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BÁO CÁO TH��NG NIÊN 
N�M 2016 

I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát: 

Tên công ty �i chúng: Công ty c� ph	n T
p �oàn HAPACO

Tên vi�t t�t: T�P 	OÀN HAPACO 

Tên giao d�ch: HAPACO 

V�n �i�u l�: 556.266.210.000 VN�

	�a ch�: T�ng 6 Toà nhà Khánh H�i, Lô 2/3C Lê H�ng Phong, Qu�n Ngô Quy�n, 
Thành ph� H�i Phòng. 

	i�n thoi: +84 225 3556002 

Fax: +84 225 3556008 

Website: www.hapaco.vn - Email: hapaco@hapaco.vn

T�p �oàn �ã �
�c S� K� hoch và 	�u t
 TP. H�i Phòng c�p gi�y ch�ng nh�n ��ng 
ký kinh doanh s� 055591 ngày 17 tháng 06 n�m 1999, c�p li l�n th� 11 ngày 21 tháng 
11 n�m 2009. 

Mã s� thu�: 0200371361 

Mã c� phi�u: HAP 

2. Quá trình hình thành và phát tri�n: 

Ti�n thân c�a Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO là Xí nghi�p Gi�y bìa 

	�ng Ti�n, �
�c thành l�p ngày 14/09/1960 t� c� s� gi�y nh �
�c công t
 h�p 

doanh thành DNNN, chuyên s�n xu�t các loi bìa cát tông v�i các thi�t b� c! s�n xu�t 

trong n
�c, gi�i quy�t m�t ph�n nhu c�u v� gi�y cho nhân dân thành ph� th"i k# chi�n 

tranh. N�m 1975, do nhu c�u gi�y vi�t gi�y in tài li�u t�ng cao, Xí nghi�p �ã m� r�ng 

��u t
 thêm dây chuy�n s�n xu�t gi�y m ng, cung c�p các loi gi�y in, vi�t, �ánh máy. 

Tháng 12/1986, xí nghi�p ��i tên thành Nhà máy Gi�y H�i Phòng. Th"i gian 

này ch�t l
�ng các s�n ph$m gi�y c�a Nhà máy không th� cnh tranh �
�c v�i các s�n 

ph$m cùng loi c�a nhà máy gi�y Bãi B%ng, V&nh Phúc, vì v�y lãnh �o Nhà máy 

quy�t ��nh ch'n ph
�ng th�c s�n xu�t m�i cho th� tr
"ng phía b�c, c�i ti�n các thi�t b�

s�n xu�t gi�y v� sinh trên dây truy�n thi�t b� c! ti�t ki�m hàng t( ��ng, bên cnh �ó, 

�$y mnh xu�t kh$u sang Liên Xô (c!). 
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S)N PH*M GI+Y XU+T KH*U 

N�m 1991, Nhà máy �ã nhanh chóng ti�p c�n th� tr
"ng 	ài Loan, xu�t kh$u 

sang 	ài Loan s�n ph$m gi�y ��, m�t m�t hàng hoàn toàn m�i ti Vi�t Nam th"i gian 

�ó, nh" v�y, s�n xu�t kinh doanh c�a Nhà máy �n ��nh và t�ng tr
�ng v�ng ch�c. 

Tháng 12/1992, Nhà máy ��i tên thành Công ty Gi�y H�i Phòng - HAPACO. 

T� �ây, Công ty �ã l�n mnh không ng�ng, bình quân t�ng tr
�ng hàng n�m 31%, ��c 

bi�t n�m 1996 t( l� t�ng tr
�ng là 200%. HAPACO tr� thành công ty ��ng th� 2 �

mi�n B�c trong ngành Gi�y. 

	�u n�m 1998, Công ty Gi�y H�i Phòng �ã tách 3 phân x
�ng s�n xu�t �� th�c 

hi�n thí �i�m c� ph�n hóa ��u tiên � mi�n B�c thành l�p Công ty c� ph�n H�i Âu 

(HASCO). 	�n tháng 9/1999, v�n �i�u l� c�a HASCO �ã t�ng tr
�ng g�p 3 l�n, chia 

c� t�c cho c� �ông tr� giá b%ng 100% v�n c� ph�n. V�i k�t qu� nh
 trên, UBND 

Thành ph� H�i Phòng quy�t ��nh c� ph�n hóa ph�n còn li c�a Công ty. Ngày 

28/10/1999, Công ty Gi�y H�i Phòng chính th�c h�p nh�t vào Công ty c� ph�n H�i 

Âu, ��i tên thành Công ty C� ph�n Gi�y H�i Phòng - HAPACO. 

Tháng 8/2000, Công ty là m�t trong 03 công ty c� ph�n ��u tiên niêm y�t c�

phi�u trên Trung tâm giao d�ch ch�ng khoán TP.HCM (nay là S� giao d�ch ch�ng 

khoán TP.H� Chí Minh). 

Ngày 7/4/2006, trong phiên h'p 	i h�i ��ng c� �ông th
"ng niên Công ty, 

	i h�i ��ng c� �ông �ã nh�t trí ��i tên Công ty t� Công ty C� ph�n Gi�y H�i Phòng 

thành Công ty C� ph�n  HAPACO. 
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S)N XU+T GI+Y KRAFT 

Ngày 25/11/2006, Nhà máy gi�y Kraft c�a Công ty �ã  khánh thành �
a vào 

s�n xu�t, �ây là nhà máy s�n xu�t gi�y Kraft l�n nh�t mi�n b�c và l�n th� 2 trong c�

n
�c v�i công su�t 22.000 t�n/n�m. Công trình �
�c thành ph� H�i Phòng �
a vào 

công trình chào m�ng 	i h�i 	�ng toàn qu�c l�n th� X. 

Công ty �ã mua li các nhà máy, các công ty trong và ngoài ngành gi�y nâng 

t�ng s� công ty thành viên là 05 công ty, �áp �ng yêu c�u �n ��nh ngu�n nguyên li�u 

s�n xu�t và �a dng hoá ngành ngh� kinh doanh c�a Công ty. 

Bên cnh �ó v�i �i�u ki�n th� tr
"ng ch�ng khoán thu�n l�i trong n�m 

2003÷2007 công ty �ã th�c hi�n ��u t
 tham gia vào l&nh v�c tài chính ch�ng khoán

nh
 góp v�n thành l�p Công ty Ch�ng khoán H�i Phòng, thành l�p Công ty qu�n lý 

qu, ��u t
 ch�ng khoán H�i Phòng và Công ty TNHH ��u t
 tài chính Hapaco �ã �em 

li l�i nhu�n �áng k�. 

N�m 2009, �� �áp �ng quy mô phát tri�n v� c� chi�u r�ng và chi�u sâu, Công 

ty �ã chuy�n sang hot ��ng theo mô hình T�p �oàn v�i tên g'i Công ty c� ph�n t�p 

�oàn HAPACO (g'i t�t là T�p �oàn HAPACO) g�m 14 công ty thành viên và 3 công 

ty liên k�t. Theo �ó, m'i hot ��ng s�n xu�t kinh doanh s- do t�ng ��n v� thành viên 
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trong T�p �oàn ch�u trách nhi�m, Ban lãnh �o T�p �oàn th�c hi�n vai trò giám sát 

�i�u ti�t các ngu�n l�c cho s� phát tri�n c�a t�t c� các thành viên. 

N�m 2011, nh%m t�p trung ngu�n l�c, phát tri�n th
�ng hi�u, m� r�ng s�n xu�t 

kinh doanh và hot ��ng ��u t
, T�p �oàn HAPACO �ã ti�n hành tái c�u trúc T�p 

�oàn, phát hành thêm c� phi�u sáp nh�p hai Công ty con là HAPACO H�i Âu và 

HAPACO Yên S�n vào T�p �oàn HAPACO. 

S)N PH*M GI+Y TISSUE 

N�m 2012, nh%m �áp �ng nhu c�u gi�y tissue c�a th� tr
"ng, T�p �oàn ��u t


thêm 02 dây truy�n gi�y v� sinh ti Công ty H.P.P có �� �i�u ki�n c�n thi�t cho l�p ��t 

và �ã �
a vào s�n xu�t.  

N�m 2013, T�p �oàn mua li xí nghi�p s�n xu�t gi�y xu�t kh$u c�a Công ty 

TNHH MTV Lâm tr
"ng Vi�t H
ng là doanh nghi�p nhà n
�c ti t�nh Yên Bái ��

t�ng s�n l
�ng gi�y xu�t kh$u c�a T�p �oàn thêm 10%.  

 Ngày 10/10/2014, T�p �oàn �
a d� án B�nh vi�n Qu�c t� Green vào hot ��ng 

�úng ti�n �� v�i t�ng v�n ��u t
 447 t( ��ng là công trình chào m�ng 85 n�m thành 

l�p Công �oàn Vi�t Nam.  



