
Phụ lục V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

CTCP CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 21/BC-CTCP 
 

ĐăkLăk, ngày 22 tháng 01 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Tình hình quản trị công ty 

(năm 2020) 

 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

- Địa chỉ trụ sở chính: Km 17 QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk 

- Điện thoại: 02623.514.365    Fax: 02623.514.365                 Email: 

- Vốn điều lệ: 126.500.000.000 VNĐ 

- Mã chứng khoán: CFV 

- Mô hình quản trị công ty: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc  

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 

Stt 
 

Số Nghị quyết/Quyết định  Ngày 
 

Nội dung 
 

1   15/2020/NQ-ĐHĐCĐ 25/04/2020 
Về việc thông qua các nội dung trong tờ trình 187 

bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  



2 
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 

năm 2020 CTCP cà phê Thắng Lợi 
04/06/2020 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

3 23/2020/NQ-ĐHĐCĐ 05/08/2020 

Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản Thông qua nội dung về việc Bổ nhiệm 

Kiểm soát viên Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi 

4 25/2020/NQ-ĐHĐCĐ 06/10/2020 

Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản về định hướng phát triển công ty khảo 

sát đầu tư dự án điện mặt trời nổi Thắng Lợi 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm: 

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

Stt 
 

Thành viên HĐQT 

Chức vụ/ (thành viên HĐQT 

độc lập, TVHĐQT không 

điều hành))  

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

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 
Ông Đỗ Hoàng 

Phúc 
Chủ tịch HĐQT 02/10/2019  

2 
Ông Phạm Xuân 

Thụ 
TV HĐQT 02/10/2019  

3 
Ông Đỗ Hoàng 

Phương 
TV HĐQT 02/10/2019  

4 Ông Vũ Đình Nội TV HĐQT 02/10/2019 25/04/2020 

5 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hà 
TV HĐQT 02/10/2019  

6 
Ông Đỗ Trọng 

Quân 
TV HĐQT 25/04/2020  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt 
 

Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT tham 

dự/ 
Tỷ lệ tham dự họp/ Lý do không tham dự họp 



1 Ông Đỗ Hoàng Phúc 4 100%  

2 Ông Phạm Xuân Thụ 4 100%  

3 
Ông Đỗ Hoàng 

Phương 
4 100%  

4 Ông Vũ Đình Nội 1 25% Bãi nhiệm 

5 Bà Hoàng Thị Thu Hà 4 100%  

6 Ông Đỗ Trọng Quân 3 75%  

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ 

máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 

SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ chuyên môn như sau. 

- Nhìn chung Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và điểu hành hoạt động sản xuất 

Công ty có nhiều chuyển biến tốt và đạt được một số kết quả nhất định. HĐQT ghi nhận sự cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong quá 

trình thực hiện kế hoạch năm 2020 đã đề ra. 

 - Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự đồng lòng của cán 

bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục 

các trở ngại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm): 

Stt  Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày 
 

Nội dung 
 

Tỷ lệ thông qua 
 

1 01/2020/NQ - CTCP   19/01/2020 

V/v thông qua quy chế 

quản lý tài chính và phụ 

lục quy chế chi tiêu nội bộ 

công ty cổ phần cà phê 

Thắng Lợi  

100% 

2 02/2020/NQ – CTCP 12/03/2020 

V/v thông qua điều kiện để 

thanh lý vườn cây cà phê 

phát triển kém năng suất, 

100% 



sản lượng đạt thấp, kinh 

doanh không hiệu quả năm 

2020 của Công ty cổ phần 

cà phê Thắng Lợi 

3 02a/2020/NQ – CTCP 11/03/2020 

V/v Thông qua Lấy ý kiến 

cổ đông bằng văn bản về 

việc bãi nhiệm, bổ nhiệm 

thành viên HĐQT và miễn 

nhiệm Kiểm soát viên 

100% 

4 03/2020/NQ - CTCP 12/03/2020 

V/v thông qua Kế hoạch tố 

chức đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 

Công ty cổ phần cà phê 

Thắng Lợi 

100% 

5 05/2020/NQ – CTCP 12/03/2020 

V/v thông qua Quy chế 

công bố thông tin Công ty 

cổ phần cà phê Thắng Lợi 

100% 

6 08a/2020/NQ – CTCP 05/04/2020 

V/v thông qua Thỏa ước 

lao động tập thể doanh 

nghiệp Công ty cổ phần 

100% 

7 08/2020/NQ - CTCP 12/03/2020 

V/v thông qua dự thảo Hợp 

đồng giao khoán vườn cây 

cà phê; dự thảo Hợp đồng 

giao khoán trồng mới và 

chăm sóc vườn cây cà phê 

100% 

2 09/2020/NQ - CTCP 10/04/2020 

V/v thông qua Tờ trình xin 

chủ trương khảo sát đầu tư 

dự án điện gió số 185/TTr-

100% 



CTCP ngày 17 tháng 02 

năm 2020 

3 10/2020/NQ - CTCP 10/04/2020 

V/v thông qua việc lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản 

(Định hướng phát triển 

công ty) 

