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Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, Thứ hai, ngày 13 tháng 06 năm 2022. 

Địa điểm: Phòng họp Hội trường Hà Nội – Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn 

Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Thời gian Nội dung chương trình 

 THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

08h30 - 09h00 
Đón tiếp đại biểu, cổ đông 

Đăng ký cổ đông và phát tài liệu 

09h00 - 09h15 
Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự 

Công bố Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

09h15 - 09h30 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 

09h30 - 09h40 

Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 

Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội 

Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 

 TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN 

09h40 - 10h10 

1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 

2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 

3) Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 

4) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh 

năm 2022. 

5) Tờ trình thông qua Báo cáo chính riêng, hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; 

6) Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 

2021; 

7) Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên 

HĐQT và Thành viên BKS;  

8) Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những 

bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; 

9) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 

(ESOP); 

10) Thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

11) Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên 

BKS; 

12) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

 HỎI ĐÁP 

10h10 – 10h30 Hỏi đáp 

 
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

10h30 - 10h50 
Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên 

BKS 

 GIẢI LAO 

10h50 - 11h00 Giải lao 

 KẾT THÚC ĐẠI HỘI 

11h00 – 11h30 

Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội 

Tuyên bố bế mạc Đại hội 

BAN TỔ CHỨC 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 01/2022/BC-HĐQT 

 
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021  

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

 

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Tập Đoàn”) quy định, HĐQT xin báo cáo Đại 
hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt 
động của HĐQT năm 2022 như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 

HĐQT đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Tập Đoàn và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: 

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị 

Hiện tại Hội đồng Quản trị Tập Đoàn gồm 07 thành viên như sau: 

- Ông Nguyễn Văn Sang               Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT 

- Ông Phan Minh Sáng    Chức vụ: Thành viên HĐQT 

- Ông Kiều Hữu Dũng    Chức vụ: Thành viên HĐQT 

- Ông Cao Trọng Hoan     Chức vụ: Thành viên HĐQT 

- Ông Bùi Tuấn      Chức vụ: Thành viên HĐQT 

- Ông Đỗ Văn Khá     Chức vụ: Thành viên HĐQT 

Trong năm 2021, Tập Đoàn đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban 
kiểm soát là 420.000.000 đồng/năm, theo đó mức chi trả cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 
đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 4.000.000 đồng/người/tháng. 

2. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Năm 2021, thế giới phải đương đầu với những thách thức lớn chưa từng có. Đại dịch 
Covid-19 bùng phát ở hầu hết các quốc gia khiến các Chính phủ phải áp đặt lệnh giãn cách xã 
hội và kiểm soát chặt biên giới để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là sự xuất hiện 
của hai biến thể Delta và Omicron; xung đột Mỹ - Trung tiếp tục leo thang; sự chia rẽ sâu sắc 
giữa các nước lớn trong việc đối phó đại dịch và giải quyết các vấn đề toàn cầu... Những biến 
cố trên đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế, dòng chảy thương mại và tài chính 
toàn cầu. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều rơi vào trạng thái tăng trưởng âm; chuỗi cung 
ứng về vật tư, nguyên liệu và hàng hóa tiêu dùng bị đứt gãy; tỷ lệ thất nghiệp gia tăng; đời sống 
người dân gặp khó khăn; mâu thuẫn và các tệ nạn xã hội bùng phát. 

Tại Việt Nam, cùng với tác động của đại dịch Covid-19 và sự suy thoái kinh tế toàn cầu, 
thiên tai lũ lụt cũng liên tiếp hoành hành đã tác động mạnh tới các lĩnh vực của nền kinh tế, 
nhất là các lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận tải, du lịch, dịch vụ, bất động sản… đẩy các doanh 
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nghiệp vào tình cảnh khó khăn, phải thu hẹp hoặc tạm dừng sản xuất; khiến tỷ lệ thất nghiệp, 
thiếu việc làm ở mức cao; đời sống của người lao động bấp bênh. Tuy nhiên, với những giải 
pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa phát 
triển kinh tế”, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng GDP ở mức 2,58%, tuy là mức thấp nhất trong 
vòng 10 năm qua nhưng vẫn nằm trong nhóm ít nước có tăng trưởng dương. Các gói hỗ trợ, 
kích cầu của Chính phủ cũng phần nào tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và người lao 
động, giúp nhiều doanh nghiệp trụ vững và vượt qua khủng hoảng.  

Năm 2021, Tập Đoàn cũng bị ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của kinh tế, đặc biệt 
là đối với các lĩnh vực hoạt động chủ chốt như bất động sản, xuất khẩu rau quả đóng hộp, 
thương mại quốc tế, ...  

Với tinh thần hành động quyết liệt, khẩn trương, ngay khi dịch Covid-19 mới xuất hiện, 
Ban lãnh đạo Tập Đoàn đã kịp thời, chủ động đưa ra các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan 
và ứng phó với những diễn biến bất thường của nền kinh tế, theo phương châm vừa đảm bảo 
an toàn trong phòng chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Nhờ các 
giải pháp toàn diện, đúng đắn nêu trên, cùng với tinh thần quyết liệt, ý chí quyết tâm, đồng lòng 
của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, kết thúc năm 2021, Tập Đoàn đã cơ bản 
hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm. Theo đó, HĐQT đã trực 
tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản 
phẩm. Đồng thời, HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các 
chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Tập Đoàn. HĐQT đã điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn 
nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của Đại dịch Covid – 19 gây ra. 

HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý Tập Đoàn phù hợp với 
mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện hệ thống quản trị Tập 
Đoàn, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Tập Đoàn và các công ty 
con để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, 
HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành 
hoạt động. 

Trong quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc 
họp giao ban hàng tháng để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định 
hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Tập Đoàn. Bên cạnh đó, HĐQT yêu 
cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của Tập Đoàn và báo cáo đột xuất 
khi xảy ra vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn để 
kịp thời giải quyết. 

Thông qua sự chỉ đạo của HĐQT, Tập đoàn đã tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố 
thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ 
chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Tập Đoàn cho các cổ đông theo đúng quy 
định của Pháp luật và Điều lệ Tập Đoàn. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021: 

3.1. Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.  

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị soát xét Báo cáo 
tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.  

3.2. Về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan:  

Trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định 
các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan. 

3.3. Về việc quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 
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tổng giá trị tài sản Tập Đoàn được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. 

Trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản 
các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 
của Tập Đoàn được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. 

3.4. Về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: 

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để 
tăng vốn điều lệ. Dự kiến số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được niêm yết bổ sung trong 
tháng 07 năm 2022. 

Đối với việc chào bán riêng lẻ 30.000.000 cổ phiếu, do thị trường chứng khoán trong giai 
đoạn này chưa thuận lợi nên HĐQT chưa tiến hành triển khai thực hiện. 

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được 

Bảng 1: Cơ cấu doanh thu theo từng sản phẩm của Tập Đoàn hợp nhất 

Đơn vị: triệu đồng 

Hoạt động 

Năm 2020 Năm 2021 

Doanh 
thu 

Tỷ trọng 
Doanh 

thu 
Tỷ trọng 

Doanh thu bán hàng 1.150.592  95,1% 1.231.820 99,6% 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 1.376  0,1% 1.163 0,1% 

Doanh thu cho thuê bất động sản 9.446  0,8% 3.911 0,3% 

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản 46.213  3,8% 0 0% 

Doanh thu khác 1.923  0,2% 0 0% 

Tổng cộng 1.209.550 100% 1.236.895   100% 

 
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2020, 2021 đã kiểm toán của FIT 

Bảng 2: Cơ cấu lợi nhuận gộp theo từng sản phẩm của Tập Đoànhợp nhất 

Đơn vị: triệu đồng 

Hoạt động 

Năm 2020 Năm 2021 

Lợi 
nhuận 

gộp 
Tỷ trọng 

Lợi 
nhuận 

gộp 
Tỷ trọng 

Lợi nhuận gộp từ bán hàng 260.772 97,9% 304.492   99,4% 

Lợi nhuận gộp từ cung cấp dịch vụ 666 0,2% 662   0,2% 

Lợi nhuận gộp từ cho thuê bất động sản 5.282 2,0% 1.310   0,4% 

Lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng bất động 
sản 

(464) -0,2% 0 0% 
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Hoạt động 

Năm 2020 Năm 2021 

Lợi 
nhuận 

gộp 
Tỷ trọng 

Lợi 
nhuận 

gộp 
Tỷ trọng 

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh khác 0 0% 0   0% 

Tổng cộng 266.256 100,0% 306.464   100,0% 

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2020, 2021 đã kiểm toán của FIT 

Bảng 3: Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn hợp nhất 

Chỉ tiêu 
Năm 2020 

(triệu đồng) 
Năm 2021 

(triệu đồng) 

% tăng giảm 
năm 2021 so 
với năm 2020 

Tổng tài sản 5.283.977 5.984.081 13,25% 

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 

1.188.427 1.220.561 2,70% 

Lợi nhuận gộp  266.256 306.464   15,10% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 101.535  270.275   166,19% 

Lợi nhuận khác 6.440  8.167 26,83% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 107.974  278.442   157,88% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

83.351  231.471   177,71% 

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2020, 2021 đã được kiểm toán của FIT 

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Tổng Giám đốc Tập 
Đoàn và các công ty thành viên đẩy mạnh chủ trương tái cấu trúc, đẩy mạnh các mảng hoạt 
động kinh doanh để tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế, tầm vóc và uy tín của Tập Đoàn 
trên thị trường với các ngành hàng chủ lực như: Dược phẩm, nước giải khát, chế biến xuất khẩu 
nông sản, tiêu dùng nhanh, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng.  

Tại các mảng hoạt động chính, kết quả kinh doanh phản ánh và bám sát chiến lược chung 
của cả Tập đoàn.  

Trong lĩnh vực dược phẩm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) vẫn đang 
duy trì hoạt động ở cả ba lĩnh vực: Dược phẩm, Viên nang mềm và Thiết bị y tế. DCL hiện sở 
hữu 4 nhà máy: bao gồm 2 nhà máy dược phẩm đạt chuẩn GMP – WHO; 01 nhà máy sản xuất 
dụng cụ y tế; 01 nhà máy sản xuất viên nang cứng rỗng Vicancap. Vicancap là đơn vị tiên phong 
tại Việt Nam sản xuất và cung ứng sản phẩm capsule (viên nang cứng rỗng) các loại. Các nhà 
máy hiện chạy công suất tối đa, với công nghệ tiên tiến được nhập từ Canada và Hàn Quốc.  

Trong lĩnh vực thực phẩm: Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây 
(Westfood) cũng đã khẳng định được vị trí của mình trong thị trường. Cho đến nay, sản phẩm 
của Westfood đã có mặt và được yêu thích ở nhiều quốc gia, châu lục trên thế giới như: Mỹ, 
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Canada, Pháp, Hà lan, Ai Len, Nhật bản, Hàn Quốc, Úc… Đối tượng khách hàng của  Westfood 
phần lớn là những tập đoàn, nhà máy sản xuất và chế biến thực phẩm công nghiệp có quy mô 
lớn như: Dole, Aeon, Atlanta, Port Royal… Trước tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid – 
19, Westfood cũng chủ động tăng thu mua và chọn thời điểm phù hợp để mua các nguyên liệu, 
chủ yếu là hoa quả, phục vụ chế biến. Đặc biệt Westfood đang tích cực mở rộng vùng nguyên 
liệu của mình để chủ động về nguồn nguyên liệu hoa quả đầu vào về sản lượng cũng như chất 
lượng. 

Ngành hàng tiêu dùng nhanh: Trong mảng hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), một ngàng 
hành có mức tăng trưởng từ 5 – 6%/năm của Việt Nam, hiện Tập đoàn đang có 2 công ty liên 
kết là Công ty cổ phần FIT Cosmetics – FCO và Công ty Cổ phần Today Cosmetics với các sản 
phẩm chăm sóc cá nhân và vệ sinh nhà cửa. Các dòng sản phẩm sinh học thân thiện với môi 
trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng của FIT Cosmetic đang đáp ứng tốt nhu cầu của 
người tiêu dùng. Vì hiện nay, có gần 70% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả cao hơn 
cho các sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn. Xu hướng này dự kiến sẽ còn phát triển mạnh 
hơn nữa, vì người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm sự đảm bảo nhiều hơn sau đại dịch Covid – 
19. Bên cạnh đó, với dây chuyền sản xuất hiện đại Today Cosmetics còn là đơn vị gia công cho 
những các nhãn hiệu nổi tiếng.  

Đối với Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa với 2 thương hiệu chính là Đảnh Thạnh và 
Vikoda. Hiện doanh nghiệp đang sở hữu mỏ nước khoáng Đảnh Thạnh, một mỏ khoáng có vi 
lượng khoáng silic rất nóng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thành phần ổn định, cùng loại với nước 
khoáng Kuldur (Nga), Pavel Bania (Bulgari), Evian (Pháp), Bath (Anh). Đây là những loại nước 
khoáng đã được sử dụng và có tác dụng rất tốt trong việc chữa bệnh và phòng bệnh. Với những 
lợi thế về nguồn nước có độ kiềm tự nhiên cao từ 8.5 – 9.0, nên trong 2021 mặc dù chịu ảnh 
hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19 lần thứ 2 nhưng doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận tốt. 

Trong lĩnh vực bất động sản: Du lịch nghỉ dưỡng được xác định là một ngành công 
nghiệp không khói và là mũi nhọn của Việt Nam trong tương lai dựa vào thế mạnh thiên nhiên 
ưu đãi như khí hậu, những bờ biển dài với những bãi cát tuyệt vời hiếm có trên thế giới. Năm 
2019 Việt Nam ghi nhận trên 85 triệu lượt khách du lịch. Nắm bắt được nhu cầu này, Công ty 
Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T (“FIT Land”) - một công ty con của Tập đoàn đã ra đời với 
phương châm mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Hiện FIT Land là chủ đầu tư của dự án 
Mũi Dinh Panadan Ninh Thuận, với diện tích 766 ha tọa lạc trên một địa hình độc đáo không 
đâu có tại Việt Nam với núi đá, các đồi cát, các tiểu sa mạc nằm ngay sát các bãi biển hình vòng 
cung đẹp như trong mơ. Mũi Dinh Panadan không chỉ độc đáo do địa hình tự nhiên mà còn có 
sự độc đáo trong kiến trúc, lấy cảm hứng từ văn hóa Champa, và đặc biệt là khu resorts với dịch 
vụ hoàn hảo của tổ hợp du lịch có một không hai. Với giải nhất về thiết kế resort tại CityScape 
2019, Mũi Dinh Panadan hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý tưởng, thu hút lượng lớn khách du lịch 
trong và ngoài nước. Dự án đã được khởi công vào tháng 02/2022. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Bảng 3: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 

Kế hoạch 
(tỷ đồng) 

% tăng/giảm so 
với năm 2021 

Doanh thu thuần 1.367 12% 

Lợi nhuận sau thuế 488 111% 
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Chỉ tiêu 

Năm 2022 

Kế hoạch 
(tỷ đồng) 

% tăng/giảm so 
với năm 2021 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 35,7% 16,8% 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình 
quân 

9,4% 4,1% 

2. Chiến lược và Định hướng hoạt động kinh doanh 

Với những ngành hàng cơ bản đa dạng, phù hợp với lợi thế và xu hướng của nền kinh tế, 
Tập Đoàn đang định hướng và xây dựng trở thành doanh nghiệp tỷ đô trong thời gian tới. Dù 
trong hoàn cảnh nào, Tập Đoàn cũng luôn giữ và bảo vệ giá trị cốt lõi của mình: đầu tư hiệu 
quả, gia tăng giá trị cho cổ đông, thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục 
đầu tư chất lượng và nhân sự chuyên nghiệp. 

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, HĐQT kiên trì chỉ đạo, định hướng Tập 
Đoàn theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, đảm bảo 
chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu. HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ cùng với Ban 
Tổng Giám đốc Tập Đoàn và các công ty thành viên đẩy mạnh chủ trương tái cấu trúc, đẩy 
mạnh các mảng hoạt động kinh doanh để tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế, tầm vóc và 
uy tín của công ty trên thị trường với các ngành hàng chủ lực: dược phẩm, nước giải khát, chế 
biến xuất khẩu nông sản, tiêu dùng nhanh, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. 

Năm 2022 được Tập Đoàn xác định là năm tiếp tục hoàn thiện quá trình tái cơ cấu tại 
các công ty thành viên, tạo đà cho cả Tập đoàn bước sang giai đoạn phát triển bền vững. Bên 
cạnh đó, Tập Đoàn cũng đặt ra mục tiêu tìm và lựa chọn các nhà đầu tư nhằm phát triển kinh 
doanh tại các mảng nhiều tiềm năng như dược phẩm, tiêu dùng nhanh và thực phẩm. 

