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Số: …/2022/BB/ĐHCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022 

  

BIÊN BẢN HỌP (dự thảo) 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 
  

I. THÔNG TIN CÔNG TY 

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons. 

2. Trụ sở chính : 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

3. Mã số doanh nghiệp: 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ 

1. Thời gian: 09h00 ngày 05/06/2022 (Chủ nhật) 

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Capella, 24 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

(Địa điểm đoàn Chủ tọa họp trực tiếp và trực tuyến) và các địa điểm tham gia họp trực tuyến 

khác của các Cổ đông. 

3. Tỷ lệ tham dự: 

Ông Nguyễn Hải Phong – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả 

kiểm tra tư cách cổ đông. 

a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 89.116.411 cổ phần đến thời điểm chốt 

danh sách tham dự đại hội là 4.482 cổ đông, tương đương 100 % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

b. Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự (trực tuyến) tính đến 09 giờ 00 phút là …… 

cổ đông, sở hữu và đại diện cho     …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……. % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty 

và quy định pháp luật. 

III.  NỘI DUNG PHIÊN HỌP 

1. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: 

Ông Nguyễn Ngọc Long đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư 

ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau: 

a. BAN CHỦ TỌA 

1. Ông Nguyễn Đình Trung  Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa 

2. Ông Trương Văn Việt   Phó Chủ tịch HĐQT  - Thành viên 

3. Ông Thiệu Lê Bình    Thành viên HĐQT  - Thành viên 
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4. Ông Trần Tiến Thanh   Tổng Giám đốc - Thành viên 

5. Ông Khuất Tùng Phong  Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Thành viên 

b. BAN THƯ KÝ 

1. Ông Nguyễn Ngọc Long : Thư ký Công ty   - Trưởng ban 

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân : Thư ký Ban TGĐ  - Thành viên 

c. BAN KIỂM PHIẾU 

1. Bà Nguyễn Thị Loan Anh  : Kiểm soát viên Công ty - Trưởng Ban 

2. Bà Vũ Thị Gái                         : Kế toán tổng hợp Công ty  - Thành viên 

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu 

với tỷ lệ tán thành đạt …%.   

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: 

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến thông chương trình Đại hội. 

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt …%. 

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: 

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ tán thành đạt …%. 

4. Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội. 

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội: 

a. Ông Trương Văn Việt – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.  

b. Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 

năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.  

c. Ông Trần Tiến Thanh – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.  

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội: 

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 

- Tờ trình thông qua việc giao dịch với các bên có liên quan 

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 

- Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh 

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 

(Esop) 
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- Tờ trình về phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ 

- Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công Ty 

năm 2021 và dự kiến mức Thù lao năm 2021. 

 

7. Đại hội tiến hành trao đổi và thảo luận: 

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

8. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử 

Bà Nguyễn Thị Loan Anh – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết kín. 

Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết kín với tỷ lệ tán thành đạt …%. 

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH 

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là … cổ đông, sở hữu …… cổ phần, 

chiếm …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết. 

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 

Bà Nguyễn Thị Loan Anh - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:  

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.  

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ...... % trên tổng số 

phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ...... % trên tổng số 

phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 
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5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

3. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt 

động năm 2022. 

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt …… % trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.  

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt …… % trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.  

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt …… % trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 
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3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

 

6. Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty. 

 Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt …… % trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

7. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ...... % trên tổng số 

phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

8. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022.   

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt …… % trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 
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Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

 

 

9. Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. 

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ...... % trên tổng số 

phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

10. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao 

động (Esop). 

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt ...... % trên tổng số 

phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 
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11. Tờ trình về phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ.   

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt …… % trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

 

12. Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công 

Ty năm 2021 và dự kiến mức Thù lao năm 2022.  

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt …… % trên tổng 

số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể: 

Stt Số phiếu biểu quyết 
Tỷ lệ  

biểu quyết 

1 Tổng số phiếu quyền biểu quyết ………………  phiếu  …… % 

2 Tổng số phiếu hợp lệ ………………  phiếu …… % 

3 Tổng số phiếu không hợp lệ ………………  phiếu …… % 

4 Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

5 Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” ………………  phiếu …… % 

6 Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” ………………  phiếu …… % 

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội. 

Ông Nguyễn Ngọc Long thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2022.  

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt …… % 

tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

2. Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội 

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội. 

3. Kết thúc Đại hội 
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Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons kết thúc lúc …giờ 

… phút cùng ngày.  

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội. 

TM. BAN CHỦ TỌA  

CHỦ TỌA 

                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 

 

 

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

 

 

         NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN                          NGUYỄN NGỌC LONG 