100% 

 13a/2020/NQ – CTCP  22/04/2020 
Vv thông qua nội quy lao 

động 
100% 

4 16/2020/NQ – HĐQT  11/05/2020 

V/v thông qua các nội 

dung về kết quả sản xuất 

kinh doanh Quý I/2020; 

thời gian và các nội dung 

Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020; 

công tác nhân sự; giải thể 

chi nhánh Công ty cổ phần 

cà phê Thắng Lợi 

100% 

5 17/2020/NQ - HĐQT 01/06/2020 
V/v thông qua dự thảo Quy 

chế bán đấu giá tài sản 
100% 

6 19/2020/NQ - HĐQT 11/06/2020 

V/v thông qua dự thảo Hợp 

đồng cung cấp dịch vụ tư 

vấn Gói thầu: Lập hồ sơ 

Điều chỉnh, bổ sung nhà 

máy điện gió Thắng Lợi 

Đak Lak, công suất – 

49,5MW vào Quy hoạch 

phát triển điện lực tỉnh 

100% 



Đăk Lăk giai đoạn 2016-

2025, có xét đến năm 2035 

7 20/2020/NQ-HĐQT 07/07/2020 
Họp HĐQT thường niên 

quý II năm 2020 
100% 

8 22/2020/NQ - HĐQT 05/08/2020 

V/v thông qua về việc 

miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế 

Toán Trưởng Công ty 

100% 

9 23/2020/NQ-HĐQT 26/08/2020 

V/v thông qua Tờ trình đề 

xuất phương án thu nộp 

sản lượng đối với Người 

nhận khoán, Quy chế quản 

lý và sử dụng con dấu, Quy 

chế quản lý vườn cây 

100% 

10 24/2020/NQ-CTCP 12/09/2020 

V/v Thông qua việc lấy ý 

kiến Cổ đông bằng văn bản 

về việc định hướng phát 

triển công ty khảo sát đầu 

tư dự án điện mặt trời nổi 

Thắng Lợi 

100% 

11 26/2020/NQ-CTCP 20/10/2020 

V/v thông qua các nội 

dung về kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 09 

tháng đầu năm 2020, 

BCTC quý III/2020; 

Phương án thu hoạch, giao 

nộp sản phẩm cà phê quả 

tươi hoặc bằng tiền năm 

2020; Phương án bảo vệ 

100% 



sản phẩm cà phê năm 

2020; một số nội dung 

khác 

12 27/2020/NQ - CTCP 24/12/2020 

V/v thông qua việc đầu tư 

nâng cấp hệ thống máy 

phân loại màu tại Xưởng 

chế biến công ty 

100% 

13 28/2020/NQ - CTCP 30/12/2020 

V/v thông qua đề xuất xử 

lý đối với phương án thu 

nộp sản lượng của người 

nhận khoán cuối mùa vụ 

năm 2020 

60% 

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán: 

Stt 
 

Thành viên BKS/ Ủy 

ban Kiểm toán 
 

Chức vụ 
 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

BKS/ Ủy ban Kiểm toán 
Trình độ chuyên môn 

 1 Ông Trần Quốc Độ 
 

Trưởng BKS 02/10/2019  
Cử nhân Kinh tế - Ngành tài chính 

kế toán doanh nghiệp  

2 Ông Phạm Đình Bộ TV BKS 02/10/2019 
Kỹ sư lâm nghiệp chuyên ngành 

kinh tế; cử nhân chính trị; Luật sư 

3 
Ông Đoàn Đình 

Hồng 
TV BKS 25/04/2020 Kỹ sư kinh tế 

4 Bà Lưu Thị Thu Hiền TV BKS 05/08/2020 Cử nhân Kế toán 

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 

Stt 
 

Thành viên BKS/ Ủy 

ban Kiểm toán  
 

Số buổi họp tham 

dự  
Tỷ lệ tham dự họp 

 
Tỷ lệ biểu quyết 

 
Lý do không tham dự họp 

 

1 Ông Trần Quốc Độ 4 100% 100%   



2 Ông Phạm Đình Bộ 4 100% 100%   

3 Ông Đoàn Đình Hồng 1 25% 100% Miễn nhiệm 

4 Bà Lưu Thị Thu Hiền 2 50% 100% Bổ nhiệm 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giảm đốc điều hành triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ 

đông 

- Thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và năm. 