HAPACO                                   BÁO CÁO TH��NG NIÊN N�M 2016

CÔNG TY C� PH�N T�P �OÀN HAPACO 
T�ng 6 toà nhà Khánh H�i, Lô2/3C Lê H�ng Phong, Qu�n Ngô Quy�n, Thành ph� H�i Phòng 8

T. TRÁI SANG PH)I: TH/ TR01NG B2 Y T3 GS. NGUY4N VI3T TI3N; CH5 T6CH UBND TP. H)I PHÒNG 

D07NG ANH 	I8N; CH5 T6CH UBCKNN V9 B:NG C;T B<NG KHÁNH THÀNH  

B=NH VI=N QU>C T3 GREEN – 02/11/2014

N�m 2015, T�p �oàn c�i ti�n dây truy�n s�n xu�t gi�y Kraft c�a Công ty TNHH 

HAPACO H.P.P, s�n xu�t �
�c s�n ph$m m�i, ch�t l
�ng thay th� hàng nh�p kh$u, 

tiêu th? t�t, b
�c ��u �ã có hi�u qu� ti�n t�i �n ��nh, phát tri�n và m� r�ng. Trong 

n�m, T�p �oàn c!ng thay ��i c� ch� qu�n lý thu mua nguyên li�u và quy trình s�n xu�t 

ti Công ty TNHH HAPACO Yên S�n nâng cao n�ng xu�t và hi�u qu� hot ��ng c�a 

Công ty, �óng góp vào hi�u qu� hot ��ng c�a T�p �oàn. 
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N�m 2016, phát huy nh�ng ti�n b� �t �
�c n�m 2015, s�n l
�ng gi�y kraft c�a Công 

ty TNHH HAPACO H.P.P t�ng tr
�ng 218% so v�i cùng k# v�i ch�t l
�ng cao và �n 

��nh. V� l&nh v�c s�n xu�t gi�y �� và gia công gi�y xu�t kh$u, Công ty TNHH 

HAPACO Yên S�n gi� v�ng �
�c ch�t l
�ng s�n ph$m, uy tín cao v�i khách hàng 

n
�c ngoài; Công ty C� ph�n H�i Hà c�i ti�n c� ch� thu mua nguyên li�u và quy trình 

s�n xu�t t�ng �
�c s�n l
�ng gi�y và hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh t�ng tr
�ng 138% 

so v�i cùng k#. V� l&nh v�c y t�, ch�m sóc s�c kh e nhân dân, B�nh vi�n Qu�c t�

Green �ã �
�c S� Y t� th$m ��nh c�p phép hot ��ng b� sung 02 chuyên khoa N�i 

t�ng h�p - Ph@u thu�t to hình th$m m, và ký k�t h�p ��ng khám ch�a b�nh 

BHYT v�i BHXH thành ph�, t�ng tr
�ng s� l
�ng s� l
�t khám b�nh 184% và 

t�ng tr
�ng t( l� sA d?ng gi
"ng b�nh 154% so v�i cùng k#. 

3. Ngành ngh� và ��a bàn kinh doanh 

+ Ngành ngh� kinh doanh chính:  

• S�n xu�t b�t gi�y và gi�y các loi, s�n ph$m ch� bi�n t� lâm nông s�n �� xu�t 

kh$u;  

• Kinh doanh b�t ��ng s�n, xây d�ng v�n phòng và chung c
 cho thuê;  

• 	�u t
 tài chính và mua bán ch�ng khoán;  

• Kinh doanh các s�n ph$m và thi�t b�, máy móc, v�t t
, nguyên li�u, hóa ch�t 

thông th
"ng; 

• In �n: In gi�y vàng mã xu�t nh�p kh$u; 

• Hot ��ng xây d�ng và qu�n lý b�nh vi�n. 

+ 	
a bàn kinh doanh: Các t�nh thành trong n
�c và Qu�c t�

4. Thông tin v� mô hình qu�n tr�, t� ch�c kinh doanh và b� máy qu�n lý 

a. Mô hình qu�n tr�: Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO th�c hi�n mô hình qu�n tr�

c�a m�t công ty �i chúng niêm y�t ch�ng khoán theo quy ��nh c�a Lu�t doanh nghi�p 

và Lu�t ch�ng khoán, bao g�m: 

- 	i h�i ��ng c� �ông công ty; 

- H�i ��ng qu�n tr�; 

- Ban ki�m soát; 
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- Ban T�ng Giám ��c; 

- Các cán b� qu�n lý; 

b. C� c�u b� máy qu�n lý: Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO ��n ngày 

31/12/2016 g�m Ban T�ng Giám ��c; 03 phòng ban, c? th� nh
 sau: 

- Ban T�ng Giám ��c; 

- V�n phòng T�ng h�p; 

- Phòng K� toán ; 

- Phòng ki�m soát n�i b�; 

Các Công ty con 

TT Tên Công ty ��a ch�

1 Công ty TNHH HAPACO H�i Âu 
S� 441A Tôn 	�c Th�ng, An D
�ng, H�i 

Phòng 

2 Công ty TNHH HAPACO Yên S�n S� 638 	i�n Biên, Minh Tân, Yên Bái 

3 
Công ty TNHH MTV HAPACO 

	ông B�c 

Xã Vn Mai, Huy�n Mai Châu, t�nh Hòa 

Bình 

4 Công ty C� ph�n H�i Hà V&nh Tuy, B�c Quang, Hà Giang 

5 Công ty TNHH HAPACO H.P.P Xã 	i B�n, An D
�ng, H�i Phòng 

6 
Công ty C� ph�n Th
�ng mi D�ch 

v? H�i Phòng 

S� 135 	i�n Biên Ph�, H�ng Bàng, H�i 

Phòng 

5. ��nh h� ng phát tri�n

a. Các m�c tiêu ch� y�u c�a Công ty 

Nh�n ��nh chung: Kinh t� th� gi�i �ã kh�i s�c, nh
ng �à ph?c h�i v@n còn 

ch�m và � m�c th�p. Vì v�y, kh� n�ng thu hút v�n �� th�c hi�n các d� án ti�p t?c g�p 

nhi�u khó kh�n. 
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Sau quá trình tái c�u trúc, nhi�u doanh nghi�p s- b� �ào th�i, nh
ng c!ng s-

xu�t hi�n nhi�u doanh nghi�p phát tri�n mnh m-. Cu�c cnh tranh th� ph�n ��i v�i 

các doanh nghi�p trong và ngoài n
�c s- ti�p t?c diBn ra ngày càng gay g�t và quy�t 

li�t. 

� M�c tiêu t�ng quát: L�y m?c tiêu �n ��nh làm g�c �� phát tri�n T�p �oàn; T�ng 

c
"ng qu�n tr� doanh nghi�p �� �t �
�c s� phát tri�n b�n v�ng.

� M�c tiêu c� th�:  

o M?c tiêu th� tr
"ng, s�n ph$m: Duy trì th� tr
"ng truy�n th�ng s�n xu�t, tiêu th?

gi�y n�i ��a và xu�t kh$u, kinh doanh th
�ng mi và hot ��ng d�ch v? c�a b�nh 

vi�n; Ch� ��ng nghiên c�u và chi�m l&nh m�t s� th� tr
"ng m�i.

o M?c tiêu tài chính: Phát tri�n huy ��ng v�n c� ph�n, ��m b�o m�c l�i nhu�n ��

tái ��u t
 và phát tri�n, có m�i quan h� t�t v�i các t� ch�c tín d?ng trong và 

ngoài n
�c �� ��m b�o thu x�p �� v�n cho hot ��ng s�n xu�t kinh doanh và 

công tác ��u t
 phát tri�n.

o M?c tiêu con ng
"i: Con ng
"i luôn là chìa khóa cho m'i cánh cAa phát tri�n và 

thành công. Do �ó, m?c tiêu v� con ng
"i ngoài �ào to qu�n lý, chuyên môn 

nghi�p v? c�n ph�i giáo d?c ph$m ch�t, �o ��c trong kinh doanh, có tâm huy�t 

và trung thành v�i T�p �oàn.

o SA d?ng hi�u qu� m'i ngu�n l�c c�a T�p �oàn.

o Nâng cao giá tr� c�a T�p �oàn, ��m b�o quy�n l�i c�a c� �ông c!ng nh
 thu nh�p 

c�a ng
"i lao ��ng trong T�p �oàn �
�c t�ng tr
�ng hàng n�m. 

o S�n ph$m c�a T�p �oàn luôn �
�c khách hàng tin t
�ng và tín nhi�m ngày càng 

cao. 

b. Chi�n l�!c phát tri�n trung và dài h�n 

o Tái c�u trúc ngu�n l�c phù h�p v�i t�ng giai �on phát tri�n �� �t �
�c m?c 

tiêu �ã �� ra; 

o Phát tri�n g�n li�n v�i qu�n tr� r�i ro; 

o Nghiên c�u các bi�n pháp huy ��ng v�n phù h�p v�i nhu c�u v�n cho m?c tiêu 

phát tri�n t�ng giai �on nh%m c� c�u ngu�n v�n và sA d?ng v�n có hi�u qu�; 

o Nghiên c�u t�ng b
�c �� m� r�ng l&nh v�c s�n xu�t kinh doanh, ngành ngh�

kinh doanh d
�i các hình th�c nh
 liên doanh, h�p tác ��u t
; 
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DÂY TRUY8N S)N XU+T GI+Y KRAFT 

o V� th� tr
"ng: Duy trì và phát huy hi�u qu� các th� tr
"ng truy�n th�ng nh
 gi�y 

n�i ��a và xu�t kh$u, kinh 

doanh th
�ng mi, d�ch v?

c�a b�nh vi�n. Tri�t �� th�c 

hi�n quan �i�m: Không phân 

bi�t d� án l�n hay nh , thu�n 

l�i hay khó kh�n, ��n gi�n 

hay ph�c tp miBn là có vi�c 

làm, có doanh thu và có l�i 

nhu�n;  

o V� s�n ph$m: Kiên trì th�c 

hi�n các s�n ph$m th� mnh 

c�a HAPACO, ki�m soát ch�t 

ch- công tác giao khoán s�n 

ph$m nh%m t�p trung nâng cao n�ng su�t và ch�t l
�ng s�n ph$m, gi�m tiêu hao 

chi phí, t�ng giá tr� hàm l
�ng ch�t xám trong s�n ph$m ngày càng cao. 

o V� tài chính: Tuân th� nghiêm túc các quy ��nh hi�n hành c�a Pháp lu�t v� công 

tác qu�n lý tài chính, phát huy dòng ti�n m�t cách h�p lý, �a dng hóa ph
�ng án 

huy ��ng v�n: B�o lãnh, tín ch�p, th� ch�p tài s�n,...; Ki�m soát ch�t ch- chi phí 

s�n xu�t kinh doanh, chi phí ��u t
, ph�i h�p ��ng b� trong công tác s�n xu�t, 

xu�t hàng, giao hàng, thu ti�n hàng, chuy�n ti�n nh%m t�ng vòng quay ��ng v�n 

gi�m thi�u v�n vay các t� ch�c tín d?ng �� t�ng l�i nhu�n cho T�p �oàn. 

o V� quan h� khách hàng: Luôn tôn tr'ng các yêu c�u c�a khách hàng, c�ng c�

ni�m tin v�ng ch�c ��i v�i khách hàng thông qua vi�c th�c hi�n t�t các th a 

thu�n gi�a khách hàng v�i T�p �oàn. T�i 
u hóa các l�i th� v� th
�ng hi�u, trình 

�� �i�u hành qu�n lý, nhà x
�ng máy móc thi�t b�, ngu�n nhân l�c có tay ngh�

cao và ti�m l�c tài chính hi�n có vào quá trình chào hàng. N�m b�t xA lý linh 

hot k�p th"i và chính xác các thông tin liên quan ��n công tác chào hàng ��m 

b�o l�y �
�c nhi�u ��n hàng v� cho T�p �oàn. 