Định hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2022 và các năm tiếp theo như sau:  

- Tăng tiềm lực tài chính của Tập Đoàn qua huy động vốn tại các công ty thành viên; 

- Xây dựng các công ty con trở thành các công ty hàng đầu trong các ngành hàng: dược, 
tiêu dùng (nước), chế biến thực phẩm, hóa mỹ phẩm, bất động sản nghỉ dưỡng; 

- M&A các công ty tốt, tiềm năng, ưu tiên trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, hàng 
tiêu dùng, mỏ, bất động sản, du lịch và vui chơi giải trí; 

- Tạo dựng hình ảnh thương hiệu FIT & tăng cường quan hệ cổ đông; 

- Quản lý tập trung, chặt chẽ trên phạm vi toàn Tập đoàn; 

- Các hoạt động quản trị rủi ro tiếp tục được chú trọng, trong đó, tập trung vào quản trị rủi 
ro tài chính của FIT, rủi ro tín dụng trong các dịch vụ tài chính, rủi ro hoạt động của công 
ty con, công ty liên kết;  

- Xây dựng tổ chức tinh gọn và vận hành xuất sắc; 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực và chính sách nhân sự, tăng cường công tác 
đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và văn hóa doanh nghiệp; 

- Khởi công dự án Mũi Dinh Padaran; 

- Khởi công xây dựng nhà máy vật tư y tế Benovas; 

- Đưa vào thương mại hóa thuốc điều trị ung thư. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2021 
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và kế hoạch hoạt động năm 2022. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng 
góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Tập Đoàn nhằm 
thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Tập Đoàn phát triển theo định hướng và chiến 
lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của cổ đông 
và các đối tác. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; 
- Lưu: TK HĐQT, VT. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

(Đã ký, đóng dấu) 
 
 
                   Nguyễn Văn Sang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN F.I.T 

Số:  01/2022/BC-BKS/F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022  

 

BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021  

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; 

 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("Tập Đoàn") đã thực hiện kiểm soát đối 
với hoạt động của Tập Đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Ban kiểm soát 
("BKS") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2021 
và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với các nội dung sau: 

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT 
NĂM 2021 

A. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: 

Thành viên BKS Công ty gồm có : 

1. Ông Nguyễn Quang Huy  - Trưởng ban  

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy   - Thành viên 

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh   - Thành viên 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh 
Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Ninh Việt Tiến và thông qua việc bầu bổ 
sung thêm 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Nguyễn Quang Huy. Đồng thời, 
BKS đã tiến hành bầu ông Nguyễn Quang Huy là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023. 

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên BKS là 
72.000.000 đồng/năm, theo đó mức chi trả cho Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/tháng và các 
thành viên BKS là 1.500.000 đồng/người/tháng. 

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

1. BKS tham dự toàn bộ các cuộc họp của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), các cuộc họp giao 
ban hàng tháng của Tập Đoàn. BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp 
của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tập Đoàn 
và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. BKS giám sát việc triển khai thực hiện các nội 
dung đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 
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2. BKS kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động 
kinh doanh; giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước, quy trình quy 
chế và các quy định nội bộ của Tập Đoàn; giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy 
trình, quy chế của Tập Đoàn; giám sát hoạt động công bố thông tin kịp thời và đầy đủ 
theo quy định. 

3. BKS giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo các 
quyền lợi hợp pháp của cổ đông; đồng thời giám sát việc cổ đông được tham gia đóng 
góp ý kiến, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định 

4. Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện hiệu quả. BKS 
đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm 
vụ. Các phòng ban trong Tập Đoàn đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo 
yêu cầu của BKS.  

5. Bên cạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS còn thực hiện các công việc sau: 

5.1. Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, 
thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Tập Đoàn. 

5.2. Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn; trên cơ sở đó đưa ra các 
ý kiến, khuyến nghị kịp thời, các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi 
ro trong hoạt động kinh doanh. 

5.3. Phối hợp, chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột 
xuất các hoạt động nghiệp vụ tại Tập Đoàn. 

5.4. Hỗ trợ và cho ý kiến chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, hệ thống quy trình, quy 
chế của Tập Đoàn. 

5.5. Tham gia giám sát, phản biện các dự án đầu tư của Tập Đoàn. 

5.6. Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu hoạt động 
khác của Tập Đoàn. 

C. Kết quả kiểm tra, giám sát: 

BKS báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết 
như sau:  

1. Giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống 
kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể: 

1.1. Đối với công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh 

a. BKS đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban 
Tổng Giám đốc Tập Đoàn, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về 
tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên năm 2021 thông qua. 

b. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh 
của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt 
động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021. 

c. Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh 
doanh cũng như đưa ra các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Tập Đoàn. 

d. Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. 
HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của 
Tập Đoàn đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh nhất định. 
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e. BKS không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Tổng Giám 
đốc. 

1.2. Đối với công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính: 

a. Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung 
thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các 
quy định hiện hành. 

b. Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có những quyết định 
phù hợp kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh. 

c. BKS không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ. 

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2021. 

2.1. BKS đánh giá các báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, 
hàng quý và 6 tháng của Tập Đoàn, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT và Ban Điều 
hành, đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo 
và thời gian lập báo cáo đối với báo cáo. 

2.2. BKS thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2021. 

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

3.1. BKS nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HTQT và Ban Tổng Giám đốc phù hợp 
với luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập Đoàn, cũng như đã bám sát các mục tiêu của Đại 
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. 

3.2. BKS không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tập Đoàn của các thành 
viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. 

3.3. BKS nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc. 

4. Ý kiến Cổ đông. 

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, BKS không nhận 
được ý kiến đóng góp, khiếu nại nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc, BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

PHẦN II.  NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm 
vụ được cổ đông Tập Đoàn giao phó, BKS luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến 
thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh cũng như việc xây dựng và ban hành các quy chế, nghị quyết, 
quyết định. 

2. BKS kiến nghị một số việc sau: 

2.1. BKS kiến nghị Tập Đoàn tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, 
bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động 
hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Tập Đoàn. 

2.2. Kiến nghị Tập Đoàn củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình 
độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Tập Đoàn. 

2.3. Kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc rà soát đánh giá lại các mảng hoạt động của Tập 
đoàn để cơ cấu lại mang lại hiệu quả nhất . 

2.4. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi 
ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. 

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT 
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BKS tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm tài chính 2022:  

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 
2022. 

2. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Tập Đoàn 
và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập 
và các hoạt động trực tiếp của BKS. 

3. Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Tập Đoàn và các công ty thành viên một cách 
thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. 

4. Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các 
công ty thành viên, các công ty liên kết của Tập Đoàn. 

5. Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn. 
Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông. 

6. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban Tổng 
Giám đốc nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo 
quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập Đoàn. 

7. Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Tập Đoàn, 
đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đối với các Nghị quyết, quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông. 

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Tập Đoàn năm 2021 và 
phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS. BKS xin báo cáo trước Đại hội. 

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.  

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; 
Lưu: TK HĐQT, VT. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quang Huy 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN F.I.T 

   

Số: 01/BC-BTGĐ/F.I.T 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021  

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; 

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Tập Đoàn”) xin báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Chi tiết 

như sau: 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

1. Bức tranh kinh tế vĩ mô 

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nghiêm trọng dẫn tới kinh tế Việt 

Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ việc đẩy nhanh tiến 

trình bao phủ vaccine, việc linh hoạt điều chỉnh chiến lược chống dịch giúp cân bằng 

hơn giữa việc đảm bảo sức khỏe người dân và phục hồi; tăng trưởng kinh tế cả năm 

duy trì đà tăng trưởng dương và đang phục hồi nhanh, lạm phát ở mức thấp nhất trong 

6 năm, xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục, thu hút đầu tư nước ngoài hồi phục… Đây là 

tiền đề quan trọng giúp nền kinh tế hồi phục và bật tăng mạnh mẽ trong năm 2022. 

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như dịch 

bệnh vẫn diễn biến phức tạp; sức cầu tiêu dùng còn yếu; thu ngân sách thiếu bền 

vững; giải ngân đầu tư công không đạt mục tiêu cả năm; hoạt động doanh nghiệp còn 

nhiều khó khăn; rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn sản xuất vẫn còn; nợ xấu 

đang gia tăng. Điều này đòi hỏi cần có những chính sách, biện pháp trúng, đúng, kịp 

thời hơn nữa, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, nhằm phục hồi và phát triển kinh tế 

bền vững. 

Trong bối cảnh thế giới dự báo có nhiều biến động, đặc biệt là diễn biến dịch Covid-

19 còn phức tạp, khó lường, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 dự báo khoảng 4-

4,5%, lạm phát toàn cầu khoảng 3,3%. Và như vậy, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 của Việt Nam sẽ là đa mục tiêu, trong đó trọng tâm vẫn là vừa phòng, 

chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe và sinh mạng người dân; vừa 

phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

Về tăng trưởng GDP năm 2022, các hoạt động kinh tế - xã hội được dự báo sẽ phục 

hồi mạnh hơn khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và Việt Nam tiếp tục chiến lược 
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sống chung an toàn với Covid. Hiện nay, các tổ chức quốc tế khá lạc quan về triển 

vọng của nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn. Theo đó, dự báo kinh tế Việt 

Nam năm 2022 tăng trưởng ở mức 6,5-7% (như ADB và HSBC dự báo mức 6,5% và 

Standard Chartered 6,7%; trong khi WB dự báo mức tăng trưởng 5,5%). 

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Đại dịch 

Covid-19 diễn ra trên diện rộng với thời gian kéo dài tại nhiều quốc gia trên thế giới đã 

làm cho nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng đình trệ, các hoạt động giao thương kinh 

tế và các chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Sự khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng 

lớn tới hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Tập Đoàn đã 

nỗ lực đạt kết quả khả quan như sau: doanh thu 2021 đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 

năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 278 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng, 

lần lượt cao gấp 2,6 và 2,8 lần so với năm 2020. Năm 2021, Tập Đoàn chủ yếu tập trung 

đầu tư sâu rộng vào lĩnh vực dược phẩm, nông nghiệp, thực phẩm đồ uống, bất động sản 

và cơ cấu lại mô hình quản lý 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn hợp nhất 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 
Tỷ lệ năm 

2021/2020 

1 
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
1.188.427 1.220.561 102,7% 

2 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
266.256 306.464  115,1% 

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 101.535 270.275  266,2% 

4 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 107.974 278.442  257,9% 

5 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 83.351 231.471  277,7% 

6 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 56.453 157.969  279,8% 

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2020, 2021 đã được kiểm toán của FIT 

 Mảng dịch vụ tư vấn, dịch vụ bất động sản tại Công ty mẹ: Tập Đoàn tiếp tục duy trì 

hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ cho thuê bất động sản. Do ảnh hưởng của 

dịch Covid, năm 2021, Tập Đoàn giảm phí thuê bất động sản để hỗ trợ cho khách hàng 

và đẩy mạnh mảng dịch vụ tư vấn nên doanh thu dịch vụ tư vấn đạt 6,5 tỷ đồng, tăng 

3,5% so với cùng kỳ, mặt khác doanh thu dịch vụ cho thuê bất động sản đạt 8 tỷ đồng, 

giảm 39,2% so với cùng kỳ. 

 Mảng kinh doanh bất động sản tại Tập Đoàn: Năm 2021, Tập Đoàn không thực hiện 

chuyển nhượng bất động sản nên không ghi nhận doanh thu tại mảng kinh doanh này. 

 Mảng đầu tư tài chính tại Tập Đoàn: Tập Đoàn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính 

trong năm 2021, tận dụng các cơ hội từ thị trường tài chính trong bối cảnh chính phủ 

thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng. Do đó, doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 

đạt 182,2 tỷ đồng, tăng trưởng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mảng hoạt động 
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truyền thống và thế mạnh ở Tập Đoàn và sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong các năm tiếp 

theo. 

 Mảng dược phẩm (thông qua công ty con cấp 1 – Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu 

Long (“DCL”)): DCL sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dược phẩm, viên nang mềm 

và thiết bị y tế. Năm 2021, DCL tiếp tục theo đuổi những chiến lược phát triển bền vững 

với logo nổi bật “For Health – For Life” – khẳng định DCL sẽ tiếp tục kết nối và phát 

triển không ngừng để mang lại những giá trị đóng góp cho sức khoẻ cộng đồng. 

DCL đã hoàn thành đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất capsule giai đoạn 4 bằng việc lắp 

đặt 4 máy sản xuất viên nang mới, nâng công suất lên 8,56 tỷ nang/năm, đáp ứng nhu 

cầu sử dụng nội bộ, khách hàng hiện tại và khách hàng mới khai thác cho năm 2022 và 

những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, DCL cũng đang đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất 

Thiết bị Y tế Benovas thông qua công ty con Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Benovas, 

dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động quý II/2022. Nhà máy với công suất thiết kế 300 

triệu sản phẩm/năm tạo ra thêm dòng sản phẩm trang thiết bị y tế mới đáp ứng nhu cầu 

phục vụ chữa bệnh trong nước và xuất khẩu và góp phần cung cấp thiết bị y tế phòng 

chống dịch Covid-19. 

  Tình hình các mảng kinh doanh của DCL: 

Mảng dược phẩm đấu thầu ETC: có sự cạnh tranh về giá dẫn đến mặt bằng giá bán giảm 

so với trung bình 2020và doanh thu các sản phẩm chiến lược tương đương sinh học chưa 

được công bố theo kế hoạch nên ảnh hưởng trong triển khai đấu thầu. Tình hình dịch 

Covid-19 làm chậm kế hoạch đấu thầu của các cơ sở y tế so với kế hoạch dự kiến.  

Mảng dược phẩm OTC: doanh thu chưa đạt kế hoạch do sự thay đổi về chính sách quản 

lý của Bộ Y tế đối với nhóm thuốc kháng sinh và các thuốc quản lý đặc biệt làm cho 

việc kinh doanh nhóm thuốc này cho nhà thuốc khó khăn hơn.  

Mảng viên nang cứng: thị trường chung giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng 

capsule vẫn giữ vững và mở rộng doanh thu, thị trường và thị phần. Trong năm 2021, 

các nhà máy capsule đều vận hành hết công suất 3 ca nhưng vẫn không đáp ứng được 

yêu cầu của thị trường.  

Mảng thiết bị y tế: có chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng vẫn duy trì cơ số 

hàng trúng thầu, doanh thu ít bị ảnh hưởng.  

Do các nguyên nhân trên, doanh thu thuần của DCL năm 2021 đạt 704 tỷ đồng, tăng 

5% so với năm 2020. 

 Mảng kinh doanh nông sản và giống cây trồng (thông qua công ty con cấp 1 – Công 

ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (“TSC”)): Tiếp tục thực hiện việc thu hẹp 

mảng kinh doanh nông sản, hạn chế tối đa rủi ro, TSC tập trung đầu tư vào những nông 

sản mang lại nguồn lợi cao, có lợi thế và khả năng cạnh tranh như tinh bột sắn. Doanh 

thu thuần năm 2021 đạt 517 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận 

sau thuế năm 2021 đạt 132 tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với năm 2020. 

 Mảng nước khoáng, nước giải khát (thông qua công ty con cấp 2 – Công ty Cổ phần 

Nước khoáng Khánh Hòa (“Vikoda”)): nhờ điều chỉnh chiến lược kinh doanh và sản 

phẩm đúng đắn, tập trung vào sản phẩm nước khoáng và các thị trường có thế mạnh 

truyền thống, Vikoda đã có nhiều bước tiến trong năm 2021. Dù vẫn bị ảnh hưởng 
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nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, doanh thu thuần năm 2021 đạt 248 tỷ đồng, tương 

đương cùng kỳ năm 2020.  

 Mảng hoá mỹ phẩm (thông qua công ty liên kết - Công ty cổ phần FIT Cosmetics): 

Năm 2021, tiếp tục tập trung vào hoạt động tái cơ cấu đội ngũ bán hàng (tinh gọn, hiệu 

quả, tăng năng suất bán hàng bình quân), tái cơ cấu danh mục 4 sản phẩm, loại các SKU 

doanh số thấp, không có triển vọng, tập trung vào các ngành hàng có size lớn, nhiều 

tiềm năng. Năm 2022, dự kiến sẽ thấy rõ hiệu quả của các hoạt động tái cấu trúc này. 

Doanh thu thuần năm 2021 đạt 62 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2020. 

 Mảng chế biến thực phẩm xuất khẩu (thông qua công ty con cấp 2 – Công ty CP Chế 

biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (“Westfood”)): Westfood đã đầu tư phát triển 

vùng nguyên liệu dứa MD2 (khóm MD2) với mục đích phát triển dòng sản phẩm dứa 

mới, hiệu quả hơn cả về chất lượng sản phẩm và giá trị thương mại, đáp ứng nhu cầu 

ngày càng đa dạng trên thị trường và qua đó gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.  

