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 Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT 

ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH  KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC 

HOẠT ĐỘNG 5 NĂM 2022 - 2027  

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022) 

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo về hoạt động 

của HĐQT và Ban điều hành năm 2021, kế hoạch kinh doanh và định hướng, chiến lược 5 năm 

2022-2027 như sau: 

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị: 

Trong năm 2021, HĐQT bao gồm 07 thành viên trong đó có 1 TV HĐQT độc lập, và đã 

duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp 

thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty.  

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số 

lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng 

thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.  

Năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tasco đã ban hành 54 Nghị 

quyết HĐQT. Trong đó, HĐQT thông qua một số chủ trương, kế hoạch quan trọng về tái cấu 

trúc, phát hành tăng vốn theo các Nghị quyết dưới đây: 

- Nghị Quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 06/09/02021 Thông qua việc triển khai chào 

bán cổ phiếu riêng lẻ; 

- Nghị Quyết số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 Thông qua điều chỉnh phương án 

sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021; 

- Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 Thay đổi danh sách nhà đầu tư 

chuyên nghiệp mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tasco; 

- Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 Thông qua chi tiết mục đích sử 

dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ; 

- Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 Thông qua chủ trương chuyển 

nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty con/công ty liên kết của TASCO; 

- Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 Thông qua KQ chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ (về việc hoàn thành phát hành vốn 800 tỷ cho cổ đông cá nhân); 

- Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần 

vốn góp Bệnh viên Mắt Hà Nội 2 sang T'Hospital. 

 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 
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Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhờ sự 

nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành được một 

số nhiệm vụ quan trọng như sau: 

- Thay đổi bộ máy lãnh đạo điều hành gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, 5/8 

thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Các thành viên quản trị và điều hành mới đều có 

rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động doanh nghiệp giúp Tasco tạo ra sức sống mới, 

toàn diện và hiệu quả hơn. 

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, tăng vốn thêm 800 tỷ đồng: để phục vụ mục 

đích tái cấu trúc Tasco toàn diện theo định hướng chiến lược mới, Công ty đã thực 

hiện tăng vốn thêm 800 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà 

đầu tư chiến lược. Đến ngày 17/12/2021, Công ty đã công bố kết quả hoàn thành đợt 

phát hành. 

- Ký thành công phụ lục hợp đồng và thực hiện thu phí dự án BOT Đông Hưng; 

- Thoái vốn tại các công ty không nằm trong định hướng chiến lược: Căn cứ theo mô 

hình tổ chức Tasco mới được xây dựng, Tasco đã có các Nghị quyết Hội đồng Quản 

trị thông qua chủ trương thoái vốn khỏi các đơn vị thành viên không nằm trong định 

hướng chiến lược để tập trung nguồn lực cho định hướng phát triển trong tương lai. 

- Bên cạnh các hoạt động kinh doanh đã có nền tảng và truyền thống, Tasco đang triển 

khai thành lập đơn vị thành viên mảng Bất động sản để tận dụng toàn bộ quỹ đất có 

sẵn của Tasco để tiến hành triển khai dự án trong thời gian sớm nhất theo kế hoạch 

của Công ty, với tiềm năng và nguồn lực sẵn có, đơn vị thành viên về Bất động sản 

sẽ có đóng góp quan trọng trong tổng thể hoạt động của Tasco.  

Kết quả thực hiện năm 2021 so với năm 2020 

ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % tăng/giảm 

1 Tổng tài sản       10.158,5         10.815,4  6,47% 

2 Vốn chủ sở hữu         2.960,8           3.807,5  28,60% 

3 Doanh thu thuần            750,5              870,4  15,97% 

4 Lợi nhuận trước thuế          (247,0)               50,2  120,31% 

5 Lợi nhuận sau thuế          (243,4)               44,2  118,14% 

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của công ty đạt 10.815,4 tỷ đồng, tăng 6,47% so 

với năm 2020; vốn chủ sở hữu đạt 3.807,5 tỷ tăng 28,6% so với năm 2020. Mặc dù năm 2021 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid, doanh 

thu thuần của công ty đạt 870,4 tỷ, tăng 16% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 44,2 tỷ, 

tăng mạnh 118,14% so với năm 2020,  tương đương tăng 144% so với kế hoạch trình Đại hội. 
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Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2021 