o V� nhân l�c: Làm t�t công tác l�p k� hoch ngu�n nhân l�c cho t�ng giai �on, 

t�ng d� án; th�c hi�n t�t công tác tuy�n d?ng �ào to, b� trí sA d?ng và �ãi ng�

��i v�i t�ng ch�c danh, v� trí, t�ng ngành ngh�, t�ng công vi�c; phân ph�i thành 

qu� lao ��ng phù h�p v�i công s�c �óng góp c�a mCi thành viên trong qúa trình 

qu�n lý �i�u hành và s�n xu�t kinh doanh, nh%m gi� chân ��i ng! qu�n lý và lao 

��ng gi i hi�n có ��ng th"i thu hút �
�c nhi�u hi�n tài ��n v�i T�p �oàn. Th�c 
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hi�n nghiêm túc vi�c khoán s�n ph$m t�i ca s�n xu�t nh%m t�i �a kh� n�ng sáng 

to trong lao ��ng s�n xu�t c�a cán b� công nhân viên, kích thích tinh th�n làm 

vi�c tích c�c và nâng cao trình �� qu�n lý �i�u hành s�n xu�t c�a m'i thành viên 

trong doanh nghi�p.

c. Các m�c tiêu ��i v i môi tr�"ng, xã h�i và c�ng ��ng c�a T
p �oàn: 

o Ph�n ��u �� gi� v�ng truy�n th�ng d@n ��u c�a Vi�t Nam v� s�n xu�t gi�y xu�t 

kh$u. 

o Mang ��n cho khách hàng s� trân tr'ng c�a tình ngh&a bn bè qua vi�c th�c hi�n 

nh�ng cam k�t trong kinh doanh. 

o Tôn tr'ng và h�p tác v�i ��i tác v�i tiêu chí �ôi bên cùng có l�i. 

o Ch�m sóc và �áp �ng t�t nh�t các nhu c�u c�a khách hàng. 

o Trung th�c và gi� l"i h�a v�i khách hàng và c�ng s�. 

o Trách nhi�m, hC tr� và c�i m� trong quan h� v�i ��ng nghi�p. 

o L�y hi�u qu� c�a công vi�c là th
�c �o trong m'i hot ��ng. 

o HAPACO cam k�t cung c�p s�n ph$m và d�ch v? v�i ch�t l
�ng t�t nh�t thông 

qua vi�c ��m b�o quy trình phù h�p, �áp �ng tiêu chu$n cao và �ng d?ng công 

ngh� tiên ti�n. 

o HAPACO thông qua vi�c luôn l�ng nghe ý ki�n c�a khách hàng, t�ng c
"ng n�ng 

l�c c�a ban lãnh �o và nhân viên, �$y mnh m�i quan h� chi�n l
�c v�i khách 

hàng �� mang ��n s� phát tri�n b�n v�ng cho T�p �oàn, cho c� �ông và ng
"i 

lao ��ng trong toàn T�p �oàn. 

6. Các r�i ro:

a. R�i ro v� m#t pháp lu
t: 

 Là doanh nghi�p hot ��ng theo hình th�c c� ph�n, tr� thành công ty �i chúng 

và ti�n hành niêm y�t trên Th� tr
"ng Ch�ng khoán t�p trung, m'i hot ��ng c�a T�p 

�oàn ch�u s� �i�u ti�t c�a Lu�t doanh nghi�p, Lu�t ch�ng khoán và th� tr
"ng ch�ng 
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khoán, Lu�t ��u t
, Lu�t ��t �ai và các qui ��nh liên quan ��n ��t �ai môi tr
"ng,...vv. 

Trong t�ng th"i k# các chính sách c�a nhà n
�c có thay ��i liên quan ��n ngành s�n 

xu�t gi�y nói chung c!ng nh
 vi�c tri�n khai h
�ng d@n các thay ��i ch� �� chính sách 

c�a các c� quan ch�c n�ng không k�p th"i ��u �nh h
�ng ��n hi�u qu� hot ��ng s�n 

xu�t kinh doanh c�a T�p �oàn. 

b. R�i ro �#c thù ngành: 

o R�i ro nguyên v
t li�u: v�i hot ��ng s�n xu�t ch� y�u c�a T�p �oàn hi�n nay là 

s�n xu�t gi�y. Nguyên v�t li�u ph?c v? s�n xu�t gi�y c�a T�p �oàn �
�c cung 

�ng t� các công ty, nhà máy � các t�nh phía B�c, giá và s�n l
�ng có th� thay ��i 

do nh�ng �i�u ki�n khách quan và ch� quan. Th"i gian qua T�p �oàn �ã không 

ng�ng phát tri�n vùng nguyên li�u nh%m ��m b�o �n ��nh y�u t� ��u vào c�a 

doanh nghi�p thông qua vi�c liên doanh, liên k�t phát tri�n các nhà máy s�n xu�t 

b�t gi�y và gi�y thành ph$m ti các t�nh Yên Bái, Hòa Bình, Hà Giang...  

o R�i ro v� qu�n lý: Trong nh�ng n�m qua, hot ��ng c�a T�p �oàn t�p trung vào 

s�n xu�t và kinh doanh s�n ph$m gi�y và hot ��ng tài chính. Tuy nhiên, T�p 

�oàn �ang h
�ng ��n vi�c chuy�n mnh sang d�ch v?, th
�ng mi, tài chính. 

Chính vì v�y quy mô hot ��ng c�a T�p �oàn s- có s� thay ��i và l�n mnh c�n 

b�n, �i�u này ��t ra nh�ng �òi h i v� trình �� qu�n lý c�a ban lãnh �o T�p �oàn 

ph�i �áp �ng k�p th"i s� chuy�n h
�ng c�a T�p �oàn, �ây là m�t trong nh�ng 

thách th�c c�a banh lãnh �o T�p �oàn.

c. R�i ro v� th� tr�"ng: 

 N
�c ta gia nh�p t� ch�c th
�ng mi qu�c t� WTO và ký hi�p ��nh FTA to ra 

nhi�u c� h�i c!ng nh
 nhi�u thách th�c �òi h i ngành s�n xu�t gi�y trong n
�c nâng 

cao n�ng l�c cnh tranh, phát tri�n ph�i phù h�p v�i tiêu chu$n và thông l� qu�c t�. 

 Vi�c m� cAa th� tr
"ng s- to ra áp l�c cnh tranh gay g�t cho t�t c� các doanh 

nghi�p hi�n �ang hot ��ng trong l&nh v�c s�n xu�t gi�y. Các doanh nghi�p có v�n 

��u t
 n
�c ngoài v�i ti�m l�c tài chính mnh và ph
�ng pháp qu�n lý khoa h'c s- là 

nh�ng ��i th� cnh tranh th�c s� ��i v�i các doanh nghi�p trong n
�c. 
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S)N XU+T GI+Y TISSUE TDI XÍ NGHI=P GI+Y MENG

  

d. R�i ro khác: Các r�i ro b�t kh� kháng nh
 ��ng ��t, thiên tai bão l?t, h a hon, 
chi�n tranh, d�ch b�nh...��u �nh h
�ng ít nhi�u ��n hot ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a 
T�p �oàn. 

II. Tình hình ho�t ��ng trong n�m: 

1. Tình hình ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh: 

	�n v
: Tri�u �ng 

Ch� tiêu 
Th$c hi�n n�m 

2015 
Th$c hi�n n�m 

2016 
So sánh 
cùng k%

T�ng doanh thu 375.455 426.172 113,51% 

L�i nhu�n th�c hi�n tr
�c thu� 46.472 17.550 37,76% 

 N�m 2016 là m�t n�m ��y khó kh�n ��i v�i các doanh nghi�p trong và ngoài 
n
�c, nh
ng v�i m�t ��nh h
�ng kinh doanh �úng ��n và rõ ràng, T�p �oàn �ã ch�
��ng v
�t qua tr� ngi, gi� �
�c hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh, ��m b�o �� công �n 
vi�c làm c!ng nh
 thu nh�p cho ng
"i lao ��ng, thanh toán c� t�c b%ng ti�n m�t 5% 
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cho nhà ��u t
 �úng k� hoch c!ng nh
 th�c hi�n t�t ngh&a v? v�i Ngân sách nhà 
n
�c. C? th�, doanh thu t�ng tr
�ng h�n so v�i n�m 2015 là 113,51%. 

2. T� ch�c và nhân s$: 

a. Danh sách Ban �i�u hành: 

Thành Viên Ban Lãnh ��o 
H�i ��ng Qu�n Tr�

V& D��ng Hi�n V& Xuân Th�y  V& Xuân Th�nh 

Ch� t�ch H�i ��ng Qu�n tr� Phó Ch� t�ch H�QT  Thành viên H�QT 

- N�m sinh:  14/9/1942 

- N�i sinh:  H�i Phòng 

- Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: 
Ti�n s& kinh t�

- Ch�c v� công tác t�i 
Công ty: Ch� t�ch H	QT 

- Ch�c v� công tác t�i t�
ch�c khác: Ch� t�ch 
H	QT kiêm T�ng Giám 
��c Công ty C� ph�n 
Ch�ng khoán H�i Phòng

- SLCP s� h'u:  
7.184.167 CP chi�m  
12,91%  V	L

- N�m sinh: 15/12/1966 

- N�i sinh: H�i Phòng 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: K,
s
 ch� to máy 

- Ch�c v� công tác t�i 
Công ty: Phó Ch� t�ch 
H	QT 

- Ch�c v� công tác t�i t�
ch�c khác: Không  

- SLCP s� h'u: 455.340 CP 
chi�m 0,82% V	L

- N�m sinh: 20/6/1974 

- N�i sinh: H�i Phòng 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: 
CA nhân Lu�t 

- Ch�c v� công tác t�i 
Công ty: Thành viên 
H	QT- Phó TG	

- Ch�c v� công tác t�i 
t� ch�c khác: Không  

- SLCP s� h'u: 389.547 
CP chi�m 0,70% V	L
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V& Xuân C�"ng Nguy(n Th� Bích Ng)c  Nguy(n ��c H
u 

