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ĐẦU TƯ THĂNG LONG 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

(6 tháng năm 2021) 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.   

- Điện thoại: (84.4) 62588555 - Fax: (84.4) 62566966 - Email: info@thanglonginvestgroup.vn.  

- Vốn điều lệ: 909.153.040.000 đồng (Chín trăm linh chín tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, không 

trăm bốn mươi nghìn đồng) 

- Mã chứng khoán: TIG 

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 

1 150/2021/NQ - ĐHĐCĐ 26/04/2021 
Nghị quyết thông qua các Báo cáo, Tờ 

trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2021  

 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2021): 

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

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Nguyễn Phúc Long Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên HĐQT không 

điều hành) 

29/04/2011  

2 Ông Lê Văn Châu Phó Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên HĐQT không 

điều hành) 

29/04/2011  

3 Nguyễn Viết Việt Thành viên HĐQT 

(Thành viên HĐQT độc 

lập) 

15/05/2018  

4 Hồ Ngọc Hải Thành viên Hội đồng quản 

trị (Thành viên HĐQT 

điều hành) 

29/06/2020  

5 Đào Thị Thanh Thành viên HĐQT (Thành 

viên HĐQT điều hành) 

29/06/2020  
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2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 

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 Nguyễn 

Phúc Long 

 

Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên HĐQT 

không điều hành) 

8/8 100%  

2 Ông Lê Văn 

Châu 

Phó Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên HĐQT 

không điều hành) 

8/8 100%  

3 Nguyễn Viết 

Việt 

Thành viên HĐQT 

(Thành viên HĐQT độc 

lập) 

8/8 100%  

4 Hồ Ngọc Hải Thành viên Hội đồng 

quản trị (Thành viên 

HĐQT điều hành) 

8/8 100%  

5 Đào Thị 

Thanh 

Thành viên HĐQT 

(Thành viên HĐQT điều 

hành) 

8/8 100%  

 

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

Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát các hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn 

dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý triển khai 

thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, 

định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản 

lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án;….Các thành viên Hội đồng 

quản trị thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, bám sát hoạt đồng quản 

lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, 

quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty 

kiểm tra các vấn đề: 

+ Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021. 

+ Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc quyết toán thuế, lập Báo cáo thường niên, Báo 

cáo quản trị Công ty năm 2020; báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2021; 

+ Góp vốn thành lập Công ty con; công ty liên kết. 

+ Đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty con, công ty liên kết. 

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021. 

+ Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty. Liên danh, liên kết hợp tác đầu tư, tìm kiếm 

thị trường mới và đa dạng hoá ngành nghề. 

 Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản của HĐQT 

đều được đồng thời gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban 

Kiểm soát. Các công tác mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát, Ban điều 

hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo để Ban điều hành cung 

cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban Kiểm soát, Công ty kiểm toán… nhanh 

chóng phát hành báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; báo 

cáo tài chính các quý; để kịp công bố thông tin theo quy định của UBCKNN. 



 

 

+ Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới 

UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam (VSD) các hoạt động của Công ty theo quy định. 

+ Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự 

kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin… Trong đó có 

các sự kiện tiêu biểu như báo cáo tài chính, quản trị Công ty, ký kết các hợp đồng kinh tế, 

tình hình thực hiện các dự án và các hoạt động khác của Công ty. 

 Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của 

nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ 

tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với 

người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc 

biệt trong Công ty. 

+ 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động và thông qua kế 

hoạch công tác của HĐQT, chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021; đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty 

trong Quý. Ngoài phiên họp định kỳ, HĐQT đã họp một số phiên bất thường để thảo luận và 

cho ý kiến về các công việc cấp bách có liên quan đến hoạt động kinh doanh, triển khai các 

dự án trọng điểm của Công ty, kiện toán công tác tổ chức và quản trị Công ty. 6 tháng đầu 

năm 2021, HĐQT đã thông qua và ban hành 08 Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền 

HĐQT. Đối với những Nghị quyết; quyết định của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin 

theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn 

quy định.  

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

 Ban Thư ký Công ty đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc 

tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT 

được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

 Ban Thư ký Công ty cũng hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban điều hành, vai 

trò trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như 

thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty. Cụ thể, là luôn thông tin kịp 

thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, 

Website Công ty, công bố thông tin…  

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021): 

Stt  Số Nghị quyết/ Quyết 

định  

Ngày 

 

Nội dung 

 

1 

243/2021/NQ - HĐQT 21/06/2021 Thông qua một số nội dung liên quan tới đợt phát hành 

cổ phiếu riêng lẻ (thay thế Nghị quyết HĐQT số 

225/2021/NQ - HĐQT ngày 07/06/2021) 

