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- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 
- Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Kế 
hoạch năm 2020; 
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2020; 
- Thoái vốn Tổng công ty tại một số Công ty cổ phần, 
chuyển nhượng dự án; 
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 
2019 - 2024; 

(Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo đúng quy định) 

II. Hội đồng quản trị (Năm 2020): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Hội đồng quản trị Tổng công ty có 06 ông (bà) như sau: 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành 
viên HĐQT độc 
lập, TV HĐQT 

không điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 
viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Trương Hữu Trung Chủ tịch 26/06/2020  

2 Ông Lê Viết Thảo Thành viên 26/06/2020  

3 Bà Nguyễn Thị Hà Thành viên 26/06/2020  

4 Ông Võ Văn Lưu Thành viên 26/06/2020  

5 Ông Nguyễn Đình Toàn Thành viên 28/06/2019  

6 Ông Nguyễn Anh Thắng Thành viên 28/06/2019  

Ông Nguyễn Huy Hùng, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đã từ trần ngày 

01/3/2020 và đã công bố thông tin theo đúng quy định. 

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Trương Hữu Trung Chủ tịch 6/6 100%  

2 Ông Lê Viết Thảo Thành viên 3/6 - 
Mới bầu bổ 

sung 

3 Bà Nguyễn Thị Hà Thành viên 6/6 100%  

4 Ông Võ Văn Lưu Thành viên 6/6 100%  
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5 Ông Nguyễn Đình Toàn Thành viên 6/6 100%  

6 Ông Nguyễn Anh Thắng Thành viên 6/6 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc  

được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với 

Ban Tổng giám đốc như sau: 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2020; 

- Giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020, tiến độ thực hiện đầu 

tư, hoàn thiện các hạng mục đầu tư với từng dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư; 

- Nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện. Thực hiện mạnh mẽ, 

quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng 

SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động 

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các công ty con thông qua 

người đại diện phần vốn và triển khai các giải pháp hỗ trợ công ty con, tạo cơ chế mở 

để công ty con hoạt động đúng định hướng, hỗ trợ lẫn nhau để tiếp tục ổn định, phát 

triển.  

- Thực hiện các giám sát khác theo quy định của pháp luật. 

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản 
lý trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều 
hành hoạt động SXKD của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp 
luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, theo quy chế làm việc của 
HĐQT, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy quyền… về cơ bản tất cả các chỉ đạo của 
HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. 

+ Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Tổng 
công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tổ 
chức và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 
quản trị, vì sự ổn định, phát triển an toàn và bền vững của Tổng công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không) (Lý do: Đến 
thời điểm lập Báo cáo, Hội đồng quản trị Tổng công ty không thành lập các tiểu ban) 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Năm 2020): 

Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

1 10/NQ-HĐQT 24/2 Thông qua KH SXKD năm 2020 của Công ty CP Thủy 
điện Hương Sơn 

100% 

2 
17A/NQ-
HĐQT 

27/3 Nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Viết Thảo giữ chức vụ 
Tổng giám đốc Tổng công ty 

100% 

3 18/QĐ-HĐQT 27/3 Quyết định bổ nhiệm ông Lê Viết Thảo giữ chức vụ 
Tổng giám đốc Tổng công ty 

100% 
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1 Phùng Văn Tân 059C003737 
Trưởng Ban 

kiểm soát 
183847777 25/3/2008 Hà Tĩnh 

Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
02/03/2014   Ban kiểm soát  

2 Đào Anh Dũng 001CSL7979 
Thành viên 

Ban Kiểm soát 
183142615 27/6/2013 Hà Tĩnh 

Số 02 Vũ Quang, Thành 

phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 
02/03/2014   Ban kiểm soát  

3 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
058C026995 

Thành viên 

Ban Kiểm soát 
194316022 6/7/2013 

Quảng 

Bình 

Số 02 Vũ Quang, Thành 

phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 
02/03/2014   Ban kiểm soát  

 V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN      

1 Phùng Văn Tân 059C003737 
Trưởng Ban 

kiểm soát 
183847777 25/3/2008 Hà Tĩnh 

Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
01/11/2014   Được ủy quyền 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên 
quan của người nội bộ. (không phát sinh) 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm 
yết nắm quyền kiểm soát. (không phát sinh) 

VI.  Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020) 

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

STT Họ và tên 
Tài khoản 

GDCK  
(nếu có) 

Chức vụ tại 
Tổng công ty 

CMND/Hộ 
chiếu 

NCLQ 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ phiếu 
Sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

Lý do 

1 Trương Hữu Trung 058C018590 
Chủ tịch 
HĐQT 

183000200 25/12/2009 Hà Tĩnh 
Số 40 Đường Phan Đình 
Phùng, thành phố Hà Tĩnh 

50,800  HĐQT 

1.1 Trần Thị Nội   188772115 22/5/2007 Hà Tĩnh 
Phường Tân Giang, Thành 
phố Hà Tĩnh 

  Mẹ đẻ 

1.2 Trần Thị Thảo   183127909 30/01/2013 Hà Tĩnh 
Phường Tân Giang, Thành 
phố Hà Tĩnh 

  Vợ 

1.3 Trương Hữu Hoàng   B8886192 27/02/2014 
Cục QL 
XNC Bộ 
Công an 

Khu An Phú, An Khánh, Q2, 
Tp Hồ Chí Minh 

  Con ruột 

1.4 Trương Thị Hoài Thơ   183922782 18/3/2013 Hà Tĩnh 
Khu An Phú, An Khánh, Q2, 
Tp Hồ Chí Minh 

  Con ruột 
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