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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

  

Số: 01/2021/NQ-ĐHCĐ.HBC TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2021 

 

                                DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC) 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Điều lệ của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; 

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán về tình hình sản xuất 

kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán về tình hình sản xuất 

kinh doanh năm 2020: 

- Tổng tài sản 15.552,2 tỷ đồng giảm 7% so với năm 2019. 

-  Vốn chủ sở hữu 4.148 tỷ đồng tăng 4,8% so với năm 2019. 

- Doanh thu thuần 11.224,7 tỷ đồng, đạt 89,8% so với kế hoạch và giảm 39,7% so với năm 

2019. 

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 86,3 tỷ đồng, đạt 69,1% so với kế hoạch và 

giảm 79,3% so với năm 2019. 

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được 

kiểm toán. 

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: 

                                                                                                             Đơn vị tính: đồng  

STT Chi tiết  

01 Thù lao cho HĐQT 2020 (0,8% LNST năm 2020 của cổ đông công ty 

mẹ 86.319.060.446) 

690.552.484   

02 Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (được làm tròn 

xuống hàng đơn vị) 

115.437.699.000 
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ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2020; Thay đổi giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký 

chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức. 

Điều 2: Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021:  

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Ghi chú 

01 Tổng doanh thu tỷ đồng 13500 
Tăng 20.26% so với kết quả năm 

2020. 

02 Lợi nhuận sau thuế. tỷ đồng 235 
Tăng 180.86% so với kết quả 

năm 2020. 

03 Cổ tức: 5% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt 

Điều 3: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2021: 

STT Khoản chi Tỷ lệ Ghi chú 

01 Thù lao cho HĐQT, UBKT 0,8% 
Trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công 

ty mẹ năm 2021.  

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT. 

Điều 4: Thông qua chính sách thưởng khích lệ Ban Điều hành, Cán bộ trọng yếu 2021 với điều 

kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm: 

STT Đối tượng 
Tỷ lệ 

Thưởng khích lệ 
Ghi chú 

01 BĐH 1,25% Dựa trên tổng lợi nhuận sau thuế 

thuộc Cổ đông công ty mẹ. 
02 Cán bộ trọng yếu  3,75% 

Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì Công ty sẽ trích 10% của phần vượt kế hoạch để thưởng 

khích lệ và số tiền thưởng đó được phân bổ cho BĐH 25%, cán bộ trọng yếu 75%. 

Điều 5: Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV: 

5.1 Phát hành cổ phiếu cho CBCNV: 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2018, năm 2021 Công ty phát hành 3.250.000 cổ phiếu cho 

CBCNV với giá bằng mệnh giá. 

Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong trong 3 năm và không bị kỷ 

luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương…; Cấp 3- Sa thải) 

từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2020.  

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm 2021 hoặc 

các năm sau, chọn lựa và lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục 

phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 

của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở 
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GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV. 

5.2 Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV: 

Năm 2021 Công ty phát hành 4.620.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc cho 

Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 

3 năm kể từ 01/01/2021 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và 

không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1: Khiển trách; Cấp 2: Kéo dài thời hạn nâng lương…; 

Cấp 3: Sa thải). 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này. 

Điều 6: Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới: 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy 

mô các dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC; triển khai, thực hiện thêm một số dự 

án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi. 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ 

chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn bộ hoạt động 

sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty; Cho các công ty con, công ty thành viên vay vốn 

lưu động/bảo lãnh đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.  

Điều 7: Phát hành chứng khoán tăng vốn hoạt động kinh doanh: 

Công ty sẽ phát hành chứng khoán bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu với tổng 

giá trị không vượt quá 2.000 tỷ đồng nhằm tăng vốn hoạt động kinh doanh. Trong đó giá phát hành 

cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Thời điểm phát hành sẽ được 

quyết định cụ thể khi điều kiện thị trường phù hợp. 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thương lượng với các nhà đầu tư chiến lược về các đợt phát 

hành nêu trên. 

 

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:   

8.1 Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT khi cần thiết, phù hợp với yêu cầu hoạt động của 

HĐQT. 