Westfood hiện đang sở hữu 04 dây chuyền IQF và 02 dây chuyền đóng lon thanh trùng 

theo công nghệ sản xuất tiêu chuẩn châu Âu cùng hệ thống dây chuyền tiền đông, cắt 

và cấp đông nhanh cá thể hoàn toàn tự động, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của 

những thị trường lớn. Trong những năm qua, ngoài việc tiếp tục phát triển quy mô vùng 

nguyên liệu chính, Westfood đã đầu tư thêm dây chuyền đóng cốc nhựa và máy phóng 

nhãn hiện đại của Hàn Quốc, nhằm đa dạng hóa và gia tăng công suất sản lượng mảng 

kinh doanh sản phẩm đóng hộp. 

Ngoài ra, Westfood đã đầu tư rất nhiều cho hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, 

bắt đầu được đưa vào hoạt động từ các năm trước. Đây chính là một trong những lợi thế 

cạnh tranh của Westfood, khiến cho đối tác Hàn Quốc và nhiều đối tác tiềm năng khác 

như Nhật Bản, châu Âu, Mỹ… tin tưởng lựa chọn Westfood là đối tác tin cậy và hợp 

tác lâu dài. Với những yếu tố sẵn có về vùng nguyên liệu và hạ tầng cơ sở, Westfood 

hiện đang có sự chuyển mình tích cực trong hiện tại. 

Bên cạnh đó với sự đầu tư lớn và hoạch định chiến lược rõ ràng từ công ty mẹ, Westfood 

đang trên đà phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có của mình, hướng tới trở thành 

một trong những công ty xuất nhập khẩu trái cây cấp đông, đóng lon và đóng cốc nhựa 

lớn tại Việt Nam. Năm 2021, Westfood đạt doanh thu thuần 279 tỷ đồng, giảm 4,6% so 

với cùng kỳ năm 2020. 

 Mảng bất động sản (thông qua công ty con cấp 1 là Công ty cổ phần Đầu tư Bất động 

sản F.I.T và công ty liên kết là Công ty cổ phần Mũi Dinh Ecopark): Công ty cổ phần 

Đầu tư Bất động sản F.I.T đang đầu tư kinh doanh bất động sản thông qua công ty liên 

kết là Công ty cổ phần Mũi Dinh Ecopark. Công ty cổ phần Mũi Dĩnh Ecopark là chủ 

đầu tư của Dự án Mũi Dinh Padaran tại Ninh Thuận, với diện tích 800 ha tọa lạc trên 

một địa hình độc đáo tại Việt Nam với núi đá, các đồi cát, các tiểu sa mạc nằm ngay sát 

các bãi biển hình vòng cung. Dự án Mũi Dinh Padaran không chỉ độc đáo do địa hình 

tự nhiên mà còn có sự độc đáo trong kiến trúc, lấy cảm hứng từ văn hóa Champa, và đặc 

biệt là khu resorts với dịch vụ hoàn hảo của tổ hợp du lịch có một không hai, hứa hẹn 

sẽ là một điểm đến lý tưởng, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Dự 

án đã khởi công trong quý I/2022. 
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II. Báo cáo thu nhập của Ban Tổng Giám đốc  

STT Chỉ tiêu 
Số người Tổng thù lao, tiền lương đã chi 

trả thực tế năm 2021 (VND) 

1 Ban Tổng Giám đốc 01 2.286.374.640 VND 

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

1. Kế hoạch hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh:  

Ngành Nông nghiệp - Thực phẩm: Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền 

Tây (Westfood) đã và đang khẳng định được vị trí của mình trong thị trường. Định 

hướng sắp tới sẽ tập trung phát triển Westfood trở thành công ty chế biến thực phẩm 

uy tín tại Việt Nam, nằm trong Top 10 công ty hàng đầu Việt Nam về chế biến hoa quả 

xuất khẩu và chủ động vùng nguyên liệu dẫn đầu là dứa MD2, thông qua các sản phẩm 

chất lượng, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Trong năm 2022, Westfood sẽ tiếp tục phát 

triển các ngành hàng chủ lực dưới dạng OEM: IQF, đóng lon, cốc nhựa sản phẩm hoa 

quả chế biến khác. Bên cạnh đó, nắm chắc và mở rộng thị phần tại các thị trường cao 

cấp, có thu nhập cao như Nhật, Hàn, châu Âu, Mỹ; Úc; các nước châu Á phát triển; đặc 

biệt thị trường châu Âu.  

Với ngành Dược phẩm: Hiện nay, DCL đang sở hữu một số giấy phép lưu hành thuốc 

ung thư bán chạy top đầu thị trường, đã được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép và 

kế hoạch sẽ phân phối hàng trong năm 2022. Chính vì vậy, năm 2022, DCL đặt mục tiêu 

doanh thu và lợi nhuận tăng cao hơn so với năm 2021. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp 

tục đẩy mạnh và hoàn thiện mô hình bán hàng để tăng độ phủ của các sản phẩm DCL 

đến tất cả các địa phương trong cả nước và hướng đến xuất khẩu một số mặt hàng. 

Về lĩnh vực ngành hàng FMCG: Công ty đã định hướng cắt bỏ các dòng sản phẩm 

mang lại biên lợi nhuận thấp, tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Công ty 

cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa đang phát triển thương hiệu Vikoda, năm 2022 với 

thông điệp: “Nguyên bản như ngọc trong đá”, Vikoda hướng đến mục tiêu chung như: 

đạt doanh số qua việc chiến lược phát triển sản phẩm theo nhóm; tối ưu hóa giá vốn hàng 

bán; mở rộng và tăng hiệu suất phân phối kênh truyền thống (kênh GT); kênh nhà hàng 

- khách sạn - khu giải trí (kênh HRC); thâm nhập kênh phân phối cao cấp (kênh MT). 

Còn đối với lĩnh vực hóa mỹ phầm Vikoda sẽ dồn nguồn lực cho nghiên cứu và phát 

triển để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa ra một hai sản phẩm vượt trội giúp 

doanh thu cũng như thương hiệu được biết đến rộng rãi. Mục tiêu đưa Công ty cổ phần 

FIT Consumer lên trở thành một trong những doanh nghiệp lớn mạnh trong ngành hàng 

FMCG. 

Lĩnh vực bất động sản: Năm 2022, Công khởi công giai đoạn 1 dự án khu du lịch trải 

nghiệm Mũi Dinh Padaran là khu Bãi Tràng bao gồm biệt thự biển và biệt thự trên núi 

nhìn biển; khách sạn 5 sao 500 phòng với tổng mức đầu tư 60 triệu USD. Các sản phẩm 

này sẽ bao gồm cả mục đích bán, cho thuê vận hành. Riêng với giai đoạn 1, dù tổng mức 

đầu tư không lớn, nhưng dự kiến có thể mang lại mức lợi nhuận cao cho Công ty. Tổng 

dự án Mũi Dinh Padaran có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD, trên quy mô 800 ha ở Ninh 

Thuận. 
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2. Với các kế hoạch trên, Ban Tổng Giám đốc Tập Đoàn đề ra kế hoạch sản xuất 

kinh doanh cho năm 2022 với các chỉ tiêu như sau: 

Bảng 3: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 

Kế hoạch 

(tỷ đồng) 

% tăng/giảm so 

với năm 2021 

Doanh thu thuần 1.367 12% 

Lợi nhuận sau thuế 488 111% 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 35,7% 16,8% 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 9,4% 4,1% 

Ban Tổng Giám đốc Tập Đoàn trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về sản xuất kinh doanh 

năm 2021 và trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với nội 

dung như trên.  

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; 

Lưu: TK HĐQT, VT. 

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Thị Hoài 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 01/2022/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; 

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
Công ty năm 2022. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau: 

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

STT Khoản mục Số tiền (đồng) 
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.236.894.840.351 
2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 278.442.368.053 
3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 231.471.190.675 
4 Cổ tức 2021 0 

Lý do không chia cổ tức năm 2021: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất 
kinh doanh. 

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 

STT 
Chỉ tiêu 

Năm 2022 
Kế hoạch 
(tỷ đồng) 

% tăng/giảm so 
với năm 2021 

1 Doanh thu thuần 1.367 12% 
2 Lợi nhuận sau thuế 488 111% 
3 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 35,7% 16,8% 
4 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 9,4% 4,1% 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: TK HĐQT, VT. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký, đóng dấu) 

 
 

   Nguyễn Văn Sang 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:02/2022/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (Chi tiết 02 Báo cáo tài chính được đăng 
tải tại website của Công ty theo đường dẫn: http://www.fitgroup.com.vn/) 

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 như sau: 
 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Tổng Tài sản 5.984,1 

2 Nợ phải trả 1.284,4 

3 Vốn chủ sở hữu 4.699,7 

4 Tổng doanh thu 1650,5 

5 Lợi nhuận trước thuế 278,4 

6 Lợi nhuận sau thuế 231,5 

7 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 158,0 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: TK HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

(Đã ký, đóng dấu) 
 
 

   Nguyễn Văn Sang 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:03/2022/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh 
sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài 
chính bán niên năm 2022 của Công ty như sau: 

I. Danh sách các đơn vị kiểm toán: 

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) 

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco) 

4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) 

5. Công ty TNHH Kiểm toán  BDO (BDO) 

II. Đề xuất của Ban kiểm soát 

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nêu Phần I Tờ trình này và uỷ quyền cho 
Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cũng 
như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám 
đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp 
đồng kiểm toán.  

2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu tại 
Phần I Tờ trình này để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát kính trình 
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ 
sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: BKS, TK HĐQT, VT. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
(Đã ký, đóng dấu) 

 
Nguyễn Quang Huy 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 04/2022/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình 
quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2021 và thông 
qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với nội dung chính như sau: 

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 

STT Chỉ tiêu 

Số 
người 

Mức thù lao  

01 người/tháng 

(VND) 

Tổng mức thù 
lao năm 2021 

(VND) 

Tổng mức thù lao 
đã chi trả năm 

2021 (VND) 

A. Thù lao HĐQT 

1 Chủ tịch HĐQT 1 5.000.000 60.000.000 60.000.000 

2 Thành viên HĐQT 6 4.000.000 288.000.000 288.000.000 

B. Thù lao BKS 

1 Trưởng BKS 1 3.000.000 36.000.000 36.000.000 

2 Thành viên BKS 2 1.500.000 36.000.000 36.000.000 

Tổng cộng 420.000.000 420.000.000 

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Giữ nguyên như năm 2021) 

STT Chỉ tiêu 
Số 

người 
Mức thù lao  

01 người/tháng (VND) 

Tổng mức  

thù lao năm 2022 (VND) 

A. Thù lao HĐQT 

1 Chủ tịch HĐQT 1 5.000.000 60.000.000 

2 Thành viên HĐQT 6 4.000.000 288.000.000 

B. Thù lao BKS 

1 Trưởng BKS 1 3.000.000 36.000.000 

2 Thành viên BKS 2 1.500.000 36.000.000 

Tổng cộng 420.000.000 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: TK HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký, đóng dấu) 
 
 

Nguyễn Văn Sang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 05/2022/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí  

giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Công Ty”). 

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công Ty và chủ 
động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng 
cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau: 

I. Thông qua các các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những 
bên có liên quan 

1. Thông qua các Hợp đồng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công Ty ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty với các đối tượng quy định tại Khoản 1 
Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020. Chi tiết về loại Hợp đồng, dự thảo Hợp đồng, 
tổng giá trị giao dịch tối đa và danh sách các đơn vị được giao kết Hợp đồng với Công 
Ty quy định tại Khoản 6 Phần I của Tờ trình này; 

2. Thông qua các Hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao 
dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 
35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty với các 
đối tượng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Chứng khoán. Chi tiết về loại Hợp đồng, dự thảo Hợp đồng, tổng giá trị giao dịch 
tối đa và danh sách các đơn vị được giao kết Hợp đồng với Công Ty quy định tại Khoản 
6 Phần I của Tờ trình này; 

3. Thông qua các Hợp đồng vay, Hợp đồng mua bán hàng hóa/tài sản có giá trị lớn hơn 
10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và cổ đông 
sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của 
cổ đông đó. Chi tiết về loại Hợp đồng, dự thảo Hợp đồng, tổng giá trị giao dịch tối đa và 
danh sách các đơn vị được giao kết Hợp đồng với Công Ty quy định tại Khoản 6 Phần I 
của Tờ trình này; 

4. Thông qua các Hợp đồng giữa Công Ty với công ty con (bao gồm cả trường hợp Công 
ty con là người có liên quan của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác). Chi tiết về loại Hợp đồng, dự thảo Hợp 
đồng, tổng giá trị giao dịch tối đa và danh sách các đơn vị được giao kết Hợp đồng với 
Công Ty quy định tại Khoản 6 Phần I của Tờ trình này; 

5. Thông qua các Hợp đồng vay giữa Công Ty và thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ 
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chức có liên quan của các đối tượng này. Chi tiết về dự thảo Hợp đồng, tổng giá trị giao 
dịch tối đa và danh sách các đơn vị được giao kết Hợp đồng với Công Ty quy định tại 
Khoản 6 Phần I của Tờ trình này; 

6. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung khác, triển khai ký kết và thực hiện 
những Hợp đồng nêu tại Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Phần I của Tờ trình này theo nguyên tắc 
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại 
Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời 
hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 có quyết định khác. Cụ thể như sau: 

6.1. Các loại Hợp đồng, dự thảo Hợp đồng và tổng giá trị giao dịch tối đa đối với mỗi loại 
Hợp đồng: 

STT Loại Hợp đồng 
Tổng giá trị  

giao dịch tối đa của các Hợp đồng 
trong 12 tháng 

Dự thảo  
Hợp đồng 

1.  Hợp đồng hợp tác đầu tư Không quá  
2.400.000.000.000 đồng 

Phụ lục I 

2.  Hợp đồng mua bán hàng 
hóa/tài sản 

Không quá  
2.400.000.000.000 đồng 

Phụ lục II 

3.  Hợp đồng vay  Không quá  
2.400.000.000.000 đồng 

Phụ lục III 

6.2. Danh sách các đơn vị được giao kết Hợp đồng với Công Ty: 

STT TÊN CÔNG TY MỐI QUAN HỆ 

1 

Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ 

(Mã số doanh nghiệp: 1800518314) 
Công ty con cấp 1 

2 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long  

(Mã số doanh nghiệp: 1500202535) 
Công ty con cấp 1 

3 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam 

(Mã số doanh nghiệp: 0106567335) 
Công ty con cấp 1 

4 
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản F.I.T 

(Mã số doanh nghiệp: 0107499328) 
Công ty con cấp 1 

5 

Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa 

(Mã số doanh nghiệp: 4200283916) 
Công ty con cấp 2 

6 

Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây 

(Mã số doanh nghiệp: 1800512175) 

Công ty con cấp 2 

7 
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nông Tín 

(Mã số doanh nghiệp: 3901167137) 

Công ty con cấp 2 

8 

Công ty Cổ phần FIT Consumer 

(Mã số doanh nghiệp: 0313522734) 

Công ty con cấp 2 

9 Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang Công ty con cấp 2 
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(Mã số doanh nghiệp: 6300265343 ) 

10 

Công ty Cổ phần Hạt giống TSC 

(Mã số doanh nghiệp: 1801361391) 

Công ty con cấp 2 

11 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas  

(Mã số doanh nghiệp: 0314033736) 

Công ty con cấp 2 

12 

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas 

(Mã số doanh nghiệp: 1501057104) 

Công ty con cấp 2 

13 

Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas 

(Mã số doanh nghiệp: 0107753133) 

Công ty con cấp 2 

14 

Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm VPC - Sài Gòn 

(Mã số doanh nghiệp: 0311124093) 

Công ty con cấp 2 

15 
Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark 

(Mã số doanh nghiệp: 4500605836) 

Công ty liên kết, Công ty có 
liên quan với thành viên 

HĐQT 

16 

Công ty Cổ phần FIT Cosmetics  

(Mã số doanh nghiệp: 0104344157) 

Công ty liên kết, Công ty có 
liên quan với thành viên 

HĐQT 

17 
Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm 

(Mã số doanh nghiệp: 0900848515) 
Cổ đông lớn, Công ty có liên 
quan với thành viên HĐQT 

18 

Công ty Cổ phần Today Cosmetics 

(Mã số doanh nghiệp: 1101403543) 

Công ty có liên quan với Phó 
Tổng Giám đốc 

19 
Công ty Cổ phần Đầu tư KD 

(Mã số doanh nghiệp: 0107379302) 

Công ty có liên quan với 
thành viên HĐQT 

20 
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản DPV 

(Mã số doanh nghiệp: 0313041646) 

Công ty có liên quan với 
thành viên HĐQT 

21 

Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama 

(Mã số doanh nghiệp: 4201401023) 

Công ty có liên quan với 
thành viên HĐQT 

II. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định các giao dịch có giá 
trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch đầu tư hoặc bán số 
tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất của Công Ty. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có quyết định khác. 

III. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định, thực hiện một số 
quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2022 – 2023 

1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh 
và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2022 - 2023 cho phù hợp với diễn biến thị trường, 
chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật. 

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai các Nghị quyết đã được 
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Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có quyết định khác. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: TK HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký, đóng dấu) 
 
 

Nguyễn Văn Sang 
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Phụ lục I 

(Bản dự thảo đính kèm theo Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ ban hành ngày 23/05/2022) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ 

Số: [...] 

 Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;  

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  

 Căn cứ nhu cầu của hai bên;   

Hợp đồng Hợp tác đầu tư này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) và các Phụ lục (nếu có) tạo 
thành một bộ phận không tách rời của Hợp đồng được lập ngày ..... tháng ..... năm 2022 , tại 
[...] bởi và giữa các Bên sau đây.  

BÊN A: [...] 

Địa chỉ : [...] 

Điện thoại  : [...]  Fax: [...]    

Mã số thuế : [...] 

Số tài khoản  : [...]  Tại Ngân hàng: [...] 

Đại diện  : [...]  Chức vụ: [...] 

  

BÊN B: [...] 

Địa chỉ : [...] 

Điện thoại  : [...]  Fax: [...]   

Mã số thuế : [...] 

Số tài khoản  : [...]  Tại Ngân hàng: [...] 

Đại diện  : [...]  Chức vụ: [...] 

 

Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của mỗi Bên, các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng này 
với những điều kiện và điều khoản sau:  

Điều 1: Định nghĩa  

Trừ khi nội dung của Hợp đồng này quy định khác, các điều khoản và từ ngữ trong Hợp 
đồng này được hiểu như sau:  
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(a)      “Hợp đồng Hợp tác đầu tư ” là Hợp đồng này, có thể được sửa đổi hoặc kéo dài thời hạn 
trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên;  

(b)      “Hoạt động hợp tác” là các hoạt động hợp tác giữa Bên A và Bên B được thực hiện theo 
Hợp đồng này;  

(c)      “Thời hạn hợp tác” là thời hạn các Bên tiến hành hoạt động hợp tác theo Điều 3;  

(d)      “Chi phí” là các chi phí do các bên chi trả được qui định tại Hợp đồng này phục vụ cho 
Hoạt động hợp tác giữa Bên A và Bên B;  

(e)      “Bên” là Bên A hoặc Bên B và những người thừa nhiệm và đại diện của  Bên A hoặc 
Bên B và “các Bên” sẽ có nghĩa là cả  Bên A và Bên B;  

(f)      “Đồng Việt Nam” hoặc “VND” là đồng tiền hiện đang được lưu hành hợp pháp tại Việt 
Nam.  

Điều 2: Mục đích của Hợp đồng  

         Nhận thức rõ cơ hội hợp tác mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh [...]. Hai bên thống 
nhất ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư với mục đích đem lại hiệu quả kinh doanh tối ưu.
  

Điều 3: Thời hạn hợp tác  

Các Bên đồng ý Thời hạn hợp tác là 12 tháng, tính từ ngày .../.../.... đến ngày .../.../.... 

Điều 4: Việc góp vốn của các Bên  

4.1.  Xác định Tổng vốn đầu tư của các Bên.  

- Giá trị vốn đầu tư của Bên A: [...] đồng (“Vốn góp của Bên A”) (Bằng chữ: [...] ./. 
- Giá trị vốn đầu tư Bên B: Phần còn lại.   

Điều 5: Phân chia lợi nhuận và chuyển tiền thanh toán Hợp đồng  

5.1.   Các Bên đồng ý phân chia lợi nhuận như sau:  

(a)     Trong mọi trường Hợp và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Bên B, Bên A sẽ 
được chia lợi nhuận theo tỷ lệ ... %/ 365 ngày.  

Lợi nhuận bên A nhận được = 
Dư nợ  x ... % x số ngày thực tế 

365 ngày 

(b)     Bên B sẽ được nhận toàn bộ phần lợi nhuận còn lại sau khi đã thanh toán cho Bên A Số 
tiền lợi nhuận cố định. Trường hợp kinh doanh thua lỗ, Bên B chịu mọi rủi ro liên quan. 

5.2     Chuyển tiền thanh toán Hợp đồng:  

5.2.1  Hai bên thống nhất:  

- Việc góp vốn được thực hiện thông qua viêc các bên chuyển tiền góp vốn vào tài khoản 
của Bên B theo quy định tại phần đầu của Hợp đồng này ngay sau khi hai bên ký kết Hợp 
đồng. 

- Vào ngày hết hạn hợp đồng .../.../.... Bên B phải thanh toán cho Bên A toàn bộ số tiền vốn 
góp Hợp đồng là [...] đồng.  

- Bên B sẽ thanh toán cho bên A tiền lợi nhuận quy định tại điều 5.1 hợp đồng này vào 
ngày thanh lý hợp đồng.  
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- Toàn bộ số tiền trên được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên 
A được quy định trong hợp đồng này.  

- Trường hợp Bên A có chỉ dẫn thanh toán qua tài khoản khác với tài khoản đã chỉ định 
phải thông báo cho Bên B bằng văn bản có đầy đủ chữ ký hợp pháp.  

5.2.2 Trường hợp Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn như được quy định tại Điều 8, Bên A phải 
nêu rõ trong văn bản thỏa thuận về tổng giá trị thanh lý của Hợp đồng tại thời điểm đó. 
Giá trị thanh lý Hợp đồng được tính theo công thức: Giá trị phần vốn góp ban đầu cộng 
(+) phần lợi nhuận Bên A được hưởng tính cho số ngày hợp tác thực tế cộng (+) tiền phạt 
chấm dứt hợp đồng trước hạn. Trong vòng 02 ngày kể từ ngày đề nghị chấm dứt, Bên B 
có trách nhiệm thanh toán cho Bên A toàn bộ giá trị vốn góp và phần lợi nhuận cũng như 
phí phạt Bên A được hưởng. 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A  

6.1.    Quyền  

Được rút vốn hợp tác đầu tư trước hạn và yêu cầu Bên B thanh toán toàn bộ số tiền góp 
vốn; lợi nhuận và các nghĩa vụ tài chính phát sinh nếu các trường hợp nêu tại điều 8.2.2 
hợp đồng này xảy ra và với điều kiện báo trước cho Bên B 07 ngày.   

6.2.    Nghĩa vụ  

- Không thực hiện các hành vi can thiệp làm cản trở quá trình thực hiện kinh doanh của 
Bên B.  

- Các quyền và nghĩa vụ khác nêu tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.  

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B  

7.1.    Quyền  

- Được chủ động trong việc lên kế hoạch kinh doanh, quyết định đầu tư và thực hiện các 
nghiệp vụ đầu tư theo đúng các quy định về hình thức đầu tư quy định tại Điều 2 Hợp 
đồng này.   

- Được quyền yêu cầu Bên A không thực hiện các hình thức can thiệp trực tiếp ảnh hưởng 
đến quyết định đầu tư của Bên B.  

- Trong trường hợp chưa thể thực hiện việc giải ngân theo mục đích như các bên đã thỏa 
thuận ban đầu tại Hợp đồng hợp tác đầu tư, thì bên B có quyền sử dụng số tiền mà các 
bên đã góp vốn tại Hợp đồng với điều kiện rằng bên B phải đảm bảo được nguồn vốn khi 
cần giải ngân theo đúng mục đích được quy định tại Hợp đồng này.  

7.2.    Nghĩa vụ  

- Thanh toán cho Bên A số tiền vốn góp và lợi nhuận theo quy định tại Điều 5 Hợp đồng 
này.  

- Cung cấp các chứng từ cần thiết khi Bên A yêu cầu.  

- Bên B cam kết sử dụng tiền vốn góp đúng mục đích đã nêu trong hợp đồng.  

- Mọi khoản chi phí phát sinh liên quan đến Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm 
thanh toán.  

- Các quyền và nghĩa vụ khác nêu tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật  

Điều 8: Chấm dứt và thanh lý Hợp đồng  
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8.1.    Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt và thanh lý khi hết thời hạn quy định tại Hợp đồng 
và các bên đã thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo Hợp đồng này.   

8.2.    Hợp đồng sẽ được thanh lý toàn bộ hoặc một phần trước hạn trong các trường hợp: 

8.2.1  Bên B đề nghị thanh lý trước hạn (trước thời hạn quy định tại điểm 5.2.1 mục 5.2 điều 5 
của hợp đồng), Bên B phải gửi thông báo cho Bên A trước 02 (hai) ngày làm việc kể từ 
ngày đề nghị thanh lý hoặc gia hạn Hợp đồng và phải được sự chấp thuận của Bên A. 

8.2.2  Bên A đề nghị chấm dứt Hợp đồng trước hạn trong trường hợp Bên B không thực hiện 
nghĩa vụ thanh toán lợi nhuận theo qui định tại Điều 5 Hợp đồng này.  

8.3.    Một bên vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng này do không thực hiện hoặc tuân thủ bất kỳ 
nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng này và các vi phạm đó không được khắc phục 
trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày Bên vi phạm nhận được thông báo bằng văn bản của Bên 
kia;  

8.4.    Một trong các Bên bị phá sản hoặc là đối tượng phải tiến hành thanh lý hay giải thể hoặc 
chấm dứt hoạt động kinh doanh;  

Điều 9: Bảo mật thông tin  

9.1.    Các Bên cam kết rằng các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan do một Bên cung cấp cho 
Bên kia sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào khác. Các Bên phải tiến hành các biện 
pháp cần thiết để bảo mật các thông tin, tài liệu đó; và chỉ được tiết lộ theo yêu cầu của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.  

9.2.    Trong quan hệ với bên khác có liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ thỏa thuận rõ về 
các thông tin cần được tiết lộ; các thông tin không được tiết lộ sẽ được giữ kín và thực 
hiện theo các quy định trong Hợp đồng này.  

Điều 10: Thông báo  

10.1.   Tất cả thông báo và tài liệu giao dịch giữa các Bên được gửi theo địa chỉ nêu trong Hợp 
đồng này, được lập thành văn bản bao gồm các bản fax, telex có chữ ký của người đại 
diện có thẩm quyền của các bên được quy định và cho phép trong Hợp đồng này, sẽ có 
hiệu lực, và sẽ được xem như đã được giao và nhận: (i) khi chuyển giao trực tiếp và có 
ký nhận bộ phận hành chính văn thư của bên nhận; (ii) nếu gửi bằng đường bưu điện, thì 
ngày gửi đi được coi là ngày theo dấu xác nhận của bưu điện cơ sở nơi chuyển bên nhận 
coi như đã nhận được nếu thư được chuyển tới địa chỉ nơi nhận trong thời gian từ 7.30h 
đến 16.30h trong những ngày làm việc (iii) trong trường hợp gửi fax, telex trong giờ làm 
việc đến địa chỉ giao dịch nếu có hồi báo hoặc có giấy xác nhận đã chuyển xong bản fax 
hoặc telex; và (iv) khi thực nhận nếu gửi phát chuyển nhanh, và trong mọi trường hợp gửi 
cho các Bên đến từng địa chỉ riêng để thông báo bằng văn bản cho Bên kia trong từng 
thời điểm của Hợp đồng.  

10.2.   Các Bên có thể thay đổi địa chỉ cho mục đích của Điều này bằng các thông báo bằng văn 
bản cho Bên kia.  

Điều 11: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp  

11.1.  Việc ký kết, diễn giải, sửa đổi và giải quyết tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này sẽ 
do luật pháp của Việt Nam điều chỉnh.  
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11.2.  Mọi tranh chấp phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này được các Bên giải 
quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu việc thương lượng, hòa giải không thành, các 
Bên nhất trí đưa vụ việc giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của thành phố Hà Nội theo 
quy định của pháp luật. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng Bên thua kiện sẽ 
phải chịu án phí. 

Điều 12: Điều khoản chung   

12.1.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, 
điều chỉnh bằng văn bản. Các văn bản thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh 
Hợp đồng này (nếu có), sẽ cấu thành một bộ phận không tách rời của Hợp đồng và ràng 
buộc trách nhiệm đối với các Bên.  

12.2.   Trong trường hợp bất kỳ quy định nào tại Hợp đồng này không có hiệu lực, thì tính hiệu 
lực của các quy định còn lại của Hợp đồng này sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ hình 
thức nào.  Ngoài ra, nhằm thay thế các quy định bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không có khả 
năng thi hành, các quy định hợp pháp, có hiệu lực và khả năng thi hành tương tự các quy 
định bất hợp pháp, có hiệu lực và có khả năng thi hành được bổ sung vào Hợp đồng này 
nếu có thể.  

12.3.    Hợp đồng này bao gồm 12 (mười hai) Điều, 4 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản 
gốc có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 (một) bản, bên B giữ 01 (một) bản.  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Phụ lục II 

(Bản dự thảo đính kèm theo Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ ban hành ngày 23/05/2022) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA/TÀI SẢN 

Số: [...] 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;  

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11;  

- Căn cứ khả năng cung cấp và tiêu thụ hàng hóa của Hai Bên. 

 

Hợp đồng mua bán Hàng hóa này (“Hợp đồng”) được ký kết ngày …/…/... bởi và giữa Các 
Bên: 

BÊN BÁN (Bên A): [...] 

Địa chỉ : [...] 

Điện thoại  : [...]  Fax: [...]    

Mã số thuế : [...] 

Số tài khoản  : [...]  Tại Ngân hàng: [...] 

Đại diện  : [...]  Chức vụ: [...] 

VÀ 

BÊN MUA (Bên B):  [...] 

Địa chỉ : [...] 

Điện thoại  : [...]  Fax: [...]    

Mã số thuế : [...] 

Số tài khoản  : [...]  Tại Ngân hàng: [...] 

Đại diện  : [...]  Chức vụ: [...] 

 (Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “Hai Bên”, “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”) 

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa số [...] (sau đây 
được gọi tắt là “Hợp đồng”) theo các điều khoản sau đây: 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG GIAO DỊCH 

1.1. Bên B đồng ý mua và Bên A đồng ý bán hàng hóa cho Bên B (sau đây gọi tắt là “Hàng 
hóa”) với thông tin được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Hợp đồng (sau đây gọi tắt là 
“Phụ lục 1”). 
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1.2. Khi có nhu cầu mua Hàng Hóa, Bên B sẽ gửi đơn đặt hàng cho Bên A. Đơn đặt hàng 
phải nêu rõ số lượng Hàng hóa, giá trị hàng hóa, thời gian và địa điểm giao hàng. 

1.3. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đặt hàng từ Bên B, Bên 
A có trách nhiệm phản hồi cho Bên B về việc chấp thuận hay từ chối Đơn đặt hàng  

1.4. Giá bán Hàng hóa: 
(a) Bên A có trách nhiệm cung cấp bảng báo giá về Hàng hóa để Bên B làm cơ sở tiến hành 

đặt Hàng Hóa. Báo giá đầu tiên sẽ được Bên A cung cấp trong vòng 01 (một) ngày kể 
từ ngày Các Bên ký kết Hợp Đồng này (“Báo giá”).  

(b) Khi có sự thay đổi về giá theo thông tin Báo giá đã gửi do có sự biến động của các yếu 
tố đầu vào sản xuất (bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố như giá nhân công, giá 
nguyên vật liệu hoặc thay đổi nguyên vật liệu, thay đổi giá máy móc hoặc thay đổi máy 
móc, lạm phát, thay đổi tỷ giá v.v..), Bên A phải thông báo cho Bên B bằng văn bản 
trước [...] trước khi Bên A dự định tiến hành áp dụng giá mới.    

ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN VỀ THANH TOÁN 

2.1. Giá trị Hợp đồng: Tổng giá trị phần thanh toán các đơn đặt hàng được quy định tại 
Phụ lục Hợp đồng kèm theo, tương ứng với các lần đặt hàng được thực hiện bởi các bên. 

2.2. Thanh toán mỗi Đơn đặt hàng: Quy định tại Phụ lục 1. 
2.3. Thời hạn thanh toán: Quy định tại Phụ lục 1. 
2.4. Phương thức thanh toán mỗi Đơn đặt hàng và thanh toán liên quan đến Hợp đồng: 

Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên A nêu 
tại Hợp đồng. Địa chỉ nhận thanh toán của Bên A theo quy định tại phần dẫn chiếu của 
Hợp đồng. 