ĐVT: tỷ đồng 

TT Các chỉ tiêu 
Kế hoạch trình 

Đại hội 
Thực hiện 

Tỉ lệ TH/KH 

(%) 

1 Tổng doanh thu 900,0 870,4 97% 

  Bất động sản 50,0 55,5 111% 

  Thu phí đường bộ (*) 750,0 669,9 89% 

  Lĩnh vực khác (**) 100,0 145,0 145% 

2 Lợi nhuận sau thuế -100,0 44,2 144% 

(*) Doanh thu Thu phí đường bộ bao gồm doanh thu BOT và BOO. 

(**) Doanh thu Lĩnh vực khác bao gồm doanh thu Xây lắp, Y tế và doanh thu khác. 

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 870,395 tỷ đồng, tương đương 

97% so với kế hoạch trình Đại hội. Trong đó: 

- Bất động sản: Doanh thu đạt 55,5 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch đề ra, chủ yếu từ hai 

nguồn thu sau: (1) Công ty nhượng bán thành công ~75% các sàn thương mại tại Dự án Khu 

nhà ở Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân dân; (2) sau nhiều năm vướng mắc thủ tục 

pháp lý tại Dự án KĐT Xuân Phương, Công ty đã hành công bàn giao sổ đỏ cho khách hàng và 

thu nốt tiền bán BĐS. 

- Thu phí đường bộ: Doanh thu đạt 669,9 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch đề ra. (1) Hoạt 

động thu phí của các dự án BOT đã có sự cải thiện, BOT Đông Hưng được đưa vào thu phí lại 

từ tháng 6/2021, các BOT đều ảnh hưởng giảm lưu lượng trong 3 tháng giãn cách vì Covid 

nhưng doanh thu đã dần khởi sắc về cuối năm; (2) VETC: VETC đang tích cực triển khai các 

chương trình để gia tăng số lượng khách hàng dán thẻ mới và tiếp tục thúc đẩy kế hoạch ký phụ 

lục với các BOT. 

Doanh thu thu phí VETC đạt 168 tỷ trong năm 2021, tăng 45% so với năm 2020. Tính 

đến hết ngày 31/12/2021, Công ty VETC đã hoàn thành công tác đầu tư tại 22 trạm thu phí và 

đưa hệ thống ETC vào vận hành, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của Hợp đồng BOO và 

yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg. Đối với các trạm kết nối 

do Nhà đầu tư BOT thực hiện đầu tư, VETC và Nhà đầu tư BOT đã thực hiện kết nối hệ thống, 

chạy vận hành toàn bộ các trạm trước ngày 31/12/2021. Về dán thẻ, số lượng xe đã được dán 

thẻ đến 31/12/2021 là 1.325.339/4.250.784 xe (đạt 31,17% tổng số xe cả nước), tỷ lệ xe dán thẻ 

VETC là 80,94%, tỷ lệ sử dụng thẻ E-tag/tổng xe qua trạm là 37,53%. Tại các trạm đã vận hành 

ETC, tính đến ngày 31/12/2021, tỷ lệ xe vé tháng/quý đã sử dụng hình thức ETC tại các trạm 

đã tiếp nhận toàn bộ đạt 100%, riêng trạm Toàn Mỹ 14 là 99,8%. Doanh thu thu phí qua ETC 

trung bình đạt 49%/tổng doanh thu các trạm do VETC tiếp nhận toàn bộ. 
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- Thoái vốn tại một số công ty con và công ty liên kết không nằm trong định hướng chiến 

lược: Trong năm 2021, Tasco đã từng bước tái cấu trúc hoạt động hàng loạt các lĩnh vực hoạt 

động, cụ thể hóa được Mô hình tổ chức và Định hướng chiến lược với tầm nhìn dài hạn. Theo 

đó, Công ty thực hiện thoái vốn các công ty con và công ty liên kết theo Nghị quyết Hội đồng 

Quản trị để tập trung nguồn lực cho những mảng trụ cột. 

