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bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau: 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

bầu cử là: 61 cổ đông; tương ứng 1.423.655.100 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.  

- Số phiếu phát ra: 61 phiếu, tương ứng 1.423.655.100 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 1.416.555.285 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 636.680 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 1.415.918.605 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số 

phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp): 

STT Họ và tên ứng cử viên Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được 

1. Đào Ngọc Thanh 278.085.123 

2. Nguyễn Hữu Tới 278.035.123 

3. Nguyễn Xuân Đông 278.035.123 

4. Trần Thị Thu Hồng 278.035.123 

5. Dương Văn Mậu 278.035.123 

 Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng 

quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ 

cao xuống thấp): 

1. Ông Đào Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị

4. Bà Trần Thị Thu Hồng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

5. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị

6.2 Về kết quả bầu Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu 

bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:  

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

bầu cử là: 61 cổ đông; tương ứng 854.193.060 phiếu biểu quyết bầu BKS.  

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 854.193.060 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 846.933.171 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 382.008 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 849.551.163 phiếu biểu quyết bầu BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu 
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bầu nhận được từ cao xuống thấp): 

STT Họ và tên ứng cử viên Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được 

1. Trần Thị Kim Oanh 278.065.123 

2. Vũ Văn Mạnh 278.035.123 

3. Chu Quang Minh 278.035.123 

 Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm 

soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao 

xuống thấp): 

1. Bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát

2. Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Ông Chu Quang Minh – Thành viên Ban Kiểm soát

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Thiệu Bảo - Trưởng Ban Thư ký - thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày

Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu

quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 8 với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020

phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông, tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 39 phiếu, tương ứng 284.477.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng 284.468.380 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 37 phiếu, tương ứng 284.468.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 

100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự
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Điều 7. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông 

hiện hữu theo Tờ trình số 0795/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản 

trị Tổng công ty. 

Điều 8. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 

2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 0792/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 

của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

Điều 9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty 

con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình 

số 0793/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

Điều 10. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX 

theo Tờ trình số  0796/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng 

công ty. 

Điều 11. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 

2022-2027 như sau: 

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 

thành viên độc lập HĐQT. 

2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên. 

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-

2027 gồm các Ông/Bà có tên sau: 

1. Ông Đào Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị  

2. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị 

3. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị 

4. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị 

5. Bà Trần Thị Thu Hồng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-

2027 gồm các Ông/Bà có tên sau: 

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban Kiểm soát 

2. Bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát 

3. Ông Chu Quang Minh – Thành viên Ban Kiểm soát 

 

Điều 15. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2022. 

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát 

Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên 

cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với 