ĐIỀU 3. THỜI GIAN GIAO HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN - GIAO 
NHẬN 

3.1. Thời gian giao hàng: Quy định tại Phụ lục 01. 
3.2. Phương thức vận chuyển - giao nhận: 
(a) Bên A giao Hàng hóa tại địa chỉ giao hàng được quy định tại Phụ lục 1. Chi phí bốc xếp 

Hàng hóa từ Bên A do Bên A chịu, chi phí bốc xếp hàng hóa tại địa điểm giao hàng của 
Bên B do Bên B chịu. Chi phí vận tải, vận chuyển Hàng hóa do Bên A chịu. Trong 
trường hợp xảy ra bất kỳ rủi ro nào đối với Hàng hóa trên đường vận chuyển thì rủi ro 
này sẽ thuộc về Bên A.  

(b) Khi Hàng hóa được Bên A vận chuyển đến địa điểm giao hàng của Bên B, và bàn giao 
Hàng hóa cho Bên B, đại diện có thẩm quyền hoặc được chỉ định của mỗi Bên sẽ ký 
biên bản giao nhận để xác định về số lượng Hàng hóa được bàn giao, tình trạng, quy 
cách Hàng hóa vào thời điểm bàn giao. Biên bản giao nhận được lập thành hai (02) bản, 
và mỗi Bên giữ một (01) bản, và được ký và xác nhận được người đại diện có thẩm 
quyền hoặc người được chỉ định của cả Bên A và Bên B. 

ĐIỀU 4. KHIẾU NẠI 

4.1. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Hai Bên ký Biên bản giao nhận, nếu 
Bên B phát hiện các vấn đề về quy cách và chất lượng cảm quan của Hàng hóa, thì Bên 
B có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên A về các vấn đề này. Trong vòng 07 
(bảy) ngày kể từ ngày Bên B gửi văn bản khiếu nại, Bên A có trách nhiệm kiểm tra và 
giao bổ sung hoặc đổi Hàng hóa.  
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4.2. Trong trường hợp Các Bên không thể xác định về việc Hàng hóa không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng theo quy định, việc xác định Hàng hóa không đạt tiêu chuẩn chất lượng hay 
không và do lỗi của ai, sẽ được căn cứ vào kết quả của [...]. Kết quả giám định của [...] 
là căn cứ xác định quyền và nghĩa vụ của Hai Bên: 

(a) Nếu lỗi do Bên A, Bên A sẽ thay thế Hàng hóa không đạt chất lượng và chịu mọi phí 
tổn cho việc thay thế trong vòng [...] ngày kể từ ngày có kết quả giám định của [...]. Nếu 
quá thời gian trên mà Bên A không thay thế Hàng hóa không đạt chất lượng, Bên A có 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên B. Đồng thời, Bên B có quyền ngưng thanh 
toán Đơn đặt hàng có chứa Hàng hóa không đạt chất lượng và Bên B có quyền đơn 
phương chấm dứt Hợp đồng. 

(b) Nếu lỗi do Bên B, Bên A không phải tiến hành việc thay thế. 

(c) Chi phí để thực hiện việc kiểm nghiệm tại [...] sẽ do Bên nào bị [...] kết luận là Bên gây 
ra vấn đề lỗi của Hàng hóa. 

ĐIỀU 5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Bên A cam kết và đảm bảo rằng: 

5.1. Bên A là chủ sở hữu của Hàng hóa hoặc có quyền hợp pháp để bán Hàng hóa cho Bên 
B. 

5.2. Hàng hóa và việc Bên B sử dụng, mua bán Hàng hóa là không xâm phạm các quyền sở 
hữu, quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba được đăng ký và bảo hộ hợp pháp theo quy 
định của pháp luật Việt Nam trong phạm vi biên giới lãnh thổ Việt Nam. 

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN 

6.1. Trách nhiệm của Bên A: 

(a) Đảm bảo đầy đủ điều kiện và năng lực pháp lý, có mọi giấy phép, chấp thuận, phê chuẩn, 
phê duyệt, cấp phép v.v. của các cơ quan có thẩm quyền và trong nội bộ của Bên A để 
tham gia ký kết và thực hiện Hợp đồng. 

(b) Đảm bảo việc cung cấp Hàng hóa cho Bên B theo Hợp đồng không vi phạm bất kỳ hợp 
đồng/thỏa thuận giữa Bên A với bên thứ ba nào khác. 

(c) Đảm bảo quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền sở hữu trí tuệ đối với Hàng hóa theo Hợp 
đồng mà không có bất kỳ tranh chấp với bên thứ ba nào; đồng thời chịu toàn bộ trách 
nhiệm đối với mọi tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện của bên thứ ba liên quan đến quyền 
sở hữu, quyền sử dụng, quyền sở hữu trí tuệ đối với Hàng hóa. 

(d) Cung cấp cho Bên B Hàng hóa đủ số lượng và đúng tên gọi, chất lượng, chủng loại, quy 
cách, tiêu chuẩn đã thỏa thuận tại Hợp đồng, Phụ lục 1 và Đơn đặt hàng. 

(e) Giao hàng đúng thời hạn. 

(f) Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến Hàng hóa (nếu có) và thông tin cần thiết về Hàng 
hóa trong vòng 01 (một) ngày kể từ ngày Bên B gửi yêu cầu bao gồm nhưng không giới 
hạn các loại tài liệu sau: giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ của Hàng hóa, các giấy 
tờ, tài liệu cần có để Hàng Hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam (nếu pháp 
luật có yêu cầu). 
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(g) Đổi/nhận lại hoặc khắc phục, thay thế Hàng hóa bị lỗi/thiếu/khiếm khuyết cho Bên B 
theo quy định tại Hợp đồng. 

(h) Duy trì nghĩa vụ bảo mật thông tin đối với Bên B. Trường hợp Bên A vi phạm, Bên B 
có quyền: (i) không thực hiện nghĩa vụ thanh toán; và/hoặc (ii) chấm dứt Hợp đồng mà 
không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bên A và/hoặc (iii) ngừng hợp tác trong các dự 
án, giao dịch mua bán tiếp theo. 

(i) Không chuyển giao bất kỳ quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng cho bất cứ bên 
nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên B. 

(j) Cung cấp hóa đơn GTGT cho Bên B. 

(k) Đóng gói và niêm phong Hàng hóa trước khi giao cho Bên B. Việc đóng gói và niêm 
phong phải đảm bảo được an toàn và chất lượng Hàng Hóa trong điều kiện bảo quản và 
vận chuyển bình thường. Nếu Hàng Hóa cần được vận chuyển trong điều kiện đặc biệt 
thì Bên A phải thông báo cho Bên B ngay khi xác nhận Đơn đặt hàng (nếu là yêu cầu 
đột xuất) hoặc đăng ký với Bên B ngay khi ký Hợp đồng. Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách 
nhiệm cũng như bồi thường cho Bên B đối với tất cả các hư hại của Hàng hóa do không 
được đóng gói hoặc niêm phong đúng quy cách; 

(l) Khi giao Hàng Hóa cho Bên B tại kho của Bên B, Bên A và người của Bên A có trách 
nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ của Bên B và/hoặc của Bên cung cấp dịch 
vụ kho liên quan đến việc ra, vào, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh, vận hành kho 
của Bên B; 

(m) Bên A sẽ hỗ trợ giải quyết khiếu nại về chất lượng sản phẩm từ người tiêu dùng cho Bên 
B. 

(n) Trong trường hợp Bên B chậm thanh toán so với tiến độ thanh toán được nêu tại Hợp 
đồng này và các phụ lục liên quan, thì Bên A có quyền từ chối chấp nhận đơn hàng tiếp 
theo, hoặc có quyền từ chối giao đơn hàng tiếp theo cho Bên A. 

(o) Thực hiện các trách nhiệm khác như thỏa thuận tại Hợp đồng, Phụ lục 1, Đơn đặt hàng 
và theo quy định của pháp luật. 

6.2. Trách nhiệm của Bên B: 
(a) Thanh toán cho Bên A giá trị Hợp đồng, giá trị Đơn đặt hàng theo đúng thời gian và 

phương thức đã quy định trong Hợp đồng, Phụ lục 1, Đơn đặt hàng. 
(b) Nhận Hàng hóa đúng thời gian và địa điểm đã quy định trong Hợp đồng, Phụ lục 1, Đơn 

đặt hàng. 
(c) Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A bàn giao Hàng hóa.  
(d) Chuẩn bị mặt bằng và bố trí đại diện nhận bàn giao Hàng hóa từ Bên A.   

(e) Thực hiện các trách nhiệm khác như thỏa thuận tại Hợp đồng, Phụ lục 1, Đơn đặt hàng 
và theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 7. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

7.1. Bồi thường thiệt hại: 

(a) Nếu bất kỳ Bên nào trong Hợp đồng này không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc 
không đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định Hợp đồng này, và/hoặc quy định 
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pháp luật dẫn đến việc gây ra thiệt hại cho Bên còn lại, Bên vi phạm có nghĩa vụ bồi 
thường toàn bộ giá trị thiệt hại đó cho Bên bị thiệt hại. 

(b) Ngoài nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, Bên vi phạm có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp có 
thể để khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm nhằm tránh và hạn chế các thiệt hại có 
thể xảy ra đối với Bên bị vi phạm. Mọi chi phí liên quan đến thực hiện nghĩa vụ này sẽ 
do Bên vi phạm chịu trách nhiệm. 

(c) Bên bị thiệt hại từ hành vi vi phạm của Bên còn lại có quyền trực tiếp khấu trừ số tiền 
bồi thường thiệt hại từ các khoản thanh toán cho Bên bị vi phạm để bồi thường cho bất 
kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh do hành vi vi phạm thỏa thuận của Bên vi phạm 
trong Hợp đồng. 

7.2. Phạt vi phạm Hợp Đồng 
(a) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, một Bên được coi là vi phạm Hợp đồng khi có 

một/một số/toàn bộ hành vi vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ tại Hợp đồng, bao 
gồm nhưng không hạn chế các hành vi: 

(i) Vi phạm nghĩa vụ thanh toán; 

(ii) Không giao hàng đủ số lượng; 

(iii) Chậm giao hàng so với thời gian Hai Bên đã thỏa thuận; 

(iv) Không đảm bảo chất lượng Hàng hóa; 

(v) Không khắc phục sai sót trong thời gian quy định tại Điều 4 của Hợp đồng; 

(vi) Các hành vi vi phạm Hợp đồng dẫn đến Bên bị thiệt hại không đạt được mục đích khi 
tham gia Hợp đồng này. 

(b) Bên vi phạm có trách nhiệm nộp phạt một khoản phạt vi phạm cho Bên bị vi phạm. Giá 
trị khoản phạt vi phạm được tính bằng [...] giá trị phần Hợp Đồng bị vi phạm.  

ĐIỀU 8. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC HẠN 

8.1. Hợp đồng có hiệu lực với nội dung đơn hàng được nêu ở Điều 1 – Phụ lục 1 đính kèm 
8.2. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau: 
(a) Hợp đồng hết thời hạn hiệu lực và Hai Bên hoàn thành mọi quyền và nghĩa vụ trong 

Hợp đồng. 
(b) Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản ký bởi người đại diện có thẩm 

quyền của mỗi Bên. 
(c) Ảnh hưởng bới trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 11.3 của Hợp đồng. 
(d) Các trường hợp khác quy định trong Hợp đồng này và quy định của pháp luật. 
8.3. Việc chấm dứt Hợp đồng trong mọi trường hợp sẽ không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa 

vụ của Các Bên phát sinh trước thời điểm Hợp đồng chấm dứt. 

ĐIỀU 9. BẢO MẬT THÔNG TIN 

9.1. Mọi giấy tờ, tài liệu thông tin trao đổi giữa Bên A và Bên B, các thông tin mà một Bên 
có được từ Bên còn lại trong quá trình thực hiện Hợp đồng bao gồm nhưng không giới 
hạn các thông tin liên quan đến giá cả, Hàng hóa, giao nhận Hàng hóa dưới hình thức 
“văn bản, fax, email” cũng như các điều kiện, điều khoản trong Hợp đồng này, Phụ lục 
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1, Đơn đặt hàng và thỏa thuận bằng văn bản giữa Hai Bên về việc sửa đổi, bổ sung Hợp 
đồng này sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba. 

9.2. Nghĩa vụ bảo mật thông tin sẽ không áp dụng đối với các thông tin sau đây: 
(a) Đã được công khai hoặc được công chúng biết đến trước thời điểm được tiết lộ mà 

không do lỗi của Bên nhận thông tin; 
(b) Bên nhận thông tin có thể chứng minh được Bên nhận đã có được thông tin trước khi 

Bên cung cấp cung cấp mà không có quy định yêu cầu bảo đảm các thông tin đó được 
bảo mật; 

(c) Bên nhận thông tin có được do nghiên cứu độc lập mà không sử dụng thông tin bảo mật 
của bên cung cấp. 

9.3. Một Bên không bị xem là vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 
này trong các trường hợp sau: 

(a) Theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
(b) Cung cấp thông tin cho nhân viên của mỗi Bên để thực hiện nghĩa vụ được quy định 

trong Hợp đồng này. Mỗi Bên có nghĩa vụ áp dụng những biện pháp hợp lý nhằm bảo 
đảm các nhân viên tiếp nhận thông tin có nghĩa vụ bảo mật thông tin như Các Bên trong 
Hợp đồng này. 

9.4. Điều khoản này có giá trị trong quá trình thực hiện Hợp đồng và trong vòng 03 (ba) năm 
sau khi Hợp đồng hết hiệu lực. 

ĐIỀU 10. THÔNG BÁO 

10.1. Tất cả các thông báo và thông tin khác được đưa ra để thực hiện Hợp đồng này phải 
được lập thành văn bản và được gửi đi thông qua các phương thức sau: (i) đường bưu 
điện, (ii) email, (iii) đường fax hoặc (iv) giao trực tiếp (trong trường hợp gửi bằng fax 
hoặc email thì bản gốc phải được gửi bằng đường bưu điện trong vòng 03 (ba) ngày làm 
việc sau đó) theo địa chỉ cụ thể của Các Bên và Người Đại Diện như sau: 

Đến Bên A  : [...] 

Địa chỉ   : [...] 

Điện thoại  : [...] 

Người nhận  : [...] 

Chức vụ  : [...] 

Email   : [...] 

 Đến Bên B:    : [...] 

Địa chỉ   : [...] 

Điện thoại  : [...] 

Người nhận  : [...] 

Chức vụ  : [...] 

Để đảm bảo thông tin được kịp thời, một Bên có thể thông báo/trao đổi trước với Bên 
kia bằng điện thoại nhưng phải xác nhận lại bằng văn bản hoặc qua email của Người 
Đại Diện với Bên kia trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo/trao đổi 
bằng điện thoại. 
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10.2. Mỗi Bên có nghĩa vụ cập nhật cho Bên kia về bất kỳ thay đổi nào đối với bất kỳ thông 
tin nào của mình nêu tại Khoản 10.1 Điều này. Nếu không thông báo, thì Bên kia có 
quyền gửi thông báo theo địa chỉ cũ và mặc nhiên coi như Bên còn lại đã nhận được văn 
bản/email. 

ĐIỀU 11. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 

11.1. Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện nằm ngoài dự kiến, cũng như nằm ngoài khả 
năng ước đoán hoặc khả năng giải quyết của Các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn: 
lệnh cấm hoặc trì hoãn của Chính phủ; bạo động, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc 
gia; sự hỗn loạn, đình công, bãi công, các tranh chấp lao động; dịch bệnh, hỏa hoạn, lụt, 
động đất, bão, sóng thần.  

11.2. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay (bằng văn bản, email, 
fax) cho Bên còn lại. Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả 
kháng, Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho Bên còn lại chi tiết sự kiện bất khả kháng; 
biện pháp khắc phục và thời hạn khắc phục. 

11.3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 30 (ba mươi) ngày thì mỗi Bên có quyền 
yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi thông báo cho Bên kia bằng văn bản. Trong 
trường hợp này, Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày một Bên 
nhận được thông báo chấm dứt, Các Bên có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ còn tồn 
đọng tính đến thời điểm chấm dứt. 

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

12.1. Hai Bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản ghi trên Hợp đồng. Trong quá 
trình thực hiện, nếu gặp điều gì khó khăn, Hai Bên cùng nhau thương lượng và giải 
quyết trên tinh thần hợp tác. 

12.2. Trường hợp phát sinh tranh chấp mà Hai Bên không thỏa thuận được thì bất kỳ bên nào 
cũng có quyền đưa vụ việc ra tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.. 

ĐIỀU 13. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

13.4 Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam.  

13.5 Mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung của Hợp đồng này phải được Hai Bên thỏa thuận và 
xác lập bằng văn bản. Văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng là một phần không 
tách rời của Hợp đồng. 