Thành viên H�QT Thành viên H�QT  Thành viên H�QT 

- N�m sinh:  12/4/1971 

- N�i sinh:  H�i Phòng 

- Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: 

Ths. qu�n tr� kinh doanh 

- Ch�c v� công tác t�i 

Công ty: Thành viên 

H	QT - T�ng Giám ��c 

- Ch�c v� công tác t�i t�

ch�c khác: Không

- SLCP s� h'u: 144.511 

CP chi�m 0,26% V	L

- N�m sinh: 20/12/1952 

- N�i sinh: H�i Phòng 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: 

Trung c�p công ngh� gi�y 

- Ch�c v� công tác t�i 

Công ty: Thành viên H	QT 

- Ch�c v� công tác t�i t�

ch�c khác: Không  

- SLCP s� h'u: 269.884 CP 

chi�m 0,49% V	L

- N�m sinh: 21/08/1971 

- N�i sinh: H�i Phòng 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: 

CA nhân KT - TCKT 

- Ch�c v� công tác t�i 

Công ty: Thành viên 

H	QT- Phó TG	

- Ch�c v� công tác t�i 

t� ch�c khác: Không  

- SLCP s� h'u: 74.828 

CP chi�m 0,13% V	L
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Nguy(n L� Th�y 

Thành viên H�QT 

- N�m sinh: 02/03/1970 

- N�i sinh:  Nam 	�nh 

- Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: 

Chuyên viên Tài chính 

- Ch�c v� công tác t�i 

Công ty: Thành viên 

H	QT  

- Ch�c v� công tác t�i t�

ch�c khác: Không

- SLCP s� h'u: 10 CP 

chi�m 0,00002% V	L
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Thành Viên Ban Lãnh ��o (ti�p theo)

Ban Ki�m Soát 

Nguy(n Thanh Toàn Võ V�n Tính  Tr	n Ti�u Ph�ng 

Tr��ng ban Ki�m soát Thành viên ban Ki�m soát  Thành viên ban Ki�m soát

- N�m sinh: 22/08/1970 

- N�i sinh:  H�i Phòng 

- Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: 

CA nhân kinh t�, ki�m 

toán viên 

- Ch�c v� công tác t�i 

Công ty: Tr
�ng Ban 

ki�m soát 

- Ch�c v� công tác t�i t�

ch�c khác: Không

- SLCP s� h'u: 0 CP 

- N�m sinh: 03/07/1975 

- N�i sinh: Phú Th'

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: CA

nhân Tài chính k� toán 

- Ch�c v� công tác t�i 

Công ty: Thành viên Ban 

ki�m soát 

- Ch�c v� công tác t�i t�

ch�c khác: Không  

- SLCP s� h'u: 39.528 CP 

chi�m 0,07% V	L

- N�m sinh: 26/10/1964 

- N�i sinh: H�i Phòng 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- Trình �� chuyên môn: 

CA nhân kinh t�

- Ch�c v� công tác t�i 

Công ty: Thành viên Ban 

ki�m soát 

- Ch�c v� công tác t�i t�

ch�c khác: Giám ��c 

phòng vé Vn N�ng  

- SLCP s� h'u: 711.881 

CP chi�m 1,38% V	L
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TRAO TH01NG PHF NG TIÊN TI3N XU+T S;C NHÂN NGÀY 08/03.

b. Nh'ng thay ��i trong ban �i�u hành:Trong n�m 2016 không có s� thay ��i trong 

ban �i�u hành. 

c. Tóm tt chính sách và thay ��i trong chính sách ��i v i ng�"i lao ��ng: 

o Thu nh�p bình quân c�a ng
"i lao ��ng: 

Di(n gi�i N�m 2015 N�m 2016 T�ng (gi�m) 

Thu nh�p bình quân (VN	/ng
"i/tháng) 4.900.000 5.390.000 10% 

o Thu nh�p bình quân c�a ng
"i lao ��ng n�m 2016 �t 5.390.000 

VN	/ng
"i/tháng t�ng h�n n�m tr
�c 10%. 

o T�ng s� lao ��ng bình quân n�m 2016 c�a T�p �oàn là 1.289 ng
"i. 

o T�p �oàn �ã áp d?ng quy ch� ti�n l
�ng �� th�c hi�n chính sách tr� l
�ng cho 

ng
"i lao ��ng d�a vào s� �óng góp c�a ng
"i lao ��ng ��i v�i T�p �oàn, 

khuy�n khích ng
"i lao ��ng nâng cao n�ng su�t lao ��ng nh%m �em li thu nh�p 

ngày càng cao h�n. Vi�c chi tr� l
�ng cho ng
"i lao ��ng �úng th"i gian quy 

��nh mCi tháng. 
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o Các chính sách b� sung ti�n l
�ng nhân d�p lB, t�t, th
�ng thi �ua lao ��ng s�n 
xu�t, ti�n �n ca cho ng
"i lao ��ng �
�c T�p �oàn th�c hi�n ��y �� nh%m 
khuy�n khích ng
"i lao ��ng yên tâm công tác. 

o Các ch� �� chính sách v� B�o hi�m xã h�i, B�o hi�m y t�, B�o hi�m th�t nghi�p 
�
�c T�p �oàn th�c hi�n �úng theo quy ��nh c�a pháp lu�t. Các trang thi�t b� an 
toàn và b�o h� lao ��ng c!ng nh
 �ào to h
�ng d@n v� an toàn lao ��ng �
�c 
T�p �oàn �áp �ng ��y �� cho ng
"i lao ��ng. 

3. Tình hình �	u t�, tình hình th$c hi�n các d$ án: 

a. Các kho�n �	u t� l n: Nh%m �áp �ng nhu c�u s�n xu�t kinh doanh n�m 2016 và 
chi�n l
�c phát tri�n c�a HAPACO nh�ng n�m ti�p theo. Trong n�m 2016 T�p �oàn 
�ã th�c hi�n vi�c ��u t
: 

- T�p �oàn ��u t
 thêm 02 xí nghi�p s�n xu�t gia công gi�y xu�t kh$u ti Công ty 
TNHH HAPACO H�i Âu, H�i Phòng và Công ty TNHH HAPACO Yên S�n, Yên 
Bái. 

- B�nh vi�n Qu�c t� Green ��u t
 m� r�ng b� sung thêm 02 chuyên khoa N�i 
t�ng h�p - Ph@u thu�t to hình th$m m,.

b. Tình hình th$c hi�n các d$ án:  

Hi�n nay, B�nh vi�n qu�c t� Green �ã �i vào hot ��ng �n ��nh, s� l
�ng b�nh 

nhân ��n khám và �i�u tr� tháng sau cao h�n tháng tr
�c. N�m 2016, t�ng tr
�ng s�
l
�ng s� l
�t khám b�nh 184% và t�ng tr
�ng t( l� sA d?ng gi
"ng b�nh 154% so 
v�i cùng k# n�m 2015.

Dây truy�n s�n xu�t gi�y kraft c�a Công ty TNHH HAPACO H.P.P �ã �
�c c�i 

ti�n, s�n xu�t �
�c s�n ph$m m�i, ch�t l
�ng thay th� hàng nh�p kh$u, tiêu th? t�t. 

N�m 2016, s�n l
�ng gi�y kraft c�a Công ty t�ng tr
�ng 218% so v�i cùng k# n�m 

2016 v�i ch�t l
�ng cao và �n ��nh. 

4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính: 

	�n v�: Ngàn ��ng 

Ch� tiêu N�m 2015 N�m 2016 
%T�ng  

(gi�m) 

T�ng giá tr� tài s�n 1.117.748.988 1.013.321.270 (9,34%)
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Doanh thu thu�n 374.985.015 426.000.830 13,6%

L�i nhu�n t� hot ��ng kinh doanh (18.564.146) 11.887.824 164,04%

L�i nhu�n khác 65.036.774 5.662.629 (91,29%)

L�i nhu�n tr
�c thu� 46.472.628 17.550.453 (62,23%)

L�i nhu�n sau thu� 35.404.934 13.313.894 (62,40%)

(*) T* l� l!i nhu
n tr� c� t�c:  

o C� t�c n�m 2016 �ã thanh toán cho c� �ông là 13% (5% b%ng ti�n m�t, 8% b%ng 

c� phi�u) /v�n �i�u l�. 

a. Các ch� tiêu tài chính ch� y�u: 

Các ch� tiêu N�m 2015 N�m 2016 

1. Ch� tiêu v� kh� n�ng thanh toán 

+ H� s� thanh toán ng�n hn: 

   TSL	/N� ng�n hn 

+ H� s� thanh toán nhanh: 

   (TSL	 - Hàng t�n kho)/N� ng�n hn 

1,98 

1,67 

2,39 

2,02 

2. Ch� tiêu v� c� c�u v�n 

+ H� s� n�/T�ng tài s�n 

+ H� s� n�/V�n ch� s� h�u 

47,00 

0,63 

34,03 

0,52 

3. Ch� tiêu v� n�ng l$c ho�t ��ng 

+ Vòng quay hàng t�n kho: 4,25 L�n 3,41 L�n 
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    Giá v�n hàng bán/Hàng t�n kho bình quân 

+ Doanh thu thu�n/T�ng tài s�n 0,42 0,34 

4. Ch� tiêu v� kh� n�ng sinh l"i 

+ H� s� L�i nhu�n sau thu�/Doanh thu thu�n 

+ H� s� L�i nhu�n sau thu�/V�n Ch� s� h�u 

+ H� s� L�i nhu�n sau thu�/T�ng tài s�n 

+ H� s� l�i nhu�n t� H	KD/Doanh thu thu�n 

9,44% 

5,15% 

3,17% 

(4,95%) 

3,13% 

1,99% 

1,31% 

2,79%  

5. C� c�u c� �ông, thay ��i v�n �	u t� c�a ch� s� h'u: 

a. C� ph	n t�i ngày 05/4/2017: 

T�ng s� l
�ng c� phi�u �ang niêm y�t:  55.626.621 c� phi�u 

T�ng s� l
�ng c� phi�u �ang l
u hành:  55.471.151 c� phi�u 

o C� phi�u ph� thông:  55.626.621 c� phi�u 

o C� phi�u 
u �ãi, khác:  Không 

o C� phi�u t� do chuy�n nh
�ng:  55.626.621 c� phi�u 

o C� phi�u hn ch� chuy�n nh
�ng:  Không 

M�nh giá c� phi�u:  10.000 ��ng/c� phi�u 

b. C� c�u c� �ông: 