- Giám sát hoạt động đầu tư. 

- Thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát việc thực thi Điều lệ Công ty và các vấn đề quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, chế độ quản lý vốn và tài sản, các quy định khác của pháp luật mà Công ty buộc 

phải tuân thủ. 

- Kiểm tra chấp hành các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đề ra. 

- Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng tín dụng khi vay và sử dụng vốn vay. 

- Kiểm tra và đánh giá việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong Công ty (Nhân lực, vật lực, hàng hóa, tài sản, tiền vốn, lợi thế kinh 

doanh..). 

- Kiểm tra việc sử dụng vốn cổ phần và tài sản tại Công ty gồm: đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, nhượng bán thanh lý 

tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, huy động vốn, cầm cố thế chấp tài sản, đầu tư ra bên ngoài, kết quả bảo tồn và 

phát triển vốn. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- BKS phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 

(“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HĐQT.  

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty. 

- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị 

quyết của ĐHĐCĐ.  

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối 

với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 

IV. Ban điều hành 



STT 
 

Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh 
 

Trình độ chuyên môn 
 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên Ban điều 

hành 
 

 1 
 

Ông Phạm Xuân Thụ 
 

 20/10/1965 Đại học 02/10/2019 

2 Bà Hoàng Thị Thu Hà 23/08/1987 Thạc sỹ 03/12/2019 

3 Ông Đoàn Đình Hồng 20/07/1965 Đại học 01/06/2020 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
 

Ngày tháng năm sinh 
 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

 Bà Trần Thị Ánh Tuyết  10/11/1975  Cử nhân kế toán  05/08/2020 (miễn nhiệm) 

Bà Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
02/10/1990 Cử nhân kế toán 05/08/2020 (bổ nhiệm) 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản 

lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 

Trong năm có thực hiện đi tham quan giao lưu học hỏi các đơn vị khác như Công ty cà Phê Phước An, Công ty cà phê Tháng 10.  

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công 

ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty  

 

STT 
 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 
 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  
 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty/ 

1 
Phạm Thị 

Linh 
CFV202 Cổ đông 

Số CMND: 

161962858 

Số 12, đường 

Trịnh Tú, phố 

Kim Đa, TP 

18/06/2019   
Cổ đông 

lớn 



Ngày cấp: 

23/11/2011 

Tại: CA tỉnh 

Ninh Bình 

Ninh Bình, 

tỉnh Ninh 

Bình 

2 
UBND tỉnh 

ĐăkLăk 
CFV001 Cổ đông  

09 Lê Duẩn, 

P. Tự An, Tp 

BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk 

18/06/2019   
Cổ đông 

lớn 

3 
Ông Đỗ 

Hoàng Phúc 
 

Người đại diện 

pháp luật 

Số CMND: 

184262855 

Ngày cấp: 

04/01/2008 

Tại: CA tỉnh 

Ninh Bình 

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình, 

tỉnh Ninh 

Bình 

02/10/2019   NQLDN 

4 
Ông Phạm 

Xuân Thụ 
CFV003 TGĐ 

Số CMND: 

184262855 

Ngày cấp: 