8.2 Quyết định danh sách các thành viên Tiểu ban phù hợp với quy định của pháp Luật hiện hành và 

Điều lệ Công ty 

8.3 Phê duyệt Quy chế hoạt động của các Tiểu ban đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành và Điều lệ Công ty 

Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 

2019-2024 của ông Đặng Hồng Anh. 

Điều 10: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập: 

 Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên 

 Số lượng thành viên HĐQT độc lập đã hết nhiệm kỳ 2017-2021: 02 thành viên (ông Đặng Doãn 

Kiên và ông Phương Công Thắng) 
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 Số lượng TVHĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 có đơn xin từ nhiệm đã được ĐHĐCĐ thông 

qua và đồng ý miễn nhiệm: 01 thành viên (ông Đặng Hồng Anh) 

 Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu nhiệm kỳ mới 2021 - 2024: 02 thành viên 

 Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu thay thế với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 

2019-2024: 01 thành viên 

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ mới 2021 – 

2024, kết quả chi tiết như sau: 

STT Họ và tên 
Số CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu 

Tỷ lệ phần trăm (%) 

trên số CP có quyền 

biểu quyết 

Kết quả 

1    Trúng cử 

2    Trúng cử 

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thay thế với nhiệm kỳ là thời 

hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau: 

STT Họ và tên 
Số CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu 

Tỷ lệ phần trăm (%) 

trên số CP có quyền 

biểu quyết 

Kết quả 

1    Trúng cử 

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục đính 

kèm). 

Điều 12: Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo 

quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

 Cổ đông HBC; 

 HĐQT, UBKT; 

 UBCKNN (SSC); 

 SGDCK TP.HCM (HOSE); 

 Văn phòng HĐQT (lưu); 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

LÊ VIẾT HẢI 

 





 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

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

GIẤY ỦY QUYỀN 
THAM DỰ CUỘC HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  2021  

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 

 

A. Bên ủy quyền: 

Tên cổ đông (*): … …………………………………………………......……................... 

Mã số cổ đông: ………………… 

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD: ………………………………………  

Do…………………………………….................................. Cấp ngày:………………….   

Địa chỉ:…………………………….................. 

Số điện thoại:………………………………… 

Hiện đang sở hữu…………………………….cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) của Công ty Cổ phần  

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.  

 

B. Bên nhận ủy quyền 

Tên cá nhân/ tổ chức: … …………………………………………………......……................... 

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD: ……………………………………… 

Do…………………………………….................................. Cấp ngày:………………….   

Địa chỉ:…………………………….................. 

Số điện thoại:……………………………….... 

 

Nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông: 

Mã số cổ đông:…………………………………………………………………… 

Hiện đang sở hữu…………………………….cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) của Công ty Cổ phần  

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. 

 

Hoặc cổ đông ủy quyền cho một (01) trong những thành viên HĐQT/TBKT có tên dưới đây (vui lòng 
đánh dấu X vào ô) 
 

1.     Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT 

2.  Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT 

3.  Ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT 

4.  Ông Phan Ngọc Thạnh – Thành viên HĐQT 

5.  Ông Park Seok Bae – Thành viên HĐQT 

6.  Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT độc lập 



 

7.  Ông Phương Công Thắng – Thành viên HĐQT độc lập 

8.  Ông Đặng Hồng Anh – Thành viên HĐQT độc lập 

9.  Ông Hoàng Quang Huy – Thành viên Tiểu ban kiểm toán 

10.  Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm – Thành viên Tiểu ban kiểm toán 

 

Nội dung ủy quyền: 

 Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được toàn quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH ngày 

31/05/2021 và có đầy đủ tư cách cổ đông thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết/bỏ phiếu trực tiếp các 

nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội. 

 Bên ủy quyền cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc ủy quyền này và hoàn toàn đồng ý với 

toàn bộ quyết định của Bên nhận ủy quyền. 

 Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kết thúc. 

 
 

 
Bên nhận ủy quyền 

……………, ngày……tháng…..năm 2021 

Bên ủy quyền 

                                   (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 

• (*) Nếu cổ đông là tổ chức thì phải ghi rõ thông tin tổ chức và Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký 

tên, đóng dấu. 