3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2021 

- Công ty đã thực hiện phát hành thành công tăng vốn điều lệ thêm 800 tỷ đồng tương ứng 

với phát hành 80.000.000 cổ phiếu. 

- Bên cạnh đó, HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2021. 

- Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

Năm 2021, Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021, Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2021 và các Nghị 

quyết HĐQT. Căn cứ vào việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty thông qua 

việc điều chỉnh chi tiết mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại 

các Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021, số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 

18/11/2021 và số 06/2022/NQ-HĐQT. 

Cụ thể, mục đích sử dụng vốn không thay đổi với các khoản mục khác trừ khoản thanh 

toán cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Contrexim được điều chỉnh như sau: 

Mục đích sử dụng vốn trước khi điều chỉnh: 

STT Tên nhà thầu 

 

Hợp đồng 

Số tiền dự kiến trả từ 

phát hành cổ phiếu 

(đồng) 

1 
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Contrexim 

Số 114/HĐXD - 

TASCO 
2.000.000.000 

Mục đích sử dụng vốn sau khi điều chỉnh: 

STT Tên nhà thầu 

 

Hợp đồng 

Số tiền dự kiến trả từ 

phát hành cổ phiếu 

(đồng) 

1 
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Contrexim 

Số 114/HĐXD -

TASCO 
910.000.000 

2 Công ty Cổ phần Eurowindow 
Số 49/2016/HĐXD -

TASCO 
400.000.000 

3 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Số 43/2015/HĐ -XD 500.000.000 

4 
Công ty TNHH Công nghệ môi 

trường Việt Nam Xanh 

Số 26/2020/HĐTV -

TASCO 
190.000.000 

 Tổng cộng  2.000.000.000 
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II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 

2027 

1. Định hướng chiến lược 2022 – 2027 

Hội đồng quản trị của Tasco thông qua chương trình tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử 

hình thành và phát triển của Tasco, với tầm nhìn xây dựng Tasco thành một Tập đoàn đầu tư, 

phát triển dịch vụ & hạ tầng giao thông số 1 tại Việt Nam.  

Chiến lược phát triển của Công ty trong 5 năm tới đây được dựa trên hệ sinh thái chi 

tiêu cho đầu tư lớn nhất Việt Nam mà Công ty xác định là “Nền Tảng Cuộc Sống”.  

Công ty thực hiện tăng vốn để sở hữu SVC Holdings, đầu tư vào Tasco Land và Công 

ty bảo hiểm của Tasco, nhằm hiện thực hóa mô hình chiến lược dài hạn “FOUNDATION OF 

LIFE” (Nền tảng cuộc sống), hệ sinh thái phục vụ chi tiêu đầu tư.  

Hệ sinh thái Nền Tảng Cuộc Sống – Foundation of Life phục vụ phần lớn nhu cầu chi 

tiêu cho đầu tư của người Việt Nam 

• Nhu cầu đi lại và sở hữu, sử dụng ô tô với hệ thống cơ sở hạ tầng-dịch vụ lớn 

nhất tại Việt nam  

• Nhu cầu ở và sở hữu bất động sản chất lượng cao  

• Nhu cầu đầu tư cho tương lai, bao gồm sử dụng các sản phẩm bảo hiểm và tái 

tạo sức khỏe-du lịch nghỉ dưỡng.Hệ sinh thái Nền Tảng Cuộc Sống – 

Foundation of Life mà Công ty sẽ tập trung đầu tư và phát triển, trong đó, hệ 

sinh thái này sẽ phục vụ phần lớn nhu cầu chi tiêu cho đầu tư của người dân 

Việt Nam, bao gồm nhu cầu ở, nhu cầu đi lại và nhu cầu chăm sóc sức khỏe. 
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Với lợi thế cạnh tranh bền vững và mạnh mẽ khi sở hữu hệ sinh thái dịch vụ, Tasco 

hướng tới cung cấp dịch vụ toàn diện cho việc chi tiêu đầu tư của người dân Việt Nam, bao gồm 

nhu cầu đi lại trên hạ tầng giao thông đường bộ, nhu cầu sở hữu nhà ở, ô tô – những tài sản giá 

trị lớn của người dân đồng thời nhu cầu đầu tư cho tương lai như bảo hiểm tài sản và tái tạo sức 

khỏe, tinh thần. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm 2022-2024 của Tasco (*): 

Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng. Hội đồng quản 

trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh 3 năm 2022-2024 như sau: 

Đơn vị: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 2022 2023 2024 

1 
Tổng doanh thu  

(Tỷ đồng) 
11.400 36.000 48.600 

2 
Lợi nhuận sau thuế  

(Tỷ đồng) 
250 650 1.350 

Ghi chú (*):  

1. Số liệu kế hoạch theo số liệu hợp nhất dự kiến,  

2. Dự kiến thời điểm hoàn thành đầu tư vào SVC holdings dự kiến tháng 8.2022, theo 

đó, Doanh thu và Lợi nhuận năm 2022 dự kiến được hợp nhất số liệu 4 tháng cuối 

năm 2022. 

Kế hoạch kinh doanh 3 năm đầy mạnh mẽ và thách thức được Hội đồng quản trị Công 

ty đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông dựa trên những  giải pháp hành động để phát triển 3 trụ cột 

chính như sau:  

Phát triển mảng đầu tư cơ sở hạ tầng - dịch vụ ô tô:  

Tasco thông qua việc phát hành tăng vốn hoán đổi cổ phần sẽ sở hữu 100% vốn của 

Công ty Cổ phần SVC Holdings. SVC Holdings đang là cổ đông lớn nhất, chiếm 53.68% cổ 

phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico), thương hiệu nổi tiếng tại Việt 

Nam với hơn 11.2%1 thị phần xe ô tô mới với chuỗi phân phối trải dài từ Bắc vào Nam cùng 

nhiều bất động sản tại các vị trí đắc địa ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 

Nẵng...  

Năm 2021, tổng tài sản của SVC Holdings hợp nhất đạt hơn 11,945 tỷ đồng, trong đó, 

vốn chủ sở hữu đạt 8,728 tỷ đồng. 

Ngoài mảng phân phối 10 hãng ô tô phổ thông (chiếm hơn 22%2 thị phần phân phối xe 

Toyota, 33% thị phần phân phối xe Ford...) của SAVICO. SVC Holdings còn sở hữu các công 

ty phân phối ô tô Volvo, một trong những thương hiệu ô tô hạng sang được yêu thích nhất tại 

 
1Theo dữ liệu VAMA 
2 Theo dữ liệu VAMA 
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Việt Nam. Trong 6 năm kể từ khi được bán tại Việt Nam, Volvo đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị 

trí thứ 3 thị phần xe sang.   

SVC Holdings sở hữu Công ty cổ phần Savico Hà Nội, chủ đầu tư của dự án Trung tâm 

Savico Megamall 4,6 hecta tại số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Toyota Giải Phóng, 

Toyota Long Biên và một số showroom tại các tỉnh thành phía Bắc,  và sở hữu Công ty cổ phần 

Dana với các showroom phân phối tại khu vực Miền Trung. 

+ Công ty cũng có chiến lược sẽ khai thác lợi thế để phát triển thêm các hãng xe sang 

và xe phổ thông mới, cũng như sẽ khai thác hệ sinh thái để phát triển kinh doanh xe cũ. 

Phát triển lĩnh vực kinh doanh Bất động sản:  

Tasco đã thành lập Tasco Land, công ty chuyên đầu tư bất động sản và thực hiện liên 

danh liên kết, hợp tác đầu tư, mua bán sát nhập để phát triển các Dự án bất động sản trên toàn 

quốc: 

+ Nghiên cứu triển khai một loạt các dự án ở Hà Nội như dự án 48 Trần Duy Hưng – 

Hà Nội với diện tích đất 2,800m2, dự án Foresa Mỹ Đình 49 hecta & các dự án trong quĩ đất 

hiện hữu  

+ Kết hợp với Savico nghiên cứu triển khai, khai thác hiệu quả các bất động sản và dự 

án bất động sản hiện có của Savico. 