STT Ch� tiêu 
S� l�!ng nm gi'

(CP) 

T* l� nm gi' (%)

(CP) 

S� l�!ng 

c� �ông 

1 

C� �ông trong n
�c 

- T� ch�c 

- Cá nhân 

702.396

50.345.638

0,76

92,47

64

6.544

2 

C� �ông n
�c ngoài 

- T� ch�c 

- Cá nhân 

1.780.682

2.642.435

1,32

5,15

19

520

3 C� phi�u qu, 155.470 0,30 1

T�ng c�ng 55.626.621 100% 7.148
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Thông tin chi ti�t v� c� �ông l�n: 

TT Tên c� �ông ��a ch�
S� c� phi�u s�

h'u 

T* l� s� h'u 

(%) 

1 TS. V& D��ng Hi�n
1/274 Lch tray, Ngô 

Quy�n, H�i Phòng 
7.184.167 12,91% 

b. Tình hình thay ��i v�n �	u t� c�a ch� s� h'u: 

Ch� tiêu tài chính N�m 2014 N�m 2015 

V�n ��u t
 c�a ch� s� h�u 515.202.360.000 VN	 556.266.210.000 VN	

c. Giao d�ch c� phi�u qu+: Không có giao d�ch.  

d. Các ch�ng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác ��ng liên quan ��n môi tr�"ng và xã h�i c�a công ty 

6.1. Qu�n lý ngu�n nguyên v
t li�u:

a) T�ng l
�ng nguyên v�t li�u �
�c sA d?ng �� s�n xu�t và �óng gói các s�n 
ph$m và d�ch v? chính c�a t� ch�c trong n�m: 

- S�n xu�t gi�y �� xu�t kh$u : 60.335,90 t�n nguyên li�u 

- S�n xu�t gi�y kraft : 14.739,55 t�n nguyên li�u 

- S�n xu�t gi�y tissue : 2.838,20 t�n nguyên li�u 

T�ng c�ng : 77.913,65 t�n nguyên li�u 

b) Báo cáo t� l� ph�n tr�m nguyên v�t li�u �
�c tái ch� �
�c sA d?ng �� s�n xu�t 
s�n ph$m và d�ch v? chính c�a t� ch�c: 

- L
�ng nguyên v�t li�u �
�c tái ch� sA d?ng �� s�n xu�t: 17.577,75 t�n 
nguyên li�u = 22,56% 

6.2. Tiêu th� n�ng l�!ng: 

a) N�ng l
�ng tiêu th? tr�c ti�p và gián ti�p: 

- Tiêu th? n�ng l
�ng s�n xu�t gi�y �� xu�t kh$u: 3,6m3 c�i + 360 kwh 
�i�n/t�n s�n ph$m 

- Tiêu th? n�ng l
�ng s�n xu�t gi�y kraft: 250 kg than + 490 kwh �i�n/t�n s�n 
ph$m 

- Tiêu th? n�ng l
�ng s�n xu�t gi�y tissue: 800 kg than + 900 kwh �i�n/t�n s�n 
ph$m. 
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b) N�ng l
�ng ti�t ki�m �
�c thông qua các sáng ki�n sA d?ng n�ng l
�ng hi�u 
qu�: ti�t ki�m  chi phí 10% n�ng l
�ng �i�n thông qua vi�c phân b� th"i gian 
chy máy h�p lí tránh gi" cao �i�m. 

c) Các báo cáo sáng ki�n ti�t ki�m n�ng l
�ng (cung c�p các s�n ph$m và d�ch 
v? ti�t ki�m n�ng l
�ng ho�c sA d?ng n�ng l
�ng tái to); báo cáo k�t qu� c�a 
các sáng ki�n này: Không. 

6.3. Tiêu th� n� c: (m�c tiêu th� n� c c�a các ho�t ��ng kinh doanh trong 

n�m): 

a) Ngu�n cung c�p n
�c và l
�ng n
�c sA d?ng: n
�c sông v�i l
�ng n
�c 
7m3/t�n s�n ph$m. 

b) T( l� ph�n tr�m và t�ng l
�ng n
�c tái ch� và tái sA d?ng: 100% l
�ng n
�c 
�
�c tái sA d?ng qua h� tu�n hoàn. 

6.4. Tuân th� pháp lu
t v� b�o v� môi tr�"ng:

a) S� l�n b� xA pht vi phm do không tuân th� lu�t pháp và các quy ��nh v� môi 
tr
"ng: Không. 

b) T�ng s� ti�n do b� xA pht vi phm do không tuân th� lu�t pháp và các quy 
��nh v� môi tr
"ng: Không. 

6.5. Chính sách liên quan ��n ng�"i lao ��ng: 

a) S� l
�ng lao ��ng, m�c l
�ng trung bình ��i v�i ng
"i lao ��ng: S� l
�ng 
lao ��ng bình quân n�m 2016 là 1.289 ng
"i v�i m�c l
�ng bình quân: 
5.390.000 VN	/ng
"i/tháng.

b) Chính sách lao ��ng nh%m ��m b�o s�c kh e, an toàn và phúc l�i c�a ng
"i 
lao ��ng: lao ��ng trong T�p �oàn �
�c �óng b�o hi�m xã h�i, b�o hi�m y t�, 
b�o hi�m th�t nghi�p ��y ��; �
�c khám s�c kh e ��nh k# hàng n�m ti B�nh 
vi�n Qu�c t� Green; �
�c h
�ng ��y �� ch� �� LB, T�t, Ngày ngh�, phép n�m 
theo qui ��nh c�a Lu�t Lao ��ng. 

c) Hot ��ng �ào to ng
"i lao ��ng: 

N�m 2016 là n�m mà T�p �oàn HAPACO �ã có s� ��u t
 r�t nghiêm túc trong 
l&nh v�c �ào to và phát tri�n ��i ng! nhân viên. 	i�u �ó �
�c minh ch�ng b%ng 
s� ra �"i c�a b� ph�n 	ào to vào tháng 02/2016 và tr�i qua 10 tháng �i vào 
hot ��ng, chúng tôi �ã t� ch�c �
�c: 15 ch
�ng trình �ào to (g�m qu�n lý v�n 
hành máy, k, thu�t s�n xu�t gi�y, H�i nh�p, k, n�ng m�m và lãnh �o, ...), 101 
l�p h'c v�i s� tham gia c�a 2.148 h'c viên nâng t�ng s� gi" �ào to là 13.364 
gi". M�c dù, so v�i nh�ng t�p �oàn, nh�ng công ty l�n thì �ây ch� là nh�ng con 
s� khiêm t�n, tuy nhiên ��i v�i công ty thì con s� này th�t s� �áng �� chúng ta 
t� hào. 

6.6. Báo cáo liên quan ��n trách nhi�m ��i v i c�ng ��ng ��a ph��ng. 
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Các hot ��ng ��u t
 c�ng ��ng và hot ��ng phát tri�n c�ng ��ng khác, bao 

g�m hC tr� tài chính nh%m ph?c v? c�ng ��ng: 

Ngoài vi�c t�p trung ngu�n l�c �� t� ch�c hot ��ng s�n xu�t kinh doanh �n 

��nh, �óng góp ngh&a v? ngân sách v�i nhà n
�c �úng, ��y �� k�p th"i; ch�m lo 

�"i s�ng ng
"i lao ��ng �n ��nh, t�ng tr
�ng � m�c khá so v�i m�t b%ng trình 

�� tay ngh� c�a ��a ph
�ng, các hot ��ng xã h�i t� thi�n th
"ng xuyên �
�c 

T�p �oàn quan tâm, �óng góp: nh
 vi�c �óng góp cho qu, c�a qu�n, huy�n 

trong �ó có qu, vì ng
"i nghèo, qu, b�o tr� nn nhân ch�t ��c màu da cam, qu,

khuy�n h'c, khuy�n tài xây d�ng xã h�i h'c t�p, qu, ch�m sóc phát huy vai trò 

ng
"i cao tu�i, qu, ��n �n �áp ngh&a, qu, ch�m sóc và b�o v� trH em, qu, hot 

��ng xã h�i hóa công �oàn, qu, phòng ch�ng l?t bão c�a qu�n, huy�n, �ng h�

m�t s� xóm xã ��a ph
�ng xây d�ng công trình nông thôn m�i; �ng h� cho các 

phong trào hot ��ng v�n hóa th� thao c�a các t� ch�c, h�i �oàn th� c�a ��a 

ph
�ng, ��c bi�t là vi�c t�ng quà cho các gia �ình th
�ng binh li�t s,, ng
"i có 

công trên ��a bàn xã, ph
"ng nhân d�p k( ni�m ngày th
�ng binh li�t s, 27/07, 

chung tay v�i ban ngành c�a ��a ph
�ng t�ng quà t�t cho các h� nghèo c�a xã, 

ph
"ng vào d�p t�t nguyên �án giúp bà con có �
�c cái t�t ��m �m h�n trong 

d�p xuân v�. K�t qu�, T�p �oàn �ã �óng góp các Qu, xã h�i và t� thi�n: 1.263 

tri�u ��ng. Ngoài ra, t� n�m 1998 ��n nay T�p �oàn v@n duy trì ��u ��n hàng 

tháng tr� c�p 10 c? già cô ��n và 1 th
�ng binh n�ng thu�c di�n chính sách ti 

xã An 	�ng, huy�n An D
�ng. 

