
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan  

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:    Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ 

chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng): Không 

3. Mã chứng khoán giao dịch:  FIT 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không (Cổ phiếu chưa lưu ký) 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.800 cổ phiếu tương đương 0,013% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận 

chuyển nhượng/hoán đổi:  

- Loại giao dịch đăng ký: Mua 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 100.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ 

nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): mua  

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 100.000 cổ phiếu tương đương 0,039% 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 1.000.000.000 đồng 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 132.800 

cổ phiếu tương đương 0,052% 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người 

có liên quan: 130.045.223 cổ phiếu tương đương 51,052% 

10. Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 

11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 04/10/2021 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt  



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan  

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: HOÀNG MINH TÂM 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:    Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Chuyên 

viên 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ 

chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):  

- Họ và tên người nội bộ: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:    Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Hoàng Minh Tâm là người có 

liên quan của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 37.600 cổ phiếu tương đương 

0,015% 

3. Mã chứng khoán giao dịch:  FIT 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không (Cổ phiếu chưa lưu ký) 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu tương đương 0% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận 

chuyển nhượng/hoán đổi:  

- Loại giao dịch đăng ký: Mua 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 10.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ 

nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): mua  

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 10.000 cổ phiếu tương đương 0,004% 



 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 100.000.000 đồng 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 10.000 

cổ phiếu tương đương 0,004% 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người 

có liên quan: 142.800 cổ phiếu tương đương 0,056% 

10. Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 

11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 04/10/2021 

 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Tâm 

  



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan  

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: NINH THỊ PHƯƠNG 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp:  

- Địa chỉ liên hệ: 

- Điện thoại:    Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Chuyên 

viên 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ 

chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):  

- Họ và tên người nội bộ: NGUYỄN VĂN SANG 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Số CMND:  

- Điện thoại liên hệ:      Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: bà Ninh Thị Phương là người có 

liên quan của ông Nguyễn Văn Sang 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu tương đương 0% 

3. Mã chứng khoán giao dịch:  FIT 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không (Cổ phiếu chưa lưu ký) 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu tương đương 0% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận 

chuyển nhượng/hoán đổi:  

- Loại giao dịch đăng ký: Mua 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 100.000 cổ phiếu  

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ 

nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): mua  

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 100.000 cổ phiếu tương đương 0,039% 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 1.000.000.000 đồng 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 100.000 

cổ phiếu tương đương 0,039% 



 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người 

có liên quan: 100.000 cổ phiếu tương đương 0,039% 

10. Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 

11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 04/10/2021 

 

 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 

 

 

 

 

 

Ninh Thị Phương   



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan  
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN QUANG HUY 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:    Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Trưởng 

Ban kiểm soán của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ 

chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng): Không 

3. Mã chứng khoán giao dịch:  FIT 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không (Cổ phiếu chưa lưu ký) 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu tương đương 0% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận 

chuyển nhượng/hoán đổi:  

- Loại giao dịch đăng ký: Mua 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 601.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ 

nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): mua  

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 600.000 cổ phiếu tương đương 0,24% 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 6.000.000.000 đồng 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 600.000 

cổ phiếu tương đương 0,24% 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người 

có liên quan: 600.000 cổ phiếu tương đương 0,24% 

10. Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 

11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 04/10/2021 

12. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): Giảm số 

lượng cổ phiếu đăng ký mua (Từ 601.000 cổ phiếu xuống 600.000 cổ phiếu). 

 

 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy   



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan  

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN THỊ NGA 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:    Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Kế toán 

trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ 

chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng): Không 

3. Mã chứng khoán giao dịch:  FIT 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không (Cổ phiếu chưa lưu ký) 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu tương đương 0% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận 

chuyển nhượng/hoán đổi:  

- Loại giao dịch đăng ký: Mua 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 5.000 cổ phiếu  

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ 

nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): mua  

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 5.000 cổ phiếu tương đương 0,002% 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 50.000.000 đồng 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 5.000 

cổ phiếu tương đương 0,002% 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người 

có liên quan: 5.000 cổ phiếu tương đương 0,002% 

10. Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 

11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 04/10/2021 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nga  


