dài hạn gắn kết với việc đạt và 
vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao cho, nhằm gắn liền lợi ích của nhân viên quản 
lý với lợi ích dài hạn của Công ty, từ đó làm tăng tầm nhìn dài hạn cho nhân viên, tạo động 
lực cho nhân viên phấn đấu liên tục. Dựa vào đề xuất tổng quan này, Hội đồng Quản trị đang 
mời các đơn vị tư vấn để xây dựng chương trình cho Công ty. 

- Tiểu ban Nhân sự tiến hành giám sát và đánh giá định kỳ Tổng Giám đốc và Ban Điều hành 
dựa trên kết quả công việc của từng thành viên. 

 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015: 

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã ra các nghị quyết sau: 
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Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1. 01/NQ-CTS.HĐQT/2015  9/01/2015 Luân chuyển nhân sự của hai vị trí 

Giám đốc Điều hành Sản xuất & 

Phát triển sản phẩm và Giám đốc 

Điều hành Chuỗi Cung ứng từ ngày 

09/01/2015 

2. 02/NQ-CTS.HĐQT/2015  31/01/2015 Mức thưởng của thành viên HĐQT; 

phê duyệt đánh giá kết quả công tác 

và mức thưởng của Tổng Giám đốc, 

Ban Điều hành và Kế toán trưởng 

3. 03/NQ-CTS.HĐQT/2015 11/02/2015 Phê duyệt giao dịch tiền gửi và mua 

trái phiếu của Ngân hàng HDBank 

4. 04/ NQ-CTS.HĐQT/2015 18/06/2015 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 và phát 

hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ sở hữu theo NQ 

ĐHĐCĐ 

5. 05/ NQ-CTS.HĐQT/2015 24/06/2015 Mua cổ phần từ TTP tại Miraka 

6. 06/ NQ-CTS.HĐQT/2015 30/06/2015 Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng 

để tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 và 

phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo 

NQ ĐHĐCĐ 

 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại 
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:  

Xem Phụ lục 1 đính kèm. 

 

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 

 
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:  

Xem Phụ lục 2 đính kèm. 
 

2. Giao dịch cổ phiếu: 
Xem Phụ lục 3 đính kèm 
 

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với 
chính Công ty). 

Theo quy định tại Điều lệ của Vinamilk về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột 
quyền lợi, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Điều hành, Kế 
toán trưởng và các chức danh quản lý quan trọng khác được HĐQT bổ nhiệm và bãi miễn 
theo đề nghị của Tổng Giám đốc, có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT mọi lợi ích có thể gây 
xung đột mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá 
nhân khác trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan. 
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- Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào từ các thành 
viên này với Công ty về việc phát sinh các giao dịch. 

- Công ty cũng không có bất kỳ các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng nào cho các thành viên 
trên hay người có liên quan của họ.  

 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:  

Không có. 

 

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 

 

    
