6.7. Báo cáo liên quan ��n ho�t ��ng th� tr�"ng v�n xanh theo h� ng d,n c�a 

UBCKNN: Không

III.  Báo cáo và �ánh giá c�a Ban Giám ��c: 

1. �ánh giá k�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh: 
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	�n v
: Ngàn �ng 

Ch� tiêu N�m 2015 N�m 2016 
%T�ng  

(gi�m) 

Doanh thu thu�n 374.985.015 426.000.830 13,60% 

L�i nhu�n tr
�c thu� 46.472.628 17.550.453 (62,23%) 

 N�m 2016 là m�t n�m ��y khó kh�n ��i v�i các doanh nghi�p trong và ngoài 

n
�c, T�p �oàn ph�i di d"i 1 xí nghi�p s�n xu�t ra ngoi thành, nh
ng v�i m�t ��nh 

h
�ng kinh doanh �úng ��n và rõ ràng, T�p �oàn �ã ch� ��ng v
�t qua tr� ngi, gi�

�
�c hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh, ��m b�o �� công �n vi�c làm c!ng nh
 thu nh�p 

cho ng
"i lao ��ng, c� t�c cho nhà ��u t
 �úng k� hoch c!ng nh
 th�c hi�n t�t ngh&a 

v? v�i Ngân sách nhà n
�c. C? th�, doanh thu t�ng 13,6%, l�i nhu�n thu�n t� hot 

��ng kinh doanh t�ng 164,04% so v�i cùng k# n�m 2015.  

2. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài s�n: 

Phân tích tình hình tài s�n, bi�n ��ng tình hình tài s�n (phân tích, �ánh giá hi�u qu�

sA d?ng tài s�n, n� ph�i thu x�u, tài s�n x�u �nh h
�ng ��n k�t qu� hot ��ng kinh 

doanh). 

	�n v�: tri�u ��ng 

Ch� tiêu 
S� cu�i 

n�m 

S� �	u 

n�m 

Chênh l�ch 

Giá tr� % 

A - TÀI S-N NG.N H/N 530.965 491.921 39.044 7,94%

1 - Ti�n và các kho�n t
�ng �
�ng ti�n 6.289 10.568 (4.279) (40,49%)

2 - Các kho�n ��u t
 tài chính ng�n hn 46.732 114.017 (67.285) (59,01%)
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3 - Các kho�n ph�i thu ng�n hn 385.512 281.095 104.417 37,15%

4 - Hàng t�n kho 81.583 78.842 2.741 3,48%

5 - Tài s�n ng�n hn khác 10.846 7.398 3.448 46,61%

B - TÀI S-N DÀI H/N 482.356 625.827 (143.471) (22,93%)

1 - Tài s�n c� ��nh 81.806 93.684 (11.878) (12,68%)

2 - Các kho�n ��u t
 tài chính dài hn 381.025 517.832 (136.807) (26,42%)

3 - Tài s�n dài hn khác 5.823 3.129 2.694 86,10%

T�NG C0NG TÀI S-N 1.013.321 1.117.748 (104.427) (9,34%)

o Tài s�n dài hn t�ng gi�m 22,93% ch� y�u là do trong n�m T�p �oàn gi�m các 

kho�n ��u t
 tài chính vào ��n v� khác. 

b. Tình hình n! ph�i tr� và ngu�n v�n: 

	�n v�: tri�u ��ng 

Ch� tiêu 
S� cu�i 

n�m 

S� �	u 

n�m 

Chênh l�ch 

Giá tr� % 

A - N1 PH-I TR- 344.848 432.280 (87.432) (20,23%)

1 - N� ng�n hn 221.867 249.576 (27.709) (11,10%)

2 - N� dài hn 122.981 182.703 (59.722) (32,69%)

B - V2N CH3 S4 H5U 668.472 685.468 (16.996) (2,48%)

1 - V�n ch� s� h�u 668.472 685.468 (16.996) (2,48%)

T�NG C0NG NGU6N V2N 1.013.321 1.117.748 (104.427) (9,34%)

o N� ph�i tr� c�a T�p �oàn cu�i n�m gi�m 87 t( ��ng t
�ng �
�ng 20,23% t
�ng 

�ng v�i vi�c ngu�n v�n gi�m. 
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KÝ K3T GIAO 0IC THI 	UA GIGA CÁC 	7N V6 THÀNH VIÊN TRONG HAPACO 2016 

o C� c�u n� ph�i tr� và ngu�n v�n ch� s� h�u so v�i n�m tr
�c c? th�: n�m tr
�c 
H� s� n� ph�i tr�/v�n ch� s� h�u n�m 2015 là 0,63 l�n; n�m nay h� s� n� ph�i 
tr�/v�n ch� s� h�u n�m 2016 là 0,51 l�n. H� s� này th� hi�n chi�u h
�ng t�t c�a 
doanh nghi�p.  

o Kho�n vay và n� ng�n hn ti các Ngân hàng th
�ng mi 101,856 t( ��ng chi�m 
29,53% trong t�ng n� ph�i tr�, v�i doanh thu hot ��ng s�n xu�t kinh doanh n�m 
2016 �t 426 t( ��ng thì �ây c!ng là m�t ch� tiêu tài chính t�t. Tuy nhiên, ��
gi�m thi�u r�i ro ph�i ph? thu�c vào ngu�n v�n vay t� các Ngân hàng T�p �oàn 
c�n ph�i tích c�c h�n n�a trong công tác thu h�i v�n; ti�p t?c tích l!y b� sung 
thêm ngu�n v�n ch� s� h�u d
�i hình th�c tích l!y m�t ph�n l�i nhu�n �� ��u t

phát tri�n. 

o H� s� g�p trên v�n ch� s� h�u n�m 2016 là 11,86% t�ng h�n so v�i n�m 2015 
(n�m 2015 là 5,87%). 

o Trong n�m 2016, T�p �oàn không có các kho�n n� ph�i tr� x�u nào và không b�
�nh h
�ng chênh l�ch t( giá h�i �oái ��n k�t qu� hot ��ng s�n xu�t kinh doanh 
c�a T�p �oàn. 

c. Nh'ng c�i ti�n v� c� c�u t� ch�c, chính sách, qu�n lý:
o T�p �oàn ti�p t?c hoàn thi�n c� c�u t� ch�c nh
: 	ào to, tuy�n d?ng, to ngu�n 

nhân l�c �� �� b� nhi�m các v� trí qu�n lý b� ph�n t� ca s�n xu�t ��n các phòng 
ban chuyên môn nghi�p v? ti v�n phòng T�p �oàn.  

o Ti�p t?c duy trì, b� sung hoàn thi�n, c�p nh�t và nâng c�p h� th�ng ISO �� ph?c 
v? t�t cho qu�n lý, �i�u hành s�n xu�t. 

d. K� ho�ch phát tri�n trong t��ng lai: T�p �oàn �� ra các gi�i pháp c? th� �� th�c 
hi�n các m?c tiêu ch� y�u c!ng nh
 th�c hi�n chi�n l
�c phát tri�n trung và dài hn là: 
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o Giao k� hoch hàng tháng, hàng quí cho các ��n v� thành viên g�n li�n v�i các 

ch� tiêu doanh thu, s�n l
�ng và l�i nhu�n, trong �ó l�y l�i nhu�n làm tr'ng tâm 

��i m�i ph
�ng pháp qu�n lý. 

o B� sung hoàn ch�nh các qui ch�; ti�n l
�ng, ti�n th
�ng g�n v�i k�t qu� s�n xu�t 

kinh doanh c�a t�ng ��n v� và cá nhân nh�ng ng
"i ��ng ��u ��n v�, cán b�

qu�n lý ho�c ph? trách t�ng d� án, có th
�ng pht trách nhi�m trên c� s� khoán 

chi phí, doanh thu, l�i nhu�n, ti�n �� c�a d� án. 

o Tuy�n ch'n �� ngu�n nhân l�c c�p cao có ch�t l
�ng trong vi�c �i�u hành các 

m�t hot ��ng s�n xu�t, kinh doanh th
�ng mi, d�ch v?... t� ch�c th�c hi�n các 

d� án có ch�t l
�ng: k�p ti�n ��, tránh m'i tiêu c�c, lãng phí. 

o Th�c hành ti�t ki�m, ti�p t?c gi�m thi�u các chi phí ��u vào �� t�ng kh� n�ng 

cnh tranh cho hàng hóa s�n ph$m và d�ch v?. 

o T�ng c
"ng công tác ki�m tra, ki�m soát n�i b�, giám sát ch�t ch- và xA lý k�p 

th"i các nghi�p v? phát sinh trong hot ��ng s�n xu�t, kinh doanh, th
�ng mi, 

tài chính và ��u t
 �� t�i 
u hi�u qu� sA d?ng v�n. 

o C�n c� vào k�t qu� �ã �t �
�c trong nh�ng n�m v�a qua, v�i th�c l�c hi�n có 

c�a T�p �oàn k�t h�p v�i vi�c xem xét và �ánh giá m�t cách th�n tr'ng nh�ng 

y�u t� thu�n l�i và khó kh�n s�p t�i. T�p �oàn �ã xây d�ng k� hoch m�t s� ch�

tiêu ch� y�u trong n�m 2017 nh
 sau: 

STT Ch� tiêu �VT K� ho�ch T�ng tr��ng 

1 Giá tr� SXCN T( 590 15% 

2 
Doanh thu 
Trong �ó, xu�t kh$u: 

T(
Tri�u USD

489
15

15% 
15% 

3 L�i nhu�n tr
�c thu� T( 20 15% 
4 N�p ngân sách T( N�p �úng, n�p �� s� ph�i n�p 
5 Thu nh�p binh quân Tri�u/tháng 5,9 10% 

e. Gi�i trình c�a Ban giám ��c ��i v i ý ki�n ki�m toán: Không có. 

IV. �ánh giá c�a H�i ��ng qu�n tr� v� ho�t ��ng c�a T
p �oàn: 

1. �ánh giá c�a H�i ��ng qu�n tr� v� các m#t ho�t ��ng c�a T
p �oàn: T�p �oàn 

�ã xây d�ng �
�c b� máy �i�u hành s�n xu�t t� Ban T�ng giám ��c ��n các ca s�n 
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xu�t, ph�i h�p t� ch�c hot ��ng m�t cách ��ng b�, n�ng ��ng, nh�p nhàng, linh hot 

và hi�u qu�. Chú tr'ng gi�i quy�t m'i v
�ng m�c nh
 ngu�n nhân l�c, v�t t
 máy móc 

thi�t b�, nguyên nhiên v�t li�u, ngu�n tài chính. Tuy�t ��i không �� khách hàng và ��i 

tác ki�n ngh�, phàn nàn. 	�nh k# hàng tháng, H�i ��ng qu�n tr� ��u ph�i h�p v�i Ban 

T�ng giám ��c t� ch�c các bu�i giao ban tr�c ti�p v�i các tr
�ng phó phòng ban T�p 

�oàn, Giám ��c các ��n v� thành viên nh%m �ánh giá tình hình s�n xu�t kinh doanh 

trong tháng, quý, nh�ng t�n ti và gi�i pháp kh�c ph?c. Trên c� s� �ó �� ra các m?c 

tiêu, nhi�m v? và các gi�i pháp th�c hi�n cho k# ti�p theo. 