13.6 Hợp đồng này sẽ tự động được thanh lý khi Hai Bên đã hoàn thành tất cả các quyền và 
nghĩa vụ được quy định tại Hợp Đồng này, mà không có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu 
nào khác. 

13.7 Nếu Hợp đồng bị vô hiệu một phần, thì phần còn lại của Hợp đồng vẫn giữ nguyên hiệu 
lực. 

13.8 Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị như 
nhau. 

Để làm bằng chứng, Hai Bên cùng ký kết vào Hợp đồng này vào ngày được đề cập tại 
phần mở đầu của Hợp đồng này. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 



1 

PHỤ LỤC 01: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT 

(Kèm theo Hợp Đồng số…………………………………) 

Mã phụ lục: [    ……….   ] 

Điều 1. Nội dung đơn hàng 

Hàng hóa mà Bên A cung cấp cho Bên B bao gồm các sản phẩm [...] và có các thông tin 
được liệt kê trong bảng sau: 

STT Tên Sản phẩm 
Nhãn 
hàng 

 Đơn giá 
(chưa 
VAT)  

 Số 
lượng  

 Thành tiền  

      

      

Tổng tiền  
Thuế GTGT …%  

Tổng tiền thanh toán  

Bằng chữ: [...] 

Điều 2. Thanh toán Đơn đặt hàng 

2.1. Hình thức thanh toán: 

Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản. 

2.2. Chứng từ giao hàng: 

Khi Bên A giao Hàng hóa cho Bên B, Bên A sẽ cung cấp cho Bên B các chứng từ sau: 

(a) Hoá đơn GTGT hợp lệ; 

(b) Biên bản giao nhận có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của Hai Bên; 

Điều 3. Thời gian, địa điểm giao – nhận Hàng hóa 

3.1. Thời gian giao Hàng hóa: Bên A giao Hàng hóa cho Bên B không muộn hơn [...] ngày 
kể từ ngày Bên A xác nhận Đơn đặt hàng của Bên B theo quy định Hợp Đồng. 

3.2. Địa điểm giao Hàng hóa: Bên A thực hiện giao Hàng hóa cho Bên B tại địa chỉ [...] 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ khác của Hai Bên: Không áp dụng 

Điều 5. Điều khoản chung 

5.1. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng. 
5.2. Các quy định khác trong Hợp đồng không được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo Phụ 

lục này giữ nguyên giá trị hiệu lực. 
5.3. Phụ lục này được lập thành 04 (bốn) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 

02 (hai) bản để thực hiện. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Phụ lục III 

(Bản dự thảo đính kèm theo tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ ban hành ngày 23/05/2022) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

HỢP ĐỒNG VAY 

Số: [...] 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ nhu cầu của Hai Bên; 

 

HỢP ĐỒNG VAY này (Sau đây gọi là “Hợp Đồng”) và các Phụ lục (nếu có) tạo thành một 
bộ phận không tách rời của Hợp Đồng được lập ngày ... tháng ... năm ... bởi và giữa Các Bên 
sau đây: 

 

(I) BÊN CHO VAY : [...] 

Trụ sở chính  : [...] 

MSDN/MST số : [...] 

Đại diện  : [...] 

Số tài khoản : [...] 

Mở tại   : [...] 

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)  

và 

(II) BÊN VAY : [...] 

Trụ sở chính : [...] 

MSDN/MST số : [...] 

Điện thoại : [...] 

Đại diện   : [...]   Chức vụ: [...] 

Số tài khoản : [...] 

Mở tại   : [...] 

 (Sau đây gọi tắt là “Bên B”) 

 

(Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên” hoặc “Hai Bên) 
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Hai Bên cùng thoả thuận ký kết Hợp đồng vay theo các điều khoản sau: 

ĐIỀU 1: SỐ TIỀN CHO VAY - MỤC ĐÍCH VAY 

1.1 Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền: [...] 

(Bằng chữ: [...]./.) 

1.2 Hình thức chuyển tiền: 

Hai bên thống nhất, Bên A chuyển cho Bên B toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Bên 
B có thông tin như sau: 

Tên tài khoản : [...] 

Số tài khoản : [...] 

Mở tại  : [...] 

1.3 Mục đích vay : [...] 
 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CHO VAY - LÃI SUẤT CHO VAY 

2.1. Thời hạn cho vay: [...] - Bắt đầu từ .../.../... đến .../.../... 
2.2. Lãi suất cho vay: ... %/năm (Một năm được tính là 365 ngày). 

Tiền gốc vay và toàn bộ lãi vay phát sinh từ ngày .../.../... sẽ được thanh toán một lần vào 
ngày thanh lý Hợp Đồng. 

Tiền lãi Bên B cần thanh toán 
cho Bên A 

= 
Dư nợ x ....% x số ngày thực tế  

365 ngày 

 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA CỦA BÊN A 

3.1. Quyền của Bên A: 
(i) Yêu cầu Bên B cung cấp các tài liệu liên quan đến việc vay vốn; 
(ii) Có quyền kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo an toàn vốn cho vay; 
(iii) Trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trong Hợp đồng này, Bên A có quyền: 

(a) Yêu cầu Bên B phải thanh toán toàn bộ khoản vay kèm theo lãi vay (nếu có) trước thời 
hạn; 

(b) Khởi kiện Bên B trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trong Hợp đồng 
này. 
 

3.2. Nghĩa vụ của Bên A: 
(i) Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp về nguồn gốc của khoản tiền cho vay theo quy định của 

pháp luật; 
(ii) Thực hiện đúng thoả thuận trong Hợp đồng này; 
(iii) Báo trước cho bên B ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thu hồi tiền gốc và lãi vay. 
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ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 

4.1. Quyền của Bên B: 
(i) Được chủ động trong việc lên kế hoạch, quyết định sử dụng số tiền vay và thực hiện các 

nghiệp vụ theo đúng các quy định về mục đích vay quy định tại Điều 1 Hợp đồng này; 
(ii) Được quyền yêu cầu Bên A không thực hiện các hình thức can thiệp trực tiếp ảnh hưởng 

đến quyết định sử dụng số tiền vay của Bên B; 
(iii) Từ chối các yêu cầu của Bên A không đúng với các thoả thuận trong Hợp Đồng; 
(iv) Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm Hợp Đồng theo quy định của Pháp luật. 

 
4.2. Nghĩa vụ của Bên B: 
(i) Trả tiền gốc và lãi đúng hạn theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này; 
(ii) Toàn bộ tiền gốc, lãi vay và lãi phạt (nếu có) sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển 

khoản vào tài khoản của Bên A trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên 
A; 

(iii) Trường hợp Bên A có chỉ dẫn thanh toán qua tài khoản khác với tài khoản đã chỉ định phải 
thông báo cho Bên B bằng văn bản có đầy đủ chữ ký hợp pháp; 

(iv) Cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cũng cấp trong vòng 03 
ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên A; 

(v) Tạo điều kiện thuận lợi khi Bên A cần kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay; 
(vi) Trường hợp quá thời hạn thanh toán quy định tại Điều 2 Hợp đồng này, Bên B vẫn chưa 

thực hiện việc chuyển trả tiền cho Bên A thì Bên B có nghĩa vụ thanh toán lãi quá hạn phát 
sinh tính theo số ngày chậm trả thực tế cho Bên A (lãi suất quá hạn phát sinh là 150% lãi 
suất trong hạn quy định tại khoản Điều 2 Hợp đồng này) tính trên số tiền chậm trả; 

Bên B có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được nêu tại Điều 4.2.(vi) của Hợp Đồng này 
trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên A. 

(vii) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng những thoả thuận về việc trả 
nợ vay và thực hiện các nghĩa vụ đảm bảo nợ vay đã cam kết trong Hợp Đồng. 

 

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

5.1. Hợp Đồng này sẽ tự động chấm dứt và thanh lý khi hết thời hạn quy định tại Hợp Đồng 
và các bên đã thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. 

5.2. Hợp Đồng sẽ được thanh lý toàn bộ hoặc một phần trước hạn trong các trường hợp: 
(i) Bên B đề nghị thanh lý hoặc trả một phần trước hạn (trước thời hạn quy định tại Điều 2 

của hợp đồng), Bên B phải gửi thông báo cho Bên A trước 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày đề nghị trả một phần, thanh lý hoặc gia hạn Hợp Đồng và phải được sự chấp thuận 
của Bên A; 

(ii) Bên A đề nghị chấm dứt Hợp Đồng trước hạn; 
(iii) Một bên vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng này do không thực hiện hoặc tuân thủ bất kỳ 

nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng này và các vi phạm đó không được khắc phục trong 
thời hạn 24 giờ kể từ ngày Bên vi phạm nhận được thông báo bằng văn bản của Bên kia; 

 

ĐIỀU 6: XỬ LÝ VI PHẠM 
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6.1. Các vi phạm hợp đồng của một trong hai bên sẽ được xử lý theo các quy định pháp luật 
hiện hành. 

6.2. Hai bên có quyền khiếu nại, khởi kiện khi có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng tại 
Toà án Nhân Dân có thẩm quyền. 

6.3. Bất kỳ sự vi phạm quyền và nghĩa vụ nào được quy định trong Hợp Đồng này sẽ bị coi là 
sự vi phạm Hợp Đồng. Bên vi phạm sẽ chịu trách nhiệm: 

(i) Bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm gây ra cho Bên bị vi phạm; và  
(ii) Trả tiền phạt vi phạm tương đương với 8% (tám phần trăm) phần giá trị Hợp Đồng bị vi 

phạm cho Bên bị vi phạm. 

 

ĐIỀU 7: BẢO MẬT THÔNG TIN 

7.1. Các Bên cam kết rằng các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan do một Bên cung cấp cho 
Bên kia sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào khác. Các Bên phải tiến hành các biện 
pháp cần thiết để bảo mật các thông tin, tài liệu đó; và chỉ được tiết lộ theo yêu cầu của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật. 

7.2. Trong quan hệ với bên khác có liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ thỏa thuận rõ về 
các thông tin cần được tiết lộ; các thông tin không được tiết lộ sẽ được giữ kín và thực 
hiện theo các quy định trong Hợp đồng này. 

 

ĐIỀU 8: THÔNG BÁO 

8.1. Tất cả thông báo và tài liệu giao dịch giữa các Bên được gửi theo địa chỉ nêu trong Hợp 
đồng này, được lập thành văn bản bao gồm các bản fax, telex có chữ ký của người đại 
diện có thẩm quyền của các bên được quy định và cho phép trong Hợp đồng này, sẽ có 
hiệu lực, và sẽ được xem như đã được giao và nhận:  

(i) Khi chuyển giao trực tiếp và có ký nhận bộ phận hành chính văn thư của bên nhận; 
(ii) Nếu gửi bằng đường bưu điện, thì ngày gửi đi được coi là ngày theo dấu xác nhận của 

bưu điện cơ sở nơi chuyển bên nhận coi như đã nhận được nếu thư được chuyển tới địa 
chỉ nơi nhận trong thời gian từ 7.30h đến 16.30h trong những ngày làm việc; 

(iii) Trong trường hợp gửi fax, telex trong giờ làm việc đến địa chỉ giao dịch nếu có hồi báo 
hoặc có giấy xác nhận đã chuyển xong bản fax hoặc telex; 

(iv) Khi thực nhận nếu gửi phát chuyển nhanh, và trong mọi trường hợp gửi cho các Bên đến 
từng địa chỉ riêng để thông báo bằng văn bản cho Bên kia trong từng thời điểm của Hợp 
đồng. 

(v) Khi thực hiện thông báo qua email. 
8.2. Các Bên có thể thay đổi địa chỉ cho mục đích của Điều này bằng các thông báo bằng văn 

bản cho Bên kia.  

 

ĐIỀU 9: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

9.1. Việc ký kết, diễn giải, sửa đổi và giải quyết tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này sẽ do 
luật pháp của Việt Nam điều chỉnh. 

9.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này được các Bên giải 
quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu việc thương lượng, hòa giải không thành, các Bên 
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nhất trí đưa vụ việc giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của thành phố Hà Nội theo quy 
định của pháp luật. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng Bên thua kiện sẽ phải 
chịu án phí. 

 

ĐIỀU 10: ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH 

10.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, điều 
chỉnh bằng văn bản. Các văn bản thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Hợp 
đồng này (nếu có), sẽ cấu thành một bộ phận không tách rời của Hợp đồng và ràng buộc 
trách nhiệm đối với các Bên. 

10.2. Những điều khoản không quy định trong Hợp đồng này sẽ được áp dụng theo quy định 
của Pháp luật. 

10.3. Hợp đồng này gồm có 04 (Bốn) trang được lập thành 02 (Hai) bản gốc, có giá trị ngang 
nhau, mỗi Bên giữ 02 (Hai) bản làm căn cứ thực hiện. 

 

BÊN CHO VAY 

 

BÊN VAY 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:06/2022/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu  

theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Công Ty”). 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ 
phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công Ty như sau:  

1. Phương án phát hành:  

a. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của 
Công Ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty.  

b. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được 
sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu 
động của Công Ty; 

c. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông; 

d. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; 

e. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công Ty lựa chọn; 

f. Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty; 

g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu; 

h. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu; 

i. Đối tượng phát hành: Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý 
của Công Ty. 

Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo 
chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây. 

j. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát 
hành.  

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ 
phiếu thực tế được phát hành. 

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng 
cổ phiếu thực tế được phát hành.  

4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu 
thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch 
Chứng khoán.  

5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty sửa đổi nội dung liên 
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quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên 
thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao 
động. 

6. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị được ủy 
quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:  

a. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;  

b. Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của 
pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; 
số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;  

c. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hà Nội, đăng ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán;  

d. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;  

e. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành 
cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: TK HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

(Đã ký, đóng dấu) 
 
 

Nguyễn Văn Sang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 07/2022/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Công Ty”); 

- Căn cứ yêu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công Ty, cụ 
thể như sau:  

A. TỔNG MỨC VỐN ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN TĂNG THÊM VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ 
KIẾN CHÀO BÁN: 

1. Vốn điều lệ hiện tại: 2.890.026.400.000 đồng1 

2. Số cổ phiếu đang lưu hành: 289.002.640 cổ phiếu1 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:  150.000.000 cổ phiếu 

 Chào bán riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó: 

4. Hình thức chào bán: + 100.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện 
hữu; 

+ 50.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ. 

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng 

6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán cho 
cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ: 

4.390.026.400.000 đồng1 

7. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào 
bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán 
riêng lẻ: 

439.002.640 cổ phiếu1 

8. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh 
của Công Ty, tăng vốn cho các công ty thành viên. 

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ 
thể như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 
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2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 

4. Vốn điều lệ hiện tại: 2.890.026.400.000 đồng1 

5. Số cổ phiếu đang lưu hành: 289.002.640 cổ phiếu1 

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào 
bán: 

100.000.000 cổ phiếu 

7. Tổng giá trị phát hành theo 
mệnh giá: 

1.000.000.000.000 đồng 

8. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu 

9. Vốn điều lệ dự kiến sau chào 
bán cho cổ đông hiện hữu: 

3.890.026.400.000 đồng1 

10. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến 
sau chào bán cho cổ đông hiện 
hữu: 

389.002.640 cổ phiếu1 

11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng 

12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh 
sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu 

13. Tỷ lệ thực hiện: 100 : 34,601761 

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 
100 quyền mua sẽ được mua 34,60176 cổ phiếu mới. 

Tỷ lệ chào bán có thể được thay đổi bởi một tỷ lệ khác do ảnh 
hưởng của các đợt chào bán, phát hành khác (như phát hành 
ESOP, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ 
phiếu riêng lẻ… nếu có). 

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT 
được quyền thay đổi tỷ lệ phát hành, nhằm đảm bảo số lượng 
chào bán không vượt quá tổng khối lượng chào bán dự kiến 
là 100.000.000 cổ phiếu. 

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để chào bán cho cổ đông hiện 
hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn 
xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ. 

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ 
được mua cổ phiếu mới phát hành như sau: (100/100)* 
34,60176 = 34,60176 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn 
vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có 
quyền mua là 34 cổ phiếu. 

15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế 
chuyển nhượng 

16. Chuyển nhượng quyền mua cổ Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng 
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phiếu: quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho đối tượng khác 

17. Phương án xử lý cổ phiếu 
không bán hết: 

Đối với cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua 
hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc hết hạn đóng tiền mua cổ 
phiếu mà không đóng tiền mua: ĐHĐCĐ ủy quyền cho 
HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán số cổ 
phiếu còn lại này theo nguyên tắc giá chào bán không thấp 
hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ 
đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

18. Tỷ lệ chào bán thành công: Không giới hạn 

19. Phương án sử dụng vốn thu 
được từ đợt chào bán: 

Toàn bố số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 
1.000.000.000.000 đồng) sau khi trừ đi các chi phí phục vụ 
phát hành, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt 
động kinh doanh của Công Ty, tăng vốn cho các công ty thành 
viên. 