04/01/2008 

Tại: CA tỉnh 

Ninh Bình 

Xã Hòa 

Đông, huyện 

Krông Păc, 

tỉnh ĐăkLăk 

02/10/2019   NQLDN 

5 

Ông Đỗ 

Hoàng 

Phương 

 TV HĐQT  

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình, 

tỉnh Ninh 

Bình 

02/10/2019   NQLDN 

6 
Ông Đỗ 

Trọng Quân 
 TV HĐQT  

Xã Hòa 

Đông, huyện 
25/04/2020   NQLDN 



Krông Păc, 

tỉnh ĐăkLăk 

7 
Bà Hoàng 

Thị Thu Hà 
 TV HĐQT  

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình, 

tỉnh Ninh 

Bình 

02/10/2019   NQLDN 

8 
Ông Nguyễn 

Duy Tuấn 
   

Tp BMT, tỉnh 

ĐăkLăk 
02/10/2019   

Chồng 

NQLDN 

9 
Bà Phan Thị 

Hồng Trang 
   

Xã Hòa 

Đông, huyện 

Krông Păc, 

tỉnh ĐăkLăk 

25/04/2020   
Vợ 

NQLDN 

10 
Bà Vũ Thị 

Tuyết 
   

Xã Hòa 

Đông, huyện 

Krông Păc, 

tỉnh ĐăkLăk 

25/04/2020   
Mẹ ruột 

NQLDN 

11 
Ông Đỗ 

Xuân Nụ 
   

Xã Hòa 

Đông, huyện 

Krông Păc, 

tỉnh ĐăkLăk 

25/04/2020   
Bố ruột 

NQLDN 

12 
Ông Đỗ 

Minh Tuấn 
   

Xã Hòa 

Đông, huyện 

Krông Păc, 

tỉnh ĐăkLăk 

25/04/2020   
Con ruột 

NQLDN 

13 
Bà Đỗ Linh 

Nhâm 
   

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình, 

   
Con ruột 

NQLDN 



tỉnh Ninh 

Bình 

14 
Bà Nguyễn 

Thị Hải Lý 
   

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình, 

tỉnh Ninh 

Bình 

   
Vợ 

NLQDN 

15 
Bà Đỗ 

Phương Nhi 
   

P. Vân 

Giang, Tp 

Ninh Bình, 

tỉnh Ninh 

Bình 

   
Con 

NLQDN 

16 
Bà Đặng Thị 

Huê 
   

Xã Hòa 

Đông, huyện 

Krông Păc, 

tỉnh ĐăkLăk 

   
Vợ 

NQLDN 

17 
Bà Phạm Thị 

Như Ngọc 
   

Xã Hòa 

Đông, huyện 

Krông Păc, 

tỉnh ĐăkLăk 

   
Con 

NQLDN 

18 

 

Ông Phạm 

Xuân Hoàng 
   

Xã Hòa 

Đông, huyện 

Krông Păc, 

tỉnh ĐăkLăk 

   
Con 

NQLDN 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt 

động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức 

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 có 

STT 
 

Tên tổ chức/cá 

nhân 
 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty  

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty  

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành)  

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú 
 

                  

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt 

động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát 

Không có 

Stt 
 

Người thực 

hiện giao 
 

Quan hệ với 

người nội bộ  

Chức vụ tại 

CTNY  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
 

Tên công ty 

con, công ty 

do CTNY 

nắm quyền 

kiểm soát 
 

Thời điểm 

giao dịch  

Nội dung, số 

lượng, tổng 

giá trị giao 

dịch 

Ghi 

chú  

                    

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý 

khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 

đây (tính tại thời điểm lập báo cáo. 

Không có 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 

• Công ty có thực hiện ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH ĐT và TM Nam Phương (do bà Phạm Thị Linh – thuộc 

sở hữu của vợ CTHĐQT về việc Hợp tác đầu tư để xin chủ trương khảo sát bổ sung quy hoạch dự án Điện gió bằng Nghị quyết số 

09/2020/NQ – CTCP ngày 10/04/2020 và trình ĐHĐCĐ thông qua bằng Nghị quyết số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020 



• Công ty có thực hiện ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH ĐT và TM Nam Phương (do bà Phạm Thị Linh – thuộc 

sở hữu của vợ CTHĐQT) và Công ty CP Khu CN Cái Lân (Do Ông Đỗ Hoàng Phúc làm CT HĐQT) về việc Hợp tác đầu tư để xin chủ 

trương khảo sát bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời nổi Thắng Lợi bằng Nghị quyết số 24/2020/NQ – CTCP ngày 12/09/2020 và 

trình ĐHĐCĐ thông qua bằng Nghị quyết số 25/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2020. 

Ghi chú: Đối với các Hợp đồng hợp tác đầu tư được thông qua như trên chỉ là bước hoàn thiện thủ tục pháp lý xin chủ trương khảo sát 

dự án điện gió và điện mặt trời Thắng Lợi chưa thực hiện đầu tư dự án. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. 

Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) 

Không có 

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

stt  Họ tên  
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán  

Chức vụ tại 

công ty  

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 
 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
 

Ghi 

chú  

1 
(Tên người 

nội bộ) 
              

  

Tên người 

có liên quan 

của người 

nội bộ 

              

  …               

2                 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

Không có 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ  Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  



Stt 

No. 

Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với 

người nội bộ  
Số cổ phiếu  Tỷ lệ 

 

Số cổ 

phiếu  
Tỷ lệ 
 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)  

                

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

 

Nơi nhận: 

- UBCKNN, SGĐCKHN; 

- Lưu: VT  
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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