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Ông LÊ PHƯỚC VŨ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Lê Phước Vũ khởi nghiệp từ một cơ sở bán lẻ tôn vào năm 1994. Sau 7 năm 
tích lũy vốn và kinh nghiệm, đến năm 2001 ông sáng lập Công ty Cổ phần Hoa 
Sen (tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen hiện nay) với số vốn điều 
lệ ban đầu là 30 tỷ đồng. 
Qua hơn 16 năm dày công xây dựng và phát triển, bằng trí tuệ, sự quyết đoán, 
trách nhiệm và sự liêm chính, ông đã đưa Tập đoàn Hoa Sen vươn lên trở thành 
doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh tôn thép hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. 
Với những thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh và hoạt động cộng đồng, năm 2014 ông đã vinh dự được Chủ 
tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Ông cũng đã giành vị trí 
quán quân giải thưởng EY – Bản lĩnh Doanh nhân lập nghiệp 2014, giải thưởng 
danh giá tôn vinh tài năng và bản lĩnh doanh nhân, và là đại diện cho cộng đồng 
doanh nhân Việt Nam tham gia giải thưởng doanh nhân EY quốc tế tại Monaco 
năm 2015. 
Ngày 09/10/2017, Ông cũng vinh dự được UBND tỉnh Bình Dương trao tặng 
Bằng khen Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2017.
Với tâm huyết và những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Tập đoàn, ông 
được ĐHĐCĐ tín nhiệm bầu vào HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT liên tục nhiều 
nhiệm kỳ. 
Hiện nay, Ông Lê Phước Vũ đang giữ chức vụ Trưởng tiểu ban thuộc HĐQT, bao 
gồm: Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược và Tiểu ban tái cấu trúc, nhân sự & 
lương thưởng. Đồng thời, Ông là người trực tiếp đưa ra những chiến lược, định 
hướng cho các đơn vị tham mưu, giúp việc cho HĐQT và các đơn vị mang tính chất 
đặc thù như: Ban Tái cấu trúc HĐQT, Hội đồng nhân lực, Ban Xúc tiến đầu tư…
Trên cương vị Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Phước Vũ đã đồng hành cùng các thành 
viên HĐQT để đưa ra nhiều quyết sách, chủ trương đúng đắn, kịp thời, là đầu tàu 
dẫn dắt Tập đoàn Hoa Sen gặt hái những thành tựu nổi bật trong suốt 16 năm qua.

Ông TRẦN NGỌC CHU
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Gắn bó với Tập đoàn Hoa Sen ngay từ 
những ngày đầu thành lập, ông Trần 
Ngọc Chu đã tạo được những dấu ấn 
đậm nét trong quá trình phát triển của 
Tập đoàn. 
Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán 
Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế 
toán, thuế và điều hành doanh nghiệp, 
ông được Đại hội đồng cổ đông tín 
nhiệm bầu chọn vào HĐQT nhiều nhiệm 
kỳ liên tục, đồng thời đảm nhận những vị 
trí quan trọng trong ban điều hành của 
Tập đoàn.
Hiện tại, Ông Trần Ngọc Chu đang giữ 
chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen. Trên 
cương vị Phó Chủ tịch HĐQT, ông được 
giao nhiệm vụ phụ trách chính hoạt 
động của Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự 
& Lương thưởng, đồng thời tham gia chỉ 
đạo, đưa ra các quyết sách, chủ trương 
trong các lĩnh vực nội vụ, tài chính – 
ngân hàng, đầu tư Dự án…
Ông Trần Ngọc Chu đã vinh dự được 
Chủ tịch nước trao tặng Huân chương 
Lao động Hạng Ba vào năm 2014 và 
nhiều lần được UBND tỉnh Bình Dương 
tặng bằng khen vì những đóng góp cho 
sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp 
và địa phương. 
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Ông TRẦN QUỐC TRÍ
Thành viên Hội đồng Quản trị

Gia nhập Tập đoàn Hoa Sen