2 

225/2021/NQ – 

HĐQT 

07/06/2021 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát 

hành cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác liên 

quan tới đợt phát hành 

3 
229/2021/NQ - HĐQT 07/06/2021 Thông qua trình tự thực hiện việc phát hành cổ phiếu 

trả cổ tức, cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu ra công chúng 

4 162/2021/NQ - HĐQT 07/05/2021 
Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát 

hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 

5 158/2021/NQ - HĐQT 29/04/2021 Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT 

6 140/2021/NQ - HĐQT 22/04/2021 Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 

7 87/2021/NQ-HĐQT 05/04/2021 
Thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họp ĐHĐCĐ 

thường niên 2021 



 

 

8 54/2021/NQ-HĐQT 08/03/2021 
Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021 

 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021): 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là Thành viên 

BKS 

Trình độ chuyên môn 

1 

Bà Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

Trưởng BKS Ngày bắt đầu là thành 

viên BKS là ngày 

26/04/2021 

Cử nhân kinh tế tài chính 

kế toán 

2 

Bà Hồ Thị Thu Hà Thành viên 

Ban kiếm 

soát 

Ngày bắt đầu là thành 

viên BKS là ngày 

25/04/2013 

Cử nhân kinh tế tài chính 

kế toán 

3 

Ông Trần Xuân Đại 

Thắng 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

Bổ nhiệm ngày 

29/06/2020 Cử nhân kinh tế tài chính 

kế toán 

 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

ST

T 

Thành viên 

BKS 
Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 
Tỷ lệ biểu quyết 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 

1 
Bà Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 

Trưởng Ban 

kiểm soát 
1/1 100% 100% tán thành  

2 
Bà Hồ Thị Thu 

Hà 

Thành viên 

Ban kiếm soát 
1/1 100% 100% tán thành  

3 
Ông Trần Xuân 

Đại Thắng 

Thành viên 

Ban kiểm soát 1/1 100% 100% tán thành  

 

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

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra. 

- 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tiến hành 08 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản 

trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị 

đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. 

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội 

đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân 

thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật. 

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm 

Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của 

HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.  



 

 

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội cổ đông. 

- 06 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã thông qua và ban hành 08 nghị quyết và quyết định thuộc 

thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự. 

- Việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên trong HĐQT đều được HĐQT xin ý kiến của Đại 

Hội Đồng Cổ Đông theo đúng qui định. 

- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong 

quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản 

lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021. 

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp những rủi ro trong đầu tư, trong 

hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều 

chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế góp phần đem lại 

hiệu quả nhất định. 

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan 

tâm, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập người lao động. 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định 

kỳ và bất thường theo Thông tư 96/2020/TT – BTC quy định về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. 

- 6 tháng đầu năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao dịch cũng như xung đột lợi 

ích với những người có liên quan. 

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: 

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì 

sự độc lập của mình. 06 tháng đầu năm 2020, các cuộc họp định kỳ hàng quý hay các cuộc bất 

thường của hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành đều có Ban kiểm soát tham dự 

và/hoặc được báo cáo tới Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của 

hoạt động kiểm soát. 

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban 

kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, 

tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. 

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cá bộ 

phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

5. Các hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có): Không 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 Hồ Ngọc Hải 17/12/1980 Kỹ sư xây dựng 29/06/2020 

2 Đào Thị Thanh 02/06/1974 
Thạc sỹ kinh tế 

tài chính 

29/06/2020 

3 Phạm Công Phong 13/12/1977 Cử nhân kinh tế 01/07/2020 

4 Nguyễn Minh Quân 05/12/1962 Kiến trúc sư 15/12/2014 

 

 



 

 

 

V. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán: 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn nhiệm 

thành viên ban điều 

hành 

1 Phạm Thị Hồng Nhung 01/03/1985 Cử nhân kinh tế 
Bổ nhiệm ngày 

11/11/2020 

 

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, 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: 

- Thư ký Công ty đã tham dự tất cả các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy Ban Chứng 

khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tổ chức 

như: Chương trình đào tạo Báo cáo phát triển bền vững; các buổi hội thảo phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật mới ban hành;…. 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 

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: 

 

ST

T  

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  

1 Nguyễn 

Phúc Long 

005C03

9929 và 

076C00

0268  

Chủ 

tịch 

HĐQT 

  29/04/2011   

2 Lê Văn 

Châu 

 Phó 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

  29/04/2011   

3 Nguyễn 

Viết Việt 

 Thành 

viên 

HĐQT 

  15/05/2018   

4 Hồ Ngọc 

Hải 

 Thành 

viên 

HĐQT 

  29/06/2020   

5 Đào Thị 

Thanh 

 Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

  29/06/2020   



 

 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

kiêm 

Giám 

đốc tài 

chính 

6 Nguyễn 

Minh 

Quân 

 Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

  15/12/2014   

7 Phạm 

Công 

Phong 

 Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

  01/07/2020   

8 Nguyễn 

Thị Ánh 

Tuyết 

 Trưởng 

ban 

kiểm 

soát 

  26/04/2021   

9 Hồ Thị 

Thu Hà 

 Thành 

viên 

Ban 

kiểm 

soát 

  25/04/2013   

10 Trần Xuân 

Đại Thắng 

058C27

0575 

Thành 

viên 

BKS 

  29/04/2011   

11 Phạm Thị 

Hồng 

Nhung 

 Thành 

viên 

Ban 

kiểm 

soát 

  26/04/2017 29/06/2020  

16 Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

Thăng 

Long Phú 

Thọ 

 Công ty 

con 

     

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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. 