2. �ánh giá c�a H�i ��ng qu�n tr� v� ho�t ��ng c�a Ban Giám ��c T
p �oàn: Ban 

T�ng Giám ��c th�c hi�n �úng ch�c n�ng qu�n lý �i�u hành trong m'i hot ��ng s�n 

xu�t kinh doanh c�a T�p �oàn, th�c hi�n nghiêm ch�nh các ngh� quy�t c�a 	i h�i 

��ng c� �ông c!ng nh
 c�a H�i ��ng qu�n tr�. N�m 2016 th�c hi�n t�t các ch� tiêu so 

v�i cùng k#, ch�p hành t�t các quy ��nh v� qu�n lý tài chính, nhân l�c, v�t t
 máy móc 

thi�t b�, nguyên nhiên v�t li�u c!ng nh
 các quy ��nh khác c�a pháp lu�t. 	�m b�o 

công �n vi�c làm và thu nh�p cho ng
"i lao ��ng trong toàn T�p �oàn c!ng nh
 ��m 

b�o �
�c c� t�c cho c� �ông và th�c hi�n t�t nghía v? v�i Ngân sách nhà n
�c.  

3. Các k� ho�ch, ��nh h� ng c�a H�i ��ng qu�n tr�: Kiên trì th�c hi�n các m?c tiêu 

chi�n l
�c c�a T�p �oàn �ã �
�c 	i h�i ��ng c� ��ng th
�ng niên thông qua. Tuân 

th� �úng và ��y �� các quy ��nh pháp lu�t hi�n hành, th�c hi�n �úng ch�c n�ng nhi�m 

v? và quy�n hn c�a H�i ��ng qu�n tr� theo �i�u l� c�a T�p �oàn c!ng nh
 th�c hi�n 

nghiêm ch�nh các Ngh� quy�t c�a �i h�i ��ng c� �ông. 

V. Qu�n tr� công ty: 

1. H�i ��ng qu�n tr�: 

a. Thành viên và c� c�u c�a H�i ��ng qu�n tr�: T�p �oàn có 07 thành viên H�i 

��ng qu�n tr�, trong �ó: 

 Thành viên H�i ��ng qu�n tr� kiêm �i�u hành g�m 05 thành viên: Ông V&

Xuân Th�y, ông V& Xuân C�"ng, ông V& Xuân Th�nh, bà Nguy(n Th� Bích 

Ng)c, ông Nguy(n ��c H
u. 

 Thành viên qu�n tr� không �i�u hành g�m 01 thành viên: Ông V& D��ng 

Hi�n; Bà Nguy(n L� Th�y.
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 Danh sách thành viên H�i ��ng qu�n tr� và �i di�n s� h�u c� ph�n nh
 sau: 

TT H) và Tên Ch�c danh S� CP T* l� SH Ghi chú 

1 V! D
�ng Hi�n Ch� t�ch 7.184.167 12,91% Không �i�u hành 

2 V! Xuân Th�y P. Ch� t�ch 455.340 0,82% TG	 Công ty con 

3 V! Xuân C
"ng Thành viên 144.511 0,26% T�ng Giám ��c 

4 V! Xuân Th�nh Thành viên 389.547 0,70% TG	 Công ty con 

5 NguyBn Th� Bích Ng'c Thành viên 269.884 0,49%
P.TG	 Công ty 

con 

6 NguyBn 	�c H�u Thành viên 74.828 0,13% P. T�ng Giám ��c 

7 NguyBn L� Th�y Thành viên 10 0,00002% Không �i�u hành 

b. Các ti�u ban thu�c H�i ��ng qu�n tr�: Tuân th� theo quy ��nh c�a Thông t


121/2012/TT-BTC c�a B� Tài chính. 

c. Ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu�n tr�: H	QT th
"ng xuyên duy trì công tác giám sát 
hot ��ng c�a Ban T�ng Giám ��c và các b� ph�n qu�n lý c�a T�p �oàn nh%m ��m 
b�o m'i hot ��ng c�a T�p �oàn �
�c an toàn, tuân th� �úng pháp lu�t, tri�n khai th�c 
hi�n theo �úng n�i dung các ngh� quy�t c�a 	i h�i ��ng c� �ông và H	QT. Ngoài ra, 
H	QT còn chú tr'ng công tác qu�n lý r�i ro, tri�n khai ��ng th"i vi�c chu$n hóa các 
quy trình, quy ch� �i�u hành c�a T�ng Giám ��c trong hot ��ng s�n xu�t kinh doanh 
và các l&nh v�c hot ��ng khác c�a T�p �oàn. C� g�ng phát hi�n và kh�c ph?c các m�t 
còn hn ch�, to �à cho phát tri�n b�n v�ng, nh%m ��m b�o hài hòa l�i ích gi�a t�p 
th�, ng
"i lao ��ng, nhà ��u t
 c!ng nh
 ��i tác và khách hàng. 

 N�m 2016, H	QT T�p �oàn �ã th�c hi�n t�t vai trò qu�n lý và giám sát toàn 
di�n các m�t hot ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a T�p �oàn. H	QT c!ng �
a ra các 
��nh h
�ng �úng ��n, các gi�i pháp phù h�p và k�p th"i �� ch� �o hot ��ng SXKD, 
��ng th"i ��m b�o tính minh bch và to �i�u ki�n thu�n l�i �� c� �ông, ng
"i lao 
��ng và các c� quan qu�n lý có th� th�c hi�n t�t �
�c ch�c n�ng giám sát, ki�m tra 
ki�m soát, c? th�: 

+ Hoàn thành, n�p và công b� thông tin �úng th"i hn Báo cáo tài chính n�m 2015 �ã 
�
�c ki�m toán, Báo cáo th
"ng niên n�m 2015, Báo cáo tài chính quí 1 n�m 2016, 
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Báo cáo tài chính 6 tháng ��u n�m 2016 �ã �
�c soát xét, Báo cáo tài chính quý 3 n�m 
2016, Báo cáo tài chính quý 4 n�m 2016 và Báo cáo tài chính n�m 2016 �ã �
�c ki�m 
toán. 

+ 	ã ch� �o sát sao công tác chu$n b� và t� ch�c thành công 	i h�i ��ng c� �ông 
th
"ng niên n�m 2016 vào ngày 22/4/2016. 

+ H�i ��ng qu�n tr� và Ban �i�u hành T�p �oàn �ã có s� ph�i h�p ch�t ch- trong vi�c 
qu�n lý và �i�u hành hot ��ng c�a T�p �oàn theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t, ch�
�� chính sách c�a Nhà n
�c, tuân th� �úng �i�u l�, các quy ch�, quy ��nh n�i b� c�a 
công ty và bám sát n�i dung ngh� quy�t c�a 	i h�i ��ng c� �ông. 

+ 	ôn ��c th�c hi�n k� hoch SXKD n�m 2016 và k�t qu� là doanh thu t�ng 13,6%, 
l�i nhu�n thu�n t� hot ��ng kinh doanh t�ng 164,04% so v�i cùng k# n�m 2015. 

+ Tri�n khai vi�c chi tr� c� t�c là 13%/V	L (5% ti�n m�t, 8% c� phi�u) 

 Trong n�m 2016, H�i ��ng qu�n tr� T�p �oàn �ã ti�n hành 06 phiên h'p th
"ng 
k# và theo v? vi�c (�ã phát hành 06 ngh� quy�t) nh%m �
a ra ��nh h
�ng phát tri�n 
T�p �oàn, ch� �o vi�c th�c hi�n k� hoch SXKD, công tác ��u t
 và các m�t hot 
��ng, qu�n lý khác c�a T�p �oàn; tri�n khai các n�i dung c�a Ngh� quy�t 	i h�i ��ng 
c� �ông. Vi�c tri�n khai các d� án ��u t
 c�a T�p �oàn �
�c th�c hi�n theo �úng quy 
��nh hi�n hành v� ��u t
, ��u th�u và xây d�ng c� b�n. 

 Các Ngh� quy�t c�a H�i ��ng qu�n tr� T�p �oàn trong n�m 2016 c? th� nh

sau: 

Stt  S� Ngh� quy�t Ngày N�i dung 

�� 04/NQ-HAP 15/3/2016 

Chuy�n ��i Công ty C�
ph�n HAPACO H.P.P thành 
Công ty TNHH HAPACO 
H.P.P 

�� 05/NQ-HAP 07/4/2016 
N�i dung, hình th�c con d�u 
Công ty TNHH HAPACO 
H.P.P 

�� 06/NQ-HAP 14/4/2016 

- Thông qua k�t qu� hot 
��ng s�n xu�t kinh 
doanh 04 tháng ��u n�m 
2016. 

- Thông qua d� th�o 
ch
�ng trình, tài li�u �i 
h�i và phân công nhi�m 
v? trong �i h�i ��ng c�
�ông th
"ng niên 2016. 
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�� 08/NQ-HAP 28/4/2016 

- Thông qua k�t qu� b�u 
Ch� t�ch, phó Ch� t�ch 
H	QT nhi�m k# VI 
(2016-2021); 

- Thông qua thành l�p 02 
ti�u ban H	QT. 