Do yếu tố hoạt động kinh doanh các công ty thành viên cần 
đáp ứng tiến độ đầu tư, nên việc phân bổ chi tiết vốn có thể bị 
thay đổi. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền 
cho HĐQT được chủ động trong phân bổ vốn thu được cho 
các hoạt động kinh doanh, bao gồm như không giới hạn ở: bổ 
sung vốn lưu động; trả nợ vay, đầu tư vốn cho công ty thành 
viên. 

Việc phân bổ vốn chi tiết sẽ được công bố thông tin định kỳ 
và báo cáo cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. 

20. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án chào bán và được 
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán, dự kiến 
trong năm 2022. HĐQT trình ĐHĐCĐ uỷ quyền chọn thời 
điểm phù hợp để đợt phát hành được thành công. 

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN 

1. Giá trị sổ sách 

a. Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2020 là: 15.886 đồng/cổ phiếu; 

b. Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021 là: 17.888 đồng/cổ phiếu. 

2. Giá thị trường 

Giá trị trường trung bình 04 tháng đầu năm 2022 là: 12.133 đồng/cổ phiếu. 

3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 

Trong đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông 
hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: 

- Pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền; 

- Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS); 

- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS); 

- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông 
hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát 
hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành 
thêm mà cổ đông đang sở hữu). Chi tiết đánh giá mức độ rủi ro sẽ được trình bày trong Bản cáo 
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bạch. 

Giá trị thị trường của cổ phiếu Công Ty 

+ Trường hợp giá đóng cửa cổ phiếu FIT tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không 
hưởng quyền lớn hơn giá phát hành, giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày giao dịch không 
hưởng quyền sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: 

Ppl 
 

= 
Pt + Pr1*I1 

 1 + I1 

 

Trong đó: 

 Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng. 

 Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền  

(Giả định: 9.000 đồng/ cổ phiếu); 

 Pr1: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu  

(10.000 đồng/ cổ phiếu); 

 I1: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 
(34,60176%). 

Với giả định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu, giá thị trường 
của cổ phiếu Công Ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: 

Ppl = 

Pt + [Pr1 * 34,60176%] 

  1 + 34,60176%  

 

 = 
9.000 + 10.000 * 34,60176% 

1 + 34,60176% 

 
 

= 

 

9.257 đồng/ cổ phiếu 

+ Trường hợp giá đóng cửa cổ phiếu FIT tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch 
không hưởng quyền nhỏ hơn giá phát hành, giá tham chiếu của cổ phiếu FIT tại ngày giao 
dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh. 

C. PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau: 
I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 
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3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 

4. Vốn điều lệ hiện tại: 2.890.026.400.000 đồng1 

5. Số cổ phiếu đang lưu hành: 289.002.640 cổ phiếu1 

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến 
chào bán: 

50.000.000 cổ phiếu 

7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu 

8. Tổng giá trị phát hành theo 
mệnh giá dự kiến: 

500.000.000.000 đồng 

9. Vốn điều lệ dự kiến sau chào 
bán riêng lẻ: 

3.390.026.400.000 đồng1 

10. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến 
sau chào bán riêng lẻ: 

339.002.640 cổ phiếu1 

11. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ 

12. Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư tổ chức/ cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về 
chào bán riêng lẻ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, có nhu cầu đầu tư 
cổ phiếu FIT. 

13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn 
thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các 
nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản 
án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định 
của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. 

14. Phương án xử lý cổ phiếu 
không bán hết: 

Đối với cổ phiếu không phát hành hết, trình ĐHĐCĐ uỷ 
quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư khác, hoặc giảm tương 
ứng kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

15. Tỷ lệ chào bán thành công: Không giới hạn 

16. Phương án sử dụng vốn thu 
được từ đợt chào bán: 

Toàn bố số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để 
bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công Ty, 
tăng vốn cho các công ty thành viên. 

Do yếu tố hoạt động kinh doanh các công ty thành viên cần 
đáp ứng tiến độ đầu tư, nên HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ 
đông uỷ quyền cho HĐQT được chủ động trong phân bổ vốn 
thu được cho các hoạt động kinh doanh, bao gồm như không 
giới hạn ở: bổ sung vốn lưu động; trả nợ vay, đầu tư vốn cho 
công ty thành viên. 

Việc phân bổ vốn chi tiết sẽ được công bố thông tin định kỳ 
và báo cáo cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. 

17. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án chào bán và được 
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán, dự kiến 
trong năm 2022. HĐQT trình ĐHĐCĐ uỷ quyền chọn thời 
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điểm phù hợp để đợt phát hành được thành công. 

 

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN 

1. Giá trị sổ sách 

a. Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2020 là: 15.886 đồng/cổ phiếu; 

b. Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021 là: 17.888 đồng/cổ phiếu. 

2. Giá thị trường 

Giá trị trường trung bình 04 tháng đầu năm 2022 là: 12.133 đồng/cổ phiếu. 

3. Pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán: 

Do đây là đợt chào bán riêng lẻ nên giá cổ phiếu FIT sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật do pha 
loãng cổ phiếu như trường hợp chào bán cho toàn bộ cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu 
này khi được lưu hành sẽ tạo áp lực lên cung cổ phiếu và có khả năng làm giảm giá cổ phiếu, đồng 
thời cổ phiếu FIT sẽ bị pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) như sau:  
 
Công thức tính: 

EPS = 
Lợi nhuận sau thuế 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ 

D. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU  

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ như sau: 

1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ  

Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với mệnh giá và tổng số lượng cổ phiếu 
thực tế đã chào bán theo phương án nêu tại Mục B, C của Tờ trình này. 

2. Sửa đổi Điều lệ Công Ty 

Phê duyệt việc sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu của Công Ty 
trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch chào bán theo phương án nêu tại 
Mục B, C của Tờ trình này. 

E. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
(VSD) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế đã chào bán theo phương án nêu tại Mục B, C của Tờ 
trình này. 

F. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau: 

1. Lựa chọn đơn vị tư vấn, thời điểm chào bán phù hợp; thực hiện các thủ tục chào bán theo đúng 
các quy định pháp luật; 

2. Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án chào bán và/hoặc sửa 
đổi bổ sung phương án chào bán khi cần thiết để đảm bảo đợt chào bán được thành công; 

3. Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế của 
Công Ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông; 

4. Xử lý số cổ phiếu dôi dư trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ 
phiếu phát hành thêm và/hoặc Công Ty không bán hết số cổ phiếu riêng lẻ. Thực hiện phân 
phối số cổ phiếu đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo phân phối theo cách thức hợp lý 
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với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện 
hữu đã được thông qua; 

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn 
đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết 
liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới; 

6. Thực hiện các thủ tục Kiểm toán vốn, Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ với số vốn 
điều lệ mới tăng thêm; 

7. Thực hiện các thủ tục, bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số cổ phiếu phát hành thêm; thủ tục thay đổi đăng ký 
kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho các đợt phát hành theo quy định pháp luật. 

 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 
 
Trân trọng./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: TK HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

(Đã ký, đóng dấu) 
 
 

   Nguyễn Văn Sang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hiện tại, Công Ty đang thực việc chào bán 50.946.049 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2021. Theo đó, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt 
ngày 26/04/2022 có quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Vì vậy, tùy vào kết quả của đợt chào bán mà vốn điều lệ, số cổ 
phiếu trước và sau chào bán; tỷ lệ chào bán của Công Ty sẽ có sự thay đổi tương ứng. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 08/2022/TT-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Công Ty”). 

Xét tình hình hoạt động của Công Ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị 

công ty đại chúng cũng như nguyện vọng của các cá nhân, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành 

viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:  

I. MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT, 

THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY:  

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau: 

1.1. Phan Minh Sáng; 

1.2. Kiều Hữu Dũng. 

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT đối với các cá nhân sau: 

2.1. Đỗ Văn Khá; 

2.2. Bùi Tuấn. 

3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty đối với các cá nhân sau: 

3.1. Nguyễn Quang Huy; 

3.2. Nguyễn Thị Thanh Thúy; 

3.3. Nguyễn Thị Hồng Anh. 

4. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

II. THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP 

HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2018 – 2023:  

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 

1.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 02 thành viên; 

1.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT 

(i) Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, 

Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ Công Ty.  

(ii) Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đề cử theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty.  

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT 
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2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 02 thành viên; 

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên độc lập HĐQT 

(i) Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Mục 1 Phần II của Tờ trình 

này;  

(ii) Ứng viên HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT được 

quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020. 

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS 

3.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 03 thành viên; 

3.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công Ty  

(i) Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, 

Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ Công Ty.  

(ii) Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử theo quy 

định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty.  

 

III. DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN 

BKS NHIỆM KỲ 2018 – 2023 

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và 

có đầy đủ hồ sơ nộp về Công Ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên 

HĐQT và thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023. Danh sách này sẽ được công bố tại 

Đại hội trước thời điểm bầu cử. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký, đóng dấu) 
 

 

Nguyễn Văn Sang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 01/2022/TB-HĐQT Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xin trân trọng thông báo tới toàn thể 

cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên 

độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau: 

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG 

1. Thành viên HĐQT: 02 thành viên; 

2. Thành viên độc lập HĐQT: 02 thành viên; 

3. Thành viên BKS: 03 thành viên. 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS 

1. Thành viên HĐQT: 

Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và 

Điều 25 Điều lệ Công ty, Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty; 

c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác; 

d. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác; 

e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ 

công ty. 

2. Thành viên độc lập HĐQT: 

Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và 

Điều 25 Điều lệ Công ty, Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện 

sau đây: 

a. Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 1 Phần II của 

Thông báo này; 

b. Không phải là người đang làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công 

Ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của 
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Công Ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

c. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công Ty, trừ các khoản phụ cấp mà 

thành viên HĐQT được hưởng theo quy định; 

d. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công Ty; là người quản lý của Công Ty 

hoặc công ty con của Công Ty; 

e. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Công Ty; 

f. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công Ty ít nhất trong 05 

năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. 

3. Thành viên BKS: 

Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và 

Điều 37 Điều lệ Công Ty, Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 

quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao 

động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty; 

f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó; 

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ 

Công Ty. 

III. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS 

1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT: 

Căn cứ Điều 25 Điều lệ Công Ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ 

phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, cụ thể:  

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

đề cử ứng cử viên HĐQT. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các 

ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ  10% đến dưới 30% được đề 

cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử không 

hạn chế số lượng ứng viên.  

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật. 
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2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào BKS: 

Căn cứ Điều 36 Điều lệ Công Ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ 

phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên BKS, cụ thể:  

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

đề cử ứng cử viên BKS. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng 

viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ  10% đến dưới 30% được đề cử tối 

đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% 

đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử không hạn 

chế số lượng ứng viên. 

b. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng 

cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định 

tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. 

Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi 

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật. 

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS: 

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên 

độc lập HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T nhiệm kỳ 2018-2023 gửi hồ 

sơ ứng cử, đề cử về Phòng Thư ký HĐQT Công Ty chậm nhất 17 giờ ngày 12/06/2022 theo 

thông tin như sau: 

1. Phòng Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, 

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

- Người liên hệ: (Ông) Phạm Ngọc Hùng 

- Điện thoại: (84-24) 73094688/ Máy lẻ: 210 

- Email: hung.pn@fitgroup.com.vn 

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm: 

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu); 

- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu. 

Trân trọng./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: TK HĐQT, VT. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

Nguyễn Văn Sang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022 

 

QUY CHẾ BẦU CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

1. Mục tiêu: 

1.1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty ; 

1.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông; 

1.3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát 
(“BKS”): 

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo 
phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần 
sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT/BKS.  

2.1. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu thành viên HĐQT, và 01 (một) tờ phiếu bầu thành 
viên BKS với : 

a. Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (nhân với) số lượng 
thành viên HĐQT bầu trong Đại hội. 

b. Tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (nhân với) số lượng 
thành viên BKS bầu trong Đại hội. 

2.2. Cổ đông bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho 
từng ứng cử viên HĐQT, ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, thành 
viên BKS không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT, thành 
viên BKS được bầu trong Đại Hội. 

2.3. Phương thức bầu cử 

Cổ đông có quyền:  

- Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên; hoặc 

- Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do Cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số 
phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông 
đó.  

2.4. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ: 

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; 

- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; 

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ 
đông đó; 

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên; 

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông. 

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS: 

DỰ THẢO 
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3.1. Số lượng ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT dựa trên nguyên tắc ứng viên có số phiếu bầu 
cao nhất.  

3.2. Số lượng ứng cử viên trúng cử thành viên độc lập HĐQT dựa trên nguyên tắc ứng viên có số 
phiếu bầu cao nhất.  

3.3. Số lượng ứng cử viên trúng cử thành viên BKS dựa trên nguyên tắc ứng viên có số phiếu bầu 
cao nhất.  

3.4. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành 
viên BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng 
những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn. 

3.5. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội. 

4. Hiệu lực thi hành: 

- Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu 
quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. 

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối 
với tất cả các cổ đông. 

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký, đóng dấu) 
 
 

   Nguyễn Văn Sang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Công Ty”) được 

tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây: 

Điều 1. Mục đích 

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc tổ chức, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

của Công Ty diễn ra đúng quy định pháp luật và thành công tốt đẹp. 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp 

ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng và phạm vi 

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 của Công Ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công Ty 

và quy định hiện hành của pháp luật. 

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 của Công Ty. 

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông  

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn 

định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng bốn mươi lăm ngày kể từ ngày dự 

định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành 

khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít 

nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong 

vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể 

được triệu tập trong vòng bốn mươi lăm ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong 

trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền 

tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần 

thứ nhất có thể phê chuẩn. 

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông 

DỰ THẢO 
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1. Các cổ đông của Công Ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền 

biểu quyết (Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 13/05/2022) đều có 

quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội 

phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. 

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn 

Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội. 

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, 

ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép. 

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các 

máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông. 

Điều 5. Đoàn Chủ tịch 

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty. 

2.  Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình Đại hội được Đại hội đồng 

cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội; 

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung 

dân chủ, quyết định theo đa số. 

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội 

1. Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa/Người được Chủ tọa chỉ định để điều hành Đại hội chỉ định, 

gồm 02 thành viên. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về 

nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. 

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký: 

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết); 

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông 

báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu; 

c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định; 

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua 

hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội; 

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu 
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1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành 

viên do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn 

Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: 

a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, 

đại diện cổ đông đến dự họp. 

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp.  

Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham 

dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty được tiến hành. 

Điều 8. Ban kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ 

tọa/Người được Chủ Tọa chỉ định để điều hành Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông 

qua. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội 

đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình; 

b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết và bằng phiếu biểu quyết tại Đại 

hội; 

c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký; 

d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm quy chế biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại 

về kết quả kiểm phiếu. 

Điều 9. Thảo luận/Phát biểu tại Đại hội 

1. Nguyên tắc: 

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày 

trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông; 

b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký; 

c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho 

Đoàn Chủ tịch; 

d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa/Người được Chủ tọa 

chỉ định để điều hành Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu/tranh luận không 

quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. 

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 

a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp 

ý kiến của Đại biểu; 

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ 

được Công Ty trả lời trực tiếp bằng văn bản. 

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

1. Nguyên tắc:  
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a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ 

đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng giờ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu 

kín bằng phiếu biểu quyết. 

b. Phiếu biểu quyết được Công Ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm 

theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu 

quyết có ghi họ tên đại biểu, số phiếu biểu quyết căn cứ trên số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ 

đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền, và các nội dung cần biểu quyết. 

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như 

sau:  

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: 

Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên BKS, Thành phần Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên BKS, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; 

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo 

cáo, các nội dung trình Đại hội được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ 

đông. 

2. Cách thức biểu quyết: 

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một 

vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo hiệu lệnh của Chủ tọa 

hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biều quyết 

theo quy định tại Điểm c Khoản này.  

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba 

lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem 

như biểu quyết "Tán thành" về vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết trong hai hoặc cả 

ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem 

như biểu quyết "Tán thành" cho vấn đề đó.  

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn 

một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu 

biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần 

biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Hòm phiếu kín tại Đại hội theo hướng dẫn 

của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

a. Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra  

b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu; 

c. Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại 

Quy chế tổ chức và biểu quyết này; 

d. Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội 

dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ. 

e. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được 

niêm phong. 
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Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu biểu quyết để tính kết quả kiểm 

phiếu. 