Đơn vị tính: Đồng 

Các bên có liên quan Mối quan hệ Giao dịch Giá trị giao dịch 

Công ty CP Đầu tư 

Thăng Long Phú Thọ 
Công ty con Bán 53.498.279.510 

Công ty CP Đầu tư Công ty con Trả nợ 2.000.000.000 



 

 

Thăng Long Phú Thọ 

Công ty Cổ phần Phân 

phối HDE 
Công ty liên kết Bán 495.962.000 

Công ty Cổ phần Phân 

phối HDE 
Công ty liên kết Trả nợ 17.525.000.000 

Công ty CP Đầu tư 

Thời báo chứng khoán 

Việt Nam 

Công ty liên kết Bán 62.456.304 

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 có 

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

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

tháng đầu năm 2021): 



 

 

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

Stt  Họ tên  Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

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 Nguyễn Phúc 

Long 

005C039929 và 

076C000268 

Chủ tịch 

HĐQT; Tổng 

Giám đốc 

  16.765.735 16,76%  

1.1 Hồ Thanh 

Hương 

076C002231 và 

009C868389 

Vợ   2.269.818 2,27%  

1.2 Nguyễn Hồ 

Hương Ly 

 Con   0 0  

1.3 Nguyễn Hồ 

Phúc Lân 

 Con   0 0  

1.4 Nguyễn Hồ 

Kim Phụng 

 Con   0 0  

1.5 Nguyễn Văn 

Thương 

 Bố   271.409 0,27%  

1.6 Nguyễn Thị 

Minh Châu 

 Mẹ   271.409 0,27%  

1.7 Nguyễn Thị 

Hạnh Liên 

 Chị gái   0 0  

1.8 Nguyễn Thị 

Hạnh Loan 

 Em gái   0 0  

1.9 Hồ Văn Sơn  Bố vợ   0 0  

2 Lê Văn Châu  Phó Chủ tịch 

HĐQT 

  0 0  

2.1 Nguyễn Thị 

Mậu 

 

 Vợ   0 0  

2.2 Lê Lệ Thuỷ  Con   0 0  



 

 

 

2.3 Lê Lệ Hằng 

 

 Con   0 0  

3 Nguyễn Viết 

Việt 

 Thành viên 

HĐQT 

  0 0  

3.1 Nguyễn Bắc 

Hương 

 Bố đẻ   0 0  

3.2 Vũ Thị Bích  Mẹ đẻ   0 0  

3.3 Nguyễn Phi 

Long 

 Anh trai   0 0  

3.4 Nguyễn Viết 

Hưng 

 Em trai   0 0  

3.5 Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

 Vợ   0 0  

3.6 Nguyễn Ngọc 

Gia Khánh 

 Con   0 0  

3.7 Nguyễn Khôi 

Nguyên 

 Con      

3.8 Nguyễn Ngọc 

Gia An 

 Con      

4 
Đào Thị 

Thanh 

 Thành viên 

Hội đồng quản 

trị; Phó Tổng 

Giám đốc; 

Giám đốc tài 

chính 

 

 

0 0 

Bổ nhiệm 

ngày 

29/06/2020 

4.1 
Đào Xuân 

Thường 

 
Bố  

 
0 0 

 

4.2 
Cao Thị 

Khiếu 

 
Mẹ  

 
0 0 

 

4.3 
Đào Thị 

Thắng 

 
Em gái  

 
0 0 

 



 

 

4.4 Đào Thị Lợi  Em gái   0 0  

4.5 
Đào Thị 

Nhung 

 
Em gái  

 
0 0 

 