�� 10/2016/NQ-HAP 24/08/2016 

Tri�n khai th�c hi�n phát 
hành c� phi�u �� tr� c� t�c 
và ph
�ng án xA lý c� phi�u 
lH

�� 11/2016/NQ-HAP 09/12/2016 
Thông qua k�t qu� hot 
��ng s�n xu�t kinh doanh 11 
tháng n�m 2016 

 Hot ��ng c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr� không tham gia �i�u hành: 	ã 

th�ng nh�t và k�t h�p v�i các thành viên �i�u hành th�c hi�n t�t ch�c n�ng nhi�m v?

c�a H�i ��ng qu�n tr� tuân th� �úng pháp lu�t, �i�u l� T�p �oàn trong m'i hot ��ng 

nh%m �
a ra ��nh h
�ng phát tri�n T�p �oàn, ch� �o vi�c th�c hi�n k� hoch SXKD, 

công tác ��u t
 và các m�t hot ��ng, qu�n lý khác c�a T�p �oàn. 

d. Ho�t ��ng c�a các ti�u ban trong H�i ��ng qu�n tr�: Không

e. Danh sách các thành viên H�i ��ng qu�n tr� có ch�ng ch� �ào t�o v� qu�n tr�

công ty: Ông V! D
�ng Hi�n – Ch� t�ch H	QT

2. Ban Ki�m soát: 

a. Thành viên và c� c�u c�a Ban Ki�m soát: Ban ki�m soát T�p �oàn g�m 03 thành 

viên, trong �ó có 01 tr
�ng ban ki�m soát và 02 thành viên ban ki�m soát theo danh 

sách sau: 

TT H) và Tên Ch�c danh S� c� ph	n 
T* l� s�

h'u 

1 NguyBn Thanh Toàn Tr
�ng ban 0 0%

2 Võ V�n Tính Thành viên 39.528 0,07%

3 Tr�n Ti�u Ph?ng Thành viên 768.831 1,38%
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b. Ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát: Trong n�m 2016 Ban ki�m soát t� ch�c 04 cu�c 

h'p v�i n�i dung: Ki�m tra �ánh giá tình hình hot ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a T�p 

�oàn; th$m ��nh báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính n�m c�a T�p �oàn; 

nh�n xét �ánh giá công tác qu�n lý �i�u hành c�a H�i ��ng qu�n tr� và Ban T�ng giám 

�óc. Tóm t�t các ý ki�n nh�n xét c�a Ban ki�m soát n�m 2016, T�p �oàn �ã tuân th�

nghiêm túc các v�n b�n, ngh� quy�t, quy�t ��nh, quy ch� do H�i ��ng qu�n tr� T�p 

�oàn ban hành; trong n�m H�i ��ng qu�n tr� �ã th�c hi�n ��y �� các cu�c h'p ��nh k#

và theo v? vi�c �� ch� �o tình hình hot ��ng c�a T�p �oàn, th�c hi�n ��y �� ch�c 

n�ng và nhi�m v? c�a mình trong vi�c �i�u hành doanh nghi�p theo �úng pháp lu�t, 

�i�u l� T�p �oàn và các ngh� quy�t �ã ban hành. Ch� �o vi�c phân chia l�i nhu�n n�m 

2015 theo �úng ngh� quy�t c�a 	i h�i c� �ông. Ch� �o th�c hi�n k� hoch s�n xu�t 

kinh doanh n�m 2016 �t hi�u qu�, doanh thu t�ng 13,6%, l�i nhu�n thu�n t� hot 

��ng kinh doanh t�ng 164,04% so v�i cùng k# n�m 2015. Ch� �o công tác ��u t
 xây 

d�ng d� án c�a T�p �oàn theo �úng quy ��nh. Ch� �o công b� thông tin theo Lu�t 

ch�ng khoán và các quy ��nh hi�n hành ��y �� và k�p th"i. Trong n�m 2016, Ban 

ki�m soát không nh�n �
�c ý ki�n nào c�a c� �ông liên quan ��n vi�c qu�n tr� và �i�u 

hành T�p �oàn c�a H�i ��ng qu�n tr� và Ban �i�u hành T�p �oàn. 

c. Các ho�t ��ng ph�i h!p gi'a Ban ki�m soát v i H�i ��ng qu�n tr�, Ban T�ng 

Giám ��c: Ban ki�m soát �ã ph�i h�p ch�t ch- v�i H�i ��ng qu�n tr�, Ban T�ng Giám 

��c trên tinh th�n xây d�ng và h�p tác, th� hi�n các cu�c h'p H�i ��ng qu�n tr�

th
"ng m� r�ng có Ban ki�m soát tham d�. Các ngh� quy�t c�a H�i ��ng qu�n tr� ��u 

�
�c chuy�n ��n Ban ki�m soát �� Ban ki�m soát theo dõi vi�c th�c hi�n các ngh�

quy�t H�i ��ng qu�n tr� và �i�u hành c�a Ban T�ng Giám ��c. 

 Th
"ng xuyên ph�i h�p v�i H�i ��ng qu�n tr�, Ban T�ng Giám ��c khi tri�n 

khai th�c hi�n ngh� quy�t c�a H�i ��ng qu�n tr� ��n các phòng ban, các ��n v� tr�c 

thu�c T�p �oàn, các c� �ông trong và ngoài T�p �oàn v� hot ��ng s�n xu�t kinh 

doanh, chia c� t�c, �i h�i c� �ông..., vv. 	� th�c hi�n th�ng l�i các ngh� quy�t c�a 

H�i ��ng qu�n tr� �� ra. 
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 Th
"ng xuyên trao ��i cùng H�i ��ng qu�n tr�, Ban T�ng Giám ��c trong vi�c 

tuân th� các chính sách ch� �� �ãi ng� tài chính hi�n hành c!ng nh
 vi�c tuân th� �i�u 

l�, quy ch� hot ��ng c�a T�p �oàn. 

3. Các giao d�ch, thù lao và các kho�n l!i ích c�a H�i ��ng qu�n tr�, Ban Giám 

��c và Ban ki�m soát: 

a. L��ng, th��ng, thù lao, các kho�n l!i ích: 

    Trong n�m 2016, thành viên H	QT và thành viên BKS �
�c trích thù lao n�m 2016 

hàng tháng t�ng s� 3% l�i nhu�n tr
�c thu� n�m 2016. 

b. Giao d�ch c� phi�u c�a c� �ông n�i b�:  

Stt 

Ng�"i 

th$c 

hi�n 

giao 

d�ch 

Quan h�

v i c�
�ông n�i 

b�

S� c� phi�u s� h'u 

�	u k%
S� c� phi�u s� h'u 

cu�i k%
Lý do 

t�ng, gi�m 

(mua, bán, 

chuy�n 

��i, 

th��ng...) 

S� c�

phi�u 
T* l�

S� c�

phi�u 
T* l�

1 

NguyBn 

L� Th�y 

Thành 

viên 

H	QT 

1.753.110 3,41% 10 0,00002%
Gi�m t( l�

s� h�u 

2 

V!

D
�ng 

Hi�n 

Ch� t�ch 

H	QT 

4.060.649 7.88% 7.184.167 12,95% Nh�n c�

t�c và mua 

thêm. 

3 
V! Xuân 

Anh 

Con ông 

V! Xuân 

Th�y - 

Phó Ch�

t�ch 

H	QT 

189.281 0,34% 14.020 0,025% 

Nhu c�u tài 

chính cá 

nhân 

c. H!p ��ng ho#c giao d�ch v i c� �ông n�i b�: Không 

d. Vi�c th$c hi�n các quy ��nh v� qu�n tr� công ty: T�p �oàn luôn ch�p hành các 

quy ��nh v� qu�n tr� công ty theo quy ��nh c�a Nhà n
�c. 
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VI. M�t s� hình �nh v� ho�t ��ng c�a T
p �oàn trong n�m 2016 

L( t�ng k�t n�m 2016 

��i h�i ��ng c� �ông th�"ng niên 2016 
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B�nh vi�n Qu�c t� Green t� ch�c l( k* ni�m ngày th	y thu�c Vi�t Nam 

27/02/2017

��i h�i ��ng b� l	n th� XV nhi�m k% 2015-2020 c�a T
p �oàn HAPACO
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Lãnh ��o UBND T�nh S�n La th�m và làm vi�c t�i B�nh vi�n Qu�c t� Green 

��i s� �#c m�nh toàn quy�n C�ng hòa Belarus th�m và làm vi�c t�i T
p �oàn 
HAPACO 
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Ban Lãnh ��o T
p �oàn th�m và ký k�t h!p tác v i Nhà máy s�n xu�t thu�c 
ch�ng ung th� - C�ng hòa Belarus 

Ban Lãnh ��o T
p �oàn làm vi�c v i Bác s7 Siro ng�"i Ý h!p tác khám ch'a 
b�nh theo công ngh� m i 
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Ts. V& D��ng Hi�n – Ch� t�ch H�QT T
p �oàn trao h)c b�ng  
Q&y khuy�n h)c HAPACO 

T#ng quà n' cán b� công nhân viên tiên ti�n xu�t sc 
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Ts. V& D��ng Hi�n – Ch� t�ch H�QT T
p �oàn nh
n danh hi�u Doanh nhân v�n 
hóa tiêu bi�u vì s$ phát tri�n c�ng ��ng 

VII. Báo cáo tài chính 
 Báo cáo tài chính n�m 2016 �ã �
�c ki�m toán bao g�m: Báo cáo c�a Ban 
T�ng Giám ��c; Báo cáo ki�m toán; B�n cân ��i k� toán; Báo cáo k�t qu� s�n xu�t 
kinh doanh; Báo cáo l
u chuy�n ti�n t�; B�n thuy�t minh Báo cáo tài chính theo quy 
��nh c�a pháp lu�t v� k� toán và ki�m toán. 
1. Ý ki�n c�a Ki�m toán: Báo cáo tài chính �ã ph�n ánh trung th�c và h�p lý, trên các 
khía cnh tr'ng y�u tình hình tài chính c�a Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO ti 
ngày 31/12/2016, c!ng nh
 k�t qu� hot ��ng s�n xu�t kinh doanh và tình hình l
u 
chuy�n ti�n t� cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày, phù h�p v�i Chu$n m�c, Ch� ��
k� toán doanh nghi�p Vi�t Nam hi�n hành và các quy ��nh pháp lý có liên quan ��n 
vi�c l�p và trình bày báo cáo tài chính. T�p �oàn HAPACO th�c hi�n phát hành 
19.260.114 c� phi�u trong n�m 2015, vi�c phát hành và sA d?ng c�a T�p �oàn 
HAPACO là �úng m?c �ích. 
2. Báo cáo tài chính �
�c ki�m toán (�ình kèm Báo cáo tài chính n�m 2016) 

H�i Phòng, ngày 18 tháng 4 n�m 2017 

T�P �OÀN HAPACO

N�i g8i: 

- UBCK Nhà n
�c; 
- S� GDCK Tp. HCM; 
- H	QT; 
- BKS;  
- L
u VP. 
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