+ Đầu tư vào Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, một công ty niêm yết trên 

sàn, sở hữu một trong những khu resort nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam, Six Senses Ninh Van 

Bay, khu Biệt thự pháp cổ Ana Mandara Đà Lạt tại khu vực trung tâm Đà Lạt và nhiều dự án 

khác.  

+ Dựa trên Ninh Vân Bay, Tasco Land sẽ tập trung phát triển chuỗi khách sạn, khu nghỉ 

dưỡng 5 sao hàng đầu Việt Nam mang thương hiệu Six Senses và Ana Mandara. 

Phát triển lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm:  

Nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh bảo hiểm, một trong những trụ cột của hệ sinh 

thái “Nền Tảng Cuộc Sống”, Tasco dự kiến sẽ đầu tư một công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại 

Việt Nam.  

Với lợi thế sở hữu chuỗi đại lý phân phối ô tô rộng khắp cả nước với 67 showrooms 

(gần 40,000 xe trong năm 2021), số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của Tasco/VETC ngày 

càng lớn ( hơn 1.4 triệu người sử dụng ô tô), tiềm năng tăng trưởng mạnh về quy mô của thị 

trường này, Công ty bảo hiểm Tasco sẽ có ưu thế so với các công ty trong ngành trong việc tiếp 

cận, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ đối với ô tô, các sản phẩm bảo 

hiểm cá nhân, cũng như nhiều sản phẩm bảo hiểm khác. 

+ Công ty bảo hiểm có kế hoạch hoạt động hiệu quả cao ngay từ những năm đầu hoạt 

động, với việc áp dụng số hóa & công nghệ tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả dịch 

vụ khách hàng, sản phẩm đa dạng, tối ưu chi phí hoạt động tại toàn bộ các tỉnh thành trên toàn 

quốc 
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Để tạo nền tảng nhằm hiện thực hóa hệ sinh thái Foundation of Life (Nền tảng cuộc 

sống). Ngay từ cuối năm 2021, Tasco đã thực hiện hàng loạt đầu tư mạnh mẽ cho việc phát triển 

Bền vững - Minh bạch, hướng tới chuẩn mực tập đoàn quốc tế như thu hút đội ngũ lãnh đạo 

& nhân lực cấp cao có trình độ kinh nghiệm đa quốc gia. Kết hợp với các đối tác hàng đầu tại 

Việt nam để thực hiện dự án “Chuyển đổi & Tăng trưởng”, xây dựng tổ chức tinh gọn, linh hoạt, 

thành lập Tasco Academy, hợp tác với các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới với cơ sở vật chất 

hiện đại & chương trình đào tạo tiên tiến,thực tế. Thực hiện dự án “Cải thiện hành trình trải 

nghiệm người lao động” và nhiều dự án nhằm tạo môi trường làm việc & phát triển tốt nhất cho 

đội ngũ.Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh hợp nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết cho từng lĩnh vực hoạt động. 

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian 

tới. 

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty. 

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào 

sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
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PHỤ LỤC 01 Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  

CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022) 

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021, thành viên độc lập HĐQT nhận 

định chung như sau: 

1. Về các cuộc họp HĐQT 

- Trong năm 2021, toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt 

động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản 

trị công ty chuẩn mực; 

- HĐQT đã tổ chức 43 phiên họp (bao gồm cả tập trung, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn 

bản) theo đúng nguyên tắc, quy định; 

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh 

nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý…đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT 

và Ban TGĐ. 

2. Về công tác quản trị và giám sát 

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất 

thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế; 

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban TGĐ thường xuyên tham dự các cuộc họp 

định kỳ và bất thường của Ban TGĐ; 

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban 

TGĐ thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ 

quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông. 

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT 

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản 

trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng; 

- HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều 

phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công 

ty để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động 

của Công ty; 

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc 

đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định. 

 THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT 

(Đã ký) 

 

TRẦN HẰNG THU 

 