4. Thể lệ biểu quyết 

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý 

của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu 

quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công Ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ 

phần có quyền tham dự Đại hội. 

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc 

Đại hội. 

Điều 12. Thi hành Quy chế 

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ 

xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật. 

Quy chế tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội 

đồng cổ đông Công Ty biểu quyết thông qua. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Văn Sang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN F.I.T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T  ("Công Ty"); 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty số 

01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và kế hoạch 

hoạt động năm 2022. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021 và kế hoạch hoạt động 

năm 2022. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động 

năm 2022. 

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 

theo Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

STT Khoản mục Số tiền (đồng) 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.236.894.840.351 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 278.442.368.053 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 231.471.190.675 

4 Cổ tức 2021 0 

Lý do không chia cổ tức năm 2021: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất 

kinh doanh. 

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 

STT 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 

Kế hoạch 

(tỷ đồng) 

% tăng/giảm so 

với năm 2021 

1 Doanh thu thuần 1.367 12% 

2 Lợi nhuận sau thuế 488 111% 

3 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 35,7% 16,8% 

4 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 9,4% 4,1% 

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 

02/2022/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Tổng Tài sản 5.984,1 

2 Nợ phải trả 1.284,4 

DỰ THẢO 
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3 Vốn chủ sở hữu 4.699,7 

4 Tổng doanh thu 1650,5 

5 Lợi nhuận trước thuế 278,4 

6 Lợi nhuận sau thuế 231,5 

7 Lợi nhuận sau thuế của Công Ty mẹ 158,0 

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022 theo Tờ 

trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau: 

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán: 

1.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) 

1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

1.3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco) 

1.4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) 

1.5. Công ty TNHH Kiểm toán  BDO (BDO) 

2. Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 

cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công Ty. Đồng thời, giao cho 

Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên 

quan đến Hợp đồng kiểm toán.  

3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để 

kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 

chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty. 

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT 

và BKS theo Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau: 

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 

STT Chỉ tiêu 
Số 

người 

Mức thù lao 

01 người/tháng 

(VND) 

Tổng mức thù 

lao năm 2021 

(VND) 

Tổng mức thù lao 

đã chi trả năm 

2021 (VND) 

A. Thù lao HĐQT 

1 Chủ tịch HĐQT 1 5.000.000 60.000.000 60.000.000 

2 Thành viên HĐQT 6 4.000.000 288.000.000 288.000.000 

B. Thù lao BKS 

1 Trưởng BKS 1 3.000.000 36.000.000 36.000.000 

2 Thành viên BKS 2 1.500.000 36.000.000 36.000.000 

Tổng cộng 420.000.000 420.000.000 

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Giữ nguyên như năm 2021) 

STT Chỉ tiêu 
Số 

người 

Mức thù lao 

01 người/tháng (VND) 

Tổng mức 

thù lao năm 2022 (VND) 

A. Thù lao HĐQT 

1 Chủ tịch HĐQT 1 5.000.000 60.000.000 

2 Thành viên HĐQT 6 4.000.000 288.000.000 

B. Thù lao B`KS 

1 Trưởng BKS 1 3.000.000 36.000.000 

2 Thành viên BKS 2 1.500.000 36.000.000 

Tổng cộng 420.000.000 
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Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên 

quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 

05/2022/TT-ĐHĐCĐ. 

Điều 9. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 

theo Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể như sau: 

1. Phương án phát hành:  

1.1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 

của Công Ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty; 

1.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ 

được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung 

vốn lưu động của Công Ty; 

1.3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông; 

1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.  

1.5. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công Ty lựa 

chọn; 

1.6. Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty; 

1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu; 

1.8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu; 

1.9. Đối tượng phát hành: Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản 

lý của Công Ty. 

Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây. 

1.10. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn 

cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc 

đợt phát hành.  

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng 

cổ phiếu thực tế được phát hành. 

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số 

lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.  

4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ 

phiếu thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở 

Giao dịch Chứng khoán.  

5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty sửa đổi nội dung liên quan đến 

vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực 

tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao 

động. 

6. Giao và ủy quyền cho HĐQT, đồng thời cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch 

HĐQT hoặc Tổng Giám đốc:  

6.1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;  

6.2. Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định 

của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương 

trình; số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực 

hiện;  

6.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hà Nội, đăng ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký 

chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được 

tại Sở Giao dịch Chứng khoán;  
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6.4. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và  

6.5. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ 

tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu 

theo chương trình lựa chọn cho người lao động. 

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 

07/2022/TT-ĐHĐCĐ với các thông tin chính như sau: 

1. Vốn điều lệ hiện tại: 2.890.026.400.000 đồng1 

2. Số cổ phiếu đang lưu hành: 289.002.640 cổ phiếu1 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 150.000.000 cổ phiếu 

 Chào bán riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó: 

4. Hình thức phát hành: + 100.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 

+ 50.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ. 

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh 

giá: 

1.500.000.000.000 đồng 

6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán 

cho cổ đông hiện hữu và chào bán 

riêng lẻ: 

4.390.026.400.000 đồng1 

7. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau 

chào bán cho cổ đông hiện hữu và 

chào bán riêng lẻ: 

439.002.640 cổ phiếu1 

8. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của 

Công Ty, tăng vốn cho các công ty thành viên. 

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 

2018 - 2023 theo Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau: 

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 

đối với ông Phan Minh Sáng kể từ ngày 13/06/2022. 

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 

đối với ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày 13/06/2022. 

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 

2023 đối với ông Đỗ Văn Khá kể từ ngày 13/06/2022. 

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 

2023 đối với ông Bùi Tuấn kể từ ngày 13/06/2022. 

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối 

với ông Nguyễn Quang Huy kể từ ngày 13/06/2022.  

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối 

với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy kể từ ngày 13/06/2022.  

                                                 
1 Hiện tại, Công Ty đang thực việc chào bán 50.946.049 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2021. Theo đó, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt 

ngày 26/04/2022 có quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Vì vậy, tùy vào kết quả của đợt chào bán mà vốn điều lệ, số cổ 

phiếu trước và sau chào bán; tỷ lệ chào bán của Công Ty sẽ có sự thay đổi tương ứng. 
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7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối 

với bà Nguyễn Thị Hồng Anh kể từ ngày 13/06/2022.  

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023: 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY HIỆU LỰC 

1    

2    

3    

4    

 

9. Thông qua kết quả kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023: 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY HIỆU LỰC 

1    

2    

3    

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp 

luật và Điều lệ Công Ty. 

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, 

Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng 

Pháp luật và Điều lệ Công Ty. 

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan 

trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công 

Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Website và CBTT; 

- Lưu TK HĐQT, VP. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Văn Sang 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

   
Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông nộp lại phiếu này cho tổ kiểm phiếu sau khi kết thúc phần biểu quyết. 
 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 STT Nội dung biểu quyết 
Tán 

 thành 

Không  

tán thành 
Không 

có ý kiến 
Mã vạch 

1  
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 
năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 

    

2 2
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm 
soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 
2022 

    

3 3
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ 
năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 

    

4 4
Thông qua Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ 
về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 
và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 

    

5 5
Thông qua Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ 
về BCTC năm 2021 đã kiểm toán 

    

6 6
Thông qua Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ 
về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát 
xét các BCTC trong năm 2022 

    

7  
Thông qua Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ 
về việc quyết toán thù lao 2021 và phương án 
thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS 

    

8  

Thông qua Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ 
về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh 
doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những 
bên có liên quan và các nội dung khác thuộc 
thẩm quyền ĐHĐCĐ 

    

9  
Thông qua Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ 
về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình 
lựa chọn cho người lao động (ESOP) 

    

10  
Thông qua Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ 
về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 

    

11  Thông qua Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ 
về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành 

    

 

NƠI CỔ ĐÔNG DÁN TEM 



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

   
Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông nộp lại phiếu này cho tổ kiểm phiếu sau khi kết thúc phần biểu quyết. 
 

 STT Nội dung biểu quyết 
Tán 

 thành 

Không  

tán thành 
Không 

có ý kiến 
Mã vạch 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 
soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 

 
Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách 
lựa chọn đánh dấu “X” vào MỘT trong các 
phướng án: Tán thành, Không tán thành, 
Không có ý kiến cho từng nội dung biểu 
quyết. 

 

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2022 

CỔ ĐÔNG/ 

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



*202* 

 
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Bầu đều 

TT HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN  MÃ SỐ SỐ PHIẾU BẦU  

1 Ông [.....]   

 

Lưu ý/Notes: Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp sau: 
 (*) Cổ đông đánh dấu (“X” hoặc “√”) vào ô Bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho 
các ứng cử viên. 
(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông 
có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên (nhưng 
không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông).  

                        

 Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022 
CỔ ĐÔNG/ 

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
                                                                              
                                                                                                               

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

-----o0o----- 

Tổng số cổ phần: X. 

Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử theo phương 
thức bầu dồn phiếu: X x 1.                                                          
                                                           

Nơi cổ đông dán tem 

Ghi chú: 

- Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“F.I.T”). 
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ: 
 + Phiếu không do F.I.T phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của F.I.T trên phiếu bầu). 
 + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông. 
 + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua. 
 + Tổng số phiếu bầu vượt quá số phiếu bầu thực tế của cổ đông. 
 + Phiếu không dán tem ghi thông tin cổ đông. 
 + Các nội dung khác theo Quy chế bầu cử. 

  



*202* 

 
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2018-2023 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bầu đều 

TT HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN  MÃ SỐ SỐ PHIẾU BẦU  

1 Ông [.....]   

 

Lưu ý/Notes: Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp sau: 
 (*) Cổ đông đánh dấu (“X” hoặc “√”) vào ô Bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho 
các ứng cử viên. 
(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông 
có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên (nhưng 
không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông).  

                        

 Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022 
CỔ ĐÔNG/ 

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
                                                                              
                                                                                                               

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

-----o0o----- 

Tổng số cổ phần: X. 

Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử theo phương 
thức bầu dồn phiếu: X x 1.                                         
                                                           

Nơi cổ đông dán tem 

Ghi chú: 

- Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“F.I.T”). 
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ: 
 + Phiếu không do F.I.T phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của F.I.T trên phiếu bầu). 
 + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông. 
 + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua. 
 + Tổng số phiếu bầu vượt quá số phiếu bầu thực tế của cổ đông. 
 + Phiếu không dán tem ghi thông tin cổ đông. 
 + Các nội dung khác theo Quy chế bầu cử. 

  



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

THẺ BIỂU QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vui lòng quét mã QR để truy cập tài liệu Đại hội) 

 

NƠI CỔ ĐÔNG DÁN TEM 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BẢN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 
 

1/ Họ và tên:   

2/ Giới tính:     

3/ Ngày tháng năm sinh:   

4/ Nơi sinh:   

5/ CMND:    Ngày cấp:  Nơi cấp: 

6/ Quốc tịch:   

7/ Dân tộc:   

8/ Địa chỉ thường trú:   

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email:  

11/ Trình độ chuyên môn:   

12/ Quá trình công tác:  

-   

-   

13/ Chức vụ công tác hiện nay:  

14/ Tổng số cổ phiếu sở hữu tại Công 
ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T: 

 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có):  

 ....., ngày ..... tháng ..... năm 2022 

NGƯỜI KHAI 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 
 

1/ Họ và tên:   

2/ Giới tính:     

3/ Ngày tháng năm sinh:   

4/ Nơi sinh:   

5/ CMND:    Ngày cấp:  Nơi cấp: 

6/ Quốc tịch:   

7/ Dân tộc:   

8/ Địa chỉ thường trú:   

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email:  

11/ Trình độ chuyên môn:   

12/ Quá trình công tác:  

-   

-   

13/ Chức vụ công tác hiện nay:  

14/ Tổng số cổ phiếu sở hữu tại Công 
ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T: 

 

15/Các cam kết nắm giữ  (nếu có):  

 ....., ngày ..... tháng ..... năm 2022 

NGƯỜI KHAI 

 

 



1 Chú ý: Đề nghị Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền, CMND/hộ chiếu người được ủy 
quyền khi đến tham dự Đại hội. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
GIẤY UỶ QUYỀN (1) 

 
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 
 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 
 

 
Tên cổ đông: .......................................................................................................................................... 

CMND (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD) số: ....................... cấp ngày ...../...../..... tại .................................... 

Mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông nước ngoài) số: .......................................................... 

Chủ sở hữu: ...................................................... cổ phần 

Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho: 

Ông (bà) ................................................................................................................................................. 

CMND (CCCD/Hộ chiếu) số: ....................... cấp ngày ...../...../..... tại ................................................. 

hoặc: 

 Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

Ông/Bà....................................................... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, với tư cách là 
đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu. 

Người đại diện được thay mặt tôi tuỳ chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra hợp lệ tại Đại hội. 

Người đại diện đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này. 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

..................., ngày ...... tháng ...... năm ......... 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T NHIỆM KỲ 2018-2023 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

Tên Cổ đông: ......................................................................................................................................... 

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: ............................................................................................................... 

Cấp ngày: ................................................... tại ...................................................................................... 

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

Đại diện cho nhóm cổ đông (Trường hợp nhóm cổ đông đề cử): ......................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Số cổ phần sở hữu: ................................................................................................................................ 

Căn cứ Thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng 
quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:  

Ông/ Bà: ............................................................, sinh ngày: ................................................................ 

CMND/ Hộ chiếu số: ............................................................................................................................. 

Cấp ngày: ...........................................tại: .............................................................................................. 

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................................. 

Tham gia ứng cử bầu bổ sung: 

 Thành viên Hội đồng quản trị  

 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị  

của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 
Công ty. 

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và tài liệu liên quan của người được đề cử) 

Chúng tôi/ tôi cam kết Ông/ Bà ............................ đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

Chúng tôi/ tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này. 

 

 
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ 

………….., ngày ....... tháng ........ năm 2022 
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

      



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG 

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T NHIỆM KỲ 2018-2023  

(TRƯỜNG HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ) 
(Đính kèm theo Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ngày ...../...../.....) 

 

STT Tên cổ đông 
Số lượng  

cổ phần sở hữu 

Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ 

Tổng số cổ phần 

1    

2    

3    

TỔNG   

 

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG THUỘC NHÓM CỔ ĐÔNG 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T NHIỆM KỲ 2018-2023 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

Tên Cổ đông: ......................................................................................................................................... 

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: ............................................................................................................... 

Cấp ngày: ................................................... tại ...................................................................................... 

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

Đại diện cho nhóm cổ đông (Trường hợp nhóm cổ đông đề cử): ......................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Số cổ phần sở hữu: ................................................................................................................................ 

Căn cứ Thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm 
soát nhiệm kỳ 2018-2023 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:  

Ông/ Bà: ............................................................, sinh ngày: ................................................................ 

CMND/ Hộ chiếu số: ............................................................................................................................. 

Cấp ngày: ...........................................tại: .............................................................................................. 

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................................. 

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. 

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và tài liệu liên quan của người được đề cử) 

Chúng tôi/ tôi cam kết Ông/ Bà ............................ đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên 
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

Chúng tôi/ tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát và chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này. 

 

 
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ 

………….., ngày ....... tháng ........ năm 2022 
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

      



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG 

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 
NHIỆM KỲ 2018-2023 (TRƯỜNG HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ) 

(Đính kèm theo Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ngày ...../...../.....) 

 

STT Tên cổ đông 
Số lượng  

cổ phần sở hữu 

Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ 

Tổng số cổ phần 

1    

2    

3    

TỔNG   

 

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG THUỘC NHÓM CỔ ĐÔNG 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T NHIỆM KỲ 2018-2023 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

Họ và tên người ứng cử: ............................................................, sinh ngày: ......................................... 

CMND/ Hộ chiếu số: ............................................................................................................................. 

Cấp ngày: ...........................................tại: .............................................................................................. 

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................................. 

Số cổ phần sở hữu: ................................................................................................................................ 

Căn cứ Thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm 
soát nhiệm kỳ 2018-2023 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử 
thành viên Ban kiểm soát Công ty.  

Vì vậy, tôi làm Đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2022 để đăng ký ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. 

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này. 

Trân trọng! 

                     ………….., ngày ....... tháng ........ năm 2022 

              NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T NHIỆM KỲ 2018-2023 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

Họ và tên người ứng cử: ............................................................, sinh ngày: ......................................... 

CMND/ Hộ chiếu số: ............................................................................................................................. 

Cấp ngày: ...........................................tại: .............................................................................................. 

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................................. 

Số cổ phần sở hữu: ................................................................................................................................ 

Căn cứ Thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng 
quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng 
cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Vì vậy, tôi làm Đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2022 để đăng ký ứng cử: 

 Thành viên Hội đồng quản trị  

 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị  

của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 
Công ty. 

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm 
về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này. 

Trân trọng! 

                     ………….., ngày ....... tháng ........ năm 2022 

              NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 

 