•  Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền và CMND hoặc CCCD hoặc Hộ 

chiếu hoặc Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh 

nghiệp 2020 trình cho bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông. 

 



 

 

 

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
Ngày 31 tháng 05 năm 2021. 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

MÃ SỐ  

CỔ ĐÔNG HBC……. 
Họ và tên : …………………….. 

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD : ………………… 







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

----oo0oo---- 

 

PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ 

BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC 

LẬP NHIỆM KỲ 2019 – 2024. 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) 

 

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .......................................................  Mã số cổ đông: ........................  

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:................................. do:  ................................  cấp ngày: ......................  

Địa chỉ:  ...................................................................................  Điện 

Thoại:………………………………… 

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông nắm giữ …………………………  cổ phần phổ thông liên tục 

trong thời gian từ …/…/… đến …/…/…, tương đương ……… % trên tổng số 230.875.398 cổ phiếu 

có quyền biểu quyết của HBC, bao gồm các cổ đông có tên sau đây: 

Stt Họ tên Số CMND Số cổ phần Chữ ký 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 HBC như sau (đánh dấu x 

vào ô chọn): 

 Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. 

  Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: 

1. Ông/Bà:   

Số CMND:  ..............................................do ................................... cấp ngày:  .......................  

Địa chỉ:  .....................................................................................................................................  

Điện thoại liên lạc:  ...................................................................................................................  

2. Ông/Bà:   

Số CMND:  ..............................................do ................................... cấp ngày:  .......................  

Địa chỉ:  .....................................................................................................................................  

Điện thoại liên lạc:  ...................................................................................................................  

  …………, ngày …… tháng … năm 2021 

  CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

  (Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
Ghi chú: Xin vui lòng fax Phiếu ứng cử / đề cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/ người 

được đề cử về Cty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình qua email vphdqt@hbcg.vn và gửi bản chính đến địa chỉ: Văn 

phòng Hội đồng Quản trị, Lầu 10, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh trước 16:30 ngày 25/05/2021. 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

1/ Họ và tên: …………………………………………                                          

2/ Giới tính:   …………………………………………  

3/ Ngày tháng năm sinh: …………………………………………  

4/ Nơi sinh: …………………………………………  

5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 

    Do…………………………………………… 

    cấp ngày:…………………… 

 

  

6/ Quốc tịch: …………………………………………  

7/ Dân tộc: …………………………………………  

8/ Địa chỉ thường trú: …………………………………………  

9/ Số điện thoại công ty:                             Số điện thoại di động:                        

10/ Địa chỉ email: ………………………………………… 

11/Trình độ học vấn: ………………………………………… 

 

12/ Trình độ chuyên môn: …………………………………………  

13/ Quá trình công tác: 

- Từ ……………. đến …………….: 

- Từ ……………. đến …………….: 

- Từ ……………. đến …………….: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14/ Các chức vụ công tác hiện nay: 

14.1 Chức vụ (Thành viên HĐQT/Chức vụ quản lý khác) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây 

dựng  Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBC) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14.2 Chức vụ (Thành viên HĐQT/Chức vụ quản lý khác) tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã  

chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

15/ Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho HBC (trong trường hợp ứng viên là thành 

viên HĐQT của HBC) 

16/ Thông tin sở hữu cổ phiếu HBC: 

Tổng số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm ………………): ………….  cổ phần, chiếm ……. % vốn 

điều lệ 

Hình 3x4 



Trong đó: 

- Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): 

+ Tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác 

+  …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

- Cá nhân sở hữu:   …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

17/Các cam kết nắm giữ (nếu có): 

18/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu HBC: 

Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ Số cổ phần nắm giữ % vốn điều lệ 

    

    

    

    

    

 

19/ Những khoản nợ đối với HBC:………………………………………………………… 

20/ Lợi ích liên quan đối với HBC:………………………………………………………… 

21/ Quyền lợi mâu thuẫn với HBC: …………………………………………………………….. 

22/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật.         

 

                       ………., ngày …. tháng ……. năm 2021 

Công chứng chứng thực chữ ký của người                         Người khai 

khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm                             (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền về việc người khai  

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn                                         