5 Hồ Ngọc Hải  Thành viên 

HĐQT kiêm 

TGĐ Công ty 

  178 0,00% Bổ nhiệm 

ngày 

29/06/2020 

5.1 Hồ Văn Sơn  Bố   0 0  

5.2 Hồ Thanh 

Hương 

076C002231 và 

009C868389 

Chị gái   2.269.818 2,27%  

5.3 Vũ Thị 

Phương Thảo 

 Vợ   0 0  

5.4 Hồ Phúc Lâm  Con trai   0 0  

5.5 Hồ Bảo Trâm  Con gái   0 0  

5.6 Hồ Bảo Ngọc  Con gái   0 0  

6 Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 

 Trưởng Ban 

kiểm soát 

  0 0 Bổ nhiệm 

ngày 

26/04/2021 

6.1 Nguyễn 

Thắng Cần 

 Bố đẻ 
  

0 0  

6.2 Nguyễn Thị 

Mạnh 

 Mẹ đẻ 
  

0 0  

6.3 Trần Văn 

Tươi 

 Chồng 
 

 0 0  

6.4 Trần Văn Tài  Bố chồng   0 0  

6.5 Trần Thị 

Xuân 

 Mẹ chồng 
  

0 0  

6.6 Trần Khánh 

Ly 

 Con    0 0  

6.7 Trần Trúc An  Con   0 0  

7 Hồ Thị Thu 

Hà 

 Thành viên 

Ban kiểm soát 

  178 0,00%  



 

 

7.1 Nguyễn Thị 

Thể 

 
Mẹ đẻ  

 0 0  

7.2 Lê Anh Vũ  Chồng   0 0  

7.3 Lê Hồ Anh 

Duy 

 
Con 

  0 0  

7.4 Lê Hồ Anh 

Đức 

 
Con 

  0 0  

7.5 Hồ Thị Hằng  Chị ruột   0 0  

7.6 Hồ Thị Hiền  Em ruột   0 0  

7.7 Hồ Thị 

Phương Thúy 

 
Em ruột 

  0 0  

8 Trần Xuân 

Đại Thắng 

058C270575 Phó Chủ tịch 

HĐQT 

  271.409 0,27%  

8.1 Phạm Thị 

Khuy 

 Mẹ   0 0  

8.2 Trần Xuân 

Phương 

 Anh trai   0 0  

8.3 Trần Thị 

Thanh Mai   

 Em gái   0 0  

8.4 Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

 Vợ   0 0  

8.5 Trần Anh Thư  Con   0 0  

8.6 Trần Thục 

Quyên 

 Con   0 0  

9 Phạm Thị 

Hồng Nhung 

 Phụ trách kế 

toán 

  0 0  

9.1 Phạm Ngọc 

Đán 

 
Bố đẻ 

  0 0  

9.2 Phạm Thị Lân  Mẹ đẻ   0 0  

9.3 Phạm Tiến 

Dũng 

 
Em trai 

  0 0  



 

 

9.4 Phạm Thị Thu 

Phượng 

 
Em gái 

  0 0  

9.5 Nguyễn Tiến 

Thành 

 
Chồng 

  0 0  

9.6 Nguyễn 

Thành An 

 
Con trai 

  0 0  

9.7 Nguyễn Linh 

Đan 

 
Con gái 

  0 0  

10 Phạm Công 

Phong 

 Phó Tổng 

Giám đốc 

  902 0,00% 01/07/2020 

10.1 Nguyễn Phạm 

Duy Khánh 

 
Con trai 

  0 0  

10.2 Phạm Minh 

Đăng 

 
Con trai 

  0 0  

10.3 Phạm Thanh 

Bình 

 
Bố đẻ 

  0 0  

10.4 Công Thị Tý  Mẹ đẻ   0 0  

10.5 Phạm Công 

Phương 

 
Chị gái 

  0 0  

10.6 Phạm Công 

Phi 

 
Chị gái 

  0 0  

11 Nguyễn Minh 

Quân 

 Phó Tổng 

Giám đốc 

  0 0  

11.1 Nguyễn Vũ 

My 

 
Bố 

  0 0  

11.2 Lê Thị Tuất  Mẹ   0 0  

11.3 Nguyễn Minh 

Tuân 

 
Em ruột 

  0 0  

11.4 Nguyễn Thị 

Thu Huệ 

 
Vợ 

  0 0  

11.5 Nguyễn Minh 

Hoàng 

 
Con 

  0 0  



 

 

11.6 Nguyễn Vũ 

Dũng 

 
Con 

  0 0  

12 Phạm Thị 

Nguyệt 

 Người ủy 

quyền CBTT 

  0 0  

12.1 Phạm Văn 

Thuận 

 Bố   0 0  

12.2 Trần Thị Bích  Mẹ   0 0  

12.3 Phạm Văn 

Hải 

 Em trai   0 0  



 

 

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

Stt 

Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

 Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, 

chuyển đổi, 

thưởng..) 
Số cổ phiếu 

 
Tỷ lệ 

Số cổ phiếu 

 
Tỷ lệ 

1 Nguyễn 

Phúc 

Long 

Chủ tịch 

HĐQT 

15.241.578 

 

 

16,76% 16.765.735 16,76% 

Mua cổ 

phiếu trên 

sàn và nhận 

cổ tức bằng 

cổ phiếu 

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

 

 CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Long 
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