
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        

            :      03   /BB-CPHV            Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2014 
 

BIÊN BẢN 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 

   

Căn cứ Luật Doanh nghiệp s  60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hòa Việt; 

Hôm nay, vào lúc 8h50 ngày 25 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường Công ty cổ 

phần Hoà Việt (Khu ph  8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), chúng 

tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Hoà Việt gồm:  

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó: 

1. Thành viên Ban chủ toạ: 

- Ông Phan Văn Tạo  - Chủ toạ - Chủ tịch HĐQT. 

- Ông Lê Văn Khuê - Uỷ viên – Giám đ c Công ty. 

- Ông Nguyễn Thanh Liêm - Uỷ viên – Uỷ viên HĐQT Công ty. 

2. Thành viên Ban thư ký gồm: 

- Ông Lương Hữu Hưng  - Thư ký HĐQT – Trưởng ban. 

- Bà Trần Thị Thanh Vân  - Chuyên viên Phòng TCHC – Thành viên. 

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 

- Ông Vũ Duy Linh  - Trưởng Phòng Kinh doanh – Trưởng ban. 

- Bà Ngô Thị Vân Hà  - Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên. 

- Ông Trần Đức Mạnh - Chuyên viên Phòng KH – Thành viên. 

Tổng số cổ đông có mặt tham dự: 48 cổ đông, tương đương 11.730.060 cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Hoà Việt đã 

tiến hành với những nội dung chính sau: 

NỘI DUNG 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách 

Cổ đông – Kiểm biểu quyết và thông qua chương trình Đại hội 

 au khi nghe Ban Tổ chức Đại hội tuyên b  lý do tổ chức Đại hội Cổ đông thường 

niên, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông - kiểm biểu 

quyết và báo cáo chương trình làm việc Đại hội, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu 

quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.  

2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội 

Ông Vũ Duy Linh – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình 

Cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau: 

   cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ 

phần Hòa Việt: 48 cổ đông, đại diện cho 11.730.060 cổ phần, chiếm 91,26% cổ phần 
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có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội. 

3. Các báo cáo tổng kết của Công ty 

3.1. Báo cáo đánh giá kết qu  hoạt đ ng s n xuất kinh doanh năm 2013 và kế 

hoạch s n xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 

Ông Lê Văn Khuê – Uỷ viên HĐQT, Giám đ c Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa 

báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Phương hướng hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2014 của Công ty (Báo cáo đính kèm). 

3.2. Báo cáo của   i đồng qu n tr  đánh giá về công tác qu n lý kinh doanh   

Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo (Báo cáo đính kèm). 

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết qu  hoạt đ ng năm 2013 và kế hoạch 

hoạt đ ng năm 2014 

Ông Phạm Nguyên Bình - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo (Báo cáo 

đính kèm). 

3.4. Trình bày về các n i dung cần thông qua trong Đại h i đồng cổ đông 

thường niên năm 2014 

Bà Nguyễn Thị Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày (Tờ trình kèm theo). 

4. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2010-2015) 

Ông Ngô Văn Tân – Đại diện Ban tổ chức lấy ý kiến Cổ đông về việc miễn 

nhiệm thành viên HĐQT đ i với Ông Trần Văn Quang.  

Kết quả biểu quyết: 

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. 

- Kết quả: Nội dung được thông qua. 

Đồng thời Ông Ngô Văn Tân đọc Công văn 248/TLVN-TCNS ngày 26/3/2014 

của Tổng công ty thu c lá Việt Nam về việc thay thế người đại diện phần v n của 

Tổng công ty tại Công ty cổ phần Hòa Việt. Theo đó, Tổng công ty Thu c lá Việt 

Nam cử ông Nguyễn  ĩ Khoa –  Phó phòng phụ trách Phòng Kinh tế kế hoạch của 

Tổng công ty Thu c lá Việt Nam, kiêm nhiệm làm người đại diện phần v n góp của 

Tổng công ty Thu c lá Việt Nam, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Hòa Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, thay thế ông Trần 

Văn Quang – Phó Giám đ c Công ty Cổ phần Hòa Việt. Ngoài ra, Ông Tân cũng đọc 

lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn  ĩ Khoa. 

5.  Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2010-2015) 

Ông Vũ Duy Linh – Ban Bầu cử giới thiệu thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.  

6. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc  

6.1 Phần đóng góp ý kiến và chất vấn của cổ đông: 

- Tình hình cạnh tranh của Công ty trong năm 2014? Có đ i thủ nào mới không? 

Giải pháp của Công ty? 

- Tình hình bán hàng tồn kho hiện nay như thế nào? 

- Tình hình giải thể các Chi nhánh có thể hoàn thành trong năm 2014 không? 
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- Công ty đánh giá tình hình thực hiện các chi phí của các Chi nhánh như thế nào? 

- Chi phí quản lý và chi khác trong Báo cáo của Ban Kiểm soát là những chi phí gì? 

- Trách nhiệm thực hiện các hợp đồng kinh tế của Công ty ra sao? Để xảy ra tình 

trạng khách hàng chậm thanh toán, dẫn đến chi phí tài chính tăng cao. 

- Thưởng Ban điều hành theo quy định nào? 

- Thù lao HĐQT theo quy định nào? 

6.2. Phần giải đáp thắc mắc của HĐQT, Ban quản lý điều hành công ty: 

- Tình hình cạnh tranh:  

+ Trong lĩnh vực sơ chế tách cọng: Cu i năm 2012 có 2 dây chuyền của Tổng 

công ty Khánh Việt và Công ty Đồng Việt Thành đưa vào hoạt động. Năm 2013, 

Công ty CP Ngân  ơn nâng cấp công suất dây chuyền lên 24.000 tấn/năm. Năm 2014 

sẽ có thêm một dây chuyền tại Hải Phòng. Nguyên liệu trong nước không tăng, nhưng 

năng lực chế biến lại tăng rất cao dẫn đến cạnh tranh rất gay gắt. Công ty đang tăng 

cường kinh doanh các mãng khác như Kho ngoại quan, Kho mát... để bù đắp doanh 

thu và lợi nhuận. Ngoài ra, vừa qua Công ty đã tiếp nhận dây chuyền thu c lá tấm từ 

Viện KTKT thu c lá, Công ty đang tiến hành chế biến để xuất khẩu cho Indonesia và 

bán nội địa (cho Công ty thu c lá  ài Gòn). Ngoài ra, Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ 

các chi phí, tăng cường công tác quản lý, thực hiện chính sách tiết kiệm... để tăng hiệu 

quả. Trong công tác sơ chế thì tăng cường hậu mãi để thu hút khách hàng như cho 

khách hàng gửi kho trước và sau khi chế biến. 

+ Trong lĩnh vực vùng trồng: Mỗi CB-CNV phải năng nổ và phát huy vai trò hơn 

nữa. Công ty tích cực quan hệ với các chính quyền địa phương nơi có vùng trồng, 

tranh thủ những sự ủng hộ của Tổng công ty, Bộ công thương.  

-   Tình hình bán hàng tồn kho: Trong Quý I/2014 Công ty đã làm việc với các 

khách hàng để ký hợp đồng mua bán cho năm 2014 và Công ty cũng đã bán và thu 

được hơn 100 tỷ đồng doanh s  bán nguyên liệu. Công ty cũng chia sẻ khó khăn trong 

công tác đầu tư, Công ty đầu tư cho nông dân thì phải mua toàn bộ nguyên liệu từ cấp 

thấp đến cấp cao, nhưng khách hàng của Công ty chỉ mua những cấp loại mà họ có 

nhu cầu. Vì vậy, hàng năm đều tồn lượng nguyên liệu cấp thấp rất khó tiêu thụ, tuy 

nhiên Công ty cũng đang tích cực tìm khách hàng và cũng đã kế hoạch xuất bán. 

- Tiến độ giải thể các Chi nhánh: Công ty đã hoàn tất công tác giải thể các chi 

nhánh, hiện nay đang tiến hành các thủ tục bán thanh lý các cơ sở vật chất. 

- Công ty đánh giá tình hình thực hiện các chi phí của các Chi nhánh: Đầu vụ 

Công ty khoán chi phí cho các Chi nhánh, cu i vụ các Chi nhánh quyết toán với Công 

ty, các chi phí vượt không hợp lý đều được truy thu. 

- Chi phí quản lý và chi khác: Công ty thực hiện theo quy định của Nhà nước, 

hàng năm Công ty đều thuê kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính, năm 2013 

Thanh tra Bộ tài chính cũng vào làm việc và đã kết luận các khoản chi phí của Công ty 

đều hợp lý, hợp lệ. 

- Trách nhiệm trong thực hiện hợp mua bán dẫn đến tình hình khách hàng chậm 

thanh toán: Hiện nay, khách hàng mua bán nguyên liệu chính của Công ty là những 

đơn vị thành viên trong Tổng công ty, do tình hình thiếu v n các đơn vị đều chậm 

thanh toán, nếu Công ty áp dụng xử phạt chậm thanh toán thì khách hàng sẽ tẩy chay 
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không mua hàng nữa. Còn đ i với những khách hàng gia công ngoài Tổng công ty, 

Công ty đang áp dụng thanh toán trước khi nhận hàng. 

- Thưởng Ban điều hành: Thực hiện theo Thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 

13/11/2013 Vv Hướng dẫn một s  nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả 

hoạt động đ i với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có v n 

nhà nước và Thông tư 138/2010/TT-BTC ngày 17/9/2010 Vv hướng dẫn chế độ phân 

ph i lợi nhuận đ i với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.  

- Thù lao HĐQT năm 2013: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

năm 2013. 

7. Công bố kết quả bầu cử 

Ông Vũ Duy Linh – Trưởng Ban Bầu cử công b  kết quả bầu cử, kết quả: 

    lượng thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2010-2015: 01 người. 

 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2010-2015: Ông Nguyễn Sĩ 

Khoa (tỷ lệ bầu cử 100%, 48/48 cổ đông có mặt, tương đương 11.730.060 cổ 

phần có quyền biểu quyết). 

8. Biểu quyết thông qua các nội dung sau 

Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các 

nội dung sau: 

8.1. Biểu quyết thông qua các báo cáo tổng kết năm 2013 

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh. 

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt 

động năm 2014. 

Kết quả biểu quyết: 

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. 

- Kết quả: Nội dung được thông qua. 

8.2. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với kết qu  hoạt đ ng s n xuất 

kinh doanh như sau 

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm 

toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau: 

 - Tổng doanh thu  1.038.269.832.897  đồng 

     Trong đ     

   + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.037.266.279.016 đồng 

   + Doanh thu hoạt động tài chính 266.851.098 đồng 

   + Thu nhập khác 736.702.783 đồng 

 - Lợi nhuận trước thuế 45.028.199.232 đồng 

 - Lợi nhuận sau thuế 33.669.482.756 đồng 

Kết quả biểu quyết: 
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- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. 

- Kết quả: Nội dung được thông qua. 

8.3.  h n phối l i nhu n 2013: Trích l p các qu , cổ t c 2013 

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân ph i lợi nhuận và 

trích lập các quỹ, cổ tức năm 2013, như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013  33.669.482.756  đồng 

- Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang 3.791.724.266 đồng 

  + Trích các quỹ  9.090.760.344 đồng 

    Chi tiết như sau:    

        *        tr    t    c  673.389.655 đồng 

        *        ph ng tài chính  1.683.474.138 đồng 

        *     khen th  ng  à ph c   i 5.050.422.413 đồng 

        *     đ   t  phát tri n   1.683.474.138 đồng 

     + Khen thưởng ban quản lý,  điều hành Công ty: 500.000.000  đồng 

     + Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho Cổ đông: 27.870.446.678  đồng 

     + Cổ tức bằng tiền trả cho Cổ đông (18%): 23.135.493.600  đồng 

         Trong đó:    

        *    t c  ằng tiền tr  cho    đ ng (1   VĐL) 23.135.493.600 đồng 

     + Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: 4.734.953.078 đồng 

Kết quả biểu quyết: 

- Tỷ lệ tán thành: 99,2% tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. 

- Tỷ lệ không tán thành: 0,8% tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. 

- Kết quả: Nội dung được thông qua. 

8.4.  ế hoạch s n xuất kinh doanh năm 2014 

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2014 như sau: 

  - Tổng doanh thu                           1.050.000.000.000   đồng 

  - Lợi nhuận trước thuế                               46.500.000.000   đồng 

  - Nộp ngân sách                                25.000.000.000   đồng 

Kết quả biểu quyết: 

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. 

- Kết quả: Nội dung được thông qua. 

8.5.  ế hoạch tr  cổ t c năm 2014 

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 
2014 như sau:  

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 18% tính trên v n điều lệ. 

- Hình thức chi trả:  Tiền mặt / cổ phiếu. 
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- Cách thức chi trả: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định s  lần chi trả và 

thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông. 

Kết quả biểu quyết:  

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.  

- Kết quả: Nội dung được thông qua. 

8.6. Quyết toán chi phí thù lao, h i họp H i đồng qu n tr , Ban kiểm soát năm 2013; 

đề xuất m c th  lao cho thành viên   i đồng qu n tr  và Ban kiểm soát năm 2014: 

 - Tổng chi phí thù lao, lợi ích khác và chi phí hội họp của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát năm 2013: 759.866.670 đồng (đã bao gồm thuế TNCN). 

 - Đề xuất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 

2014 bằng mức của năm 2013 (chưa gồm thuế TNCN, đvt: đồng/người/tháng). 

Kết quả biểu quyết: 

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. 

- Kết quả: Nội dung được thông qua. 

8.7.  họn đơn v  kiểm toán Báo cáo  tài chính năm 2014 

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Ban kiểm soát 

thực hiện tuyển chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ 

phần Hòa Việt.  

Kết quả biểu quyết:  

- Tỷ lệ tán thành: 99,2% tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. 

- Tỷ lệ không tán thành: 0,8% tổng s  cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. 

- Kết quả: Nội dung được thông qua. 

9. Thông qua Ngh  quyết Đại h i cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty   

Ông Lương Hữu Hưng – Trưởng ban Thư ký - thông qua Biên bản và Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Hòa Việt.  

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản và Nghị 

quyết ĐHĐCĐ năm 2014. 

10. Bế mạc Đại h i  

Ông Lê Văn Khuê – Giám đ c Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế 

mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.  

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014 

ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ 

phần Hòa Việt được bế mạc./. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 

 

 

          Lương Hữu Hưng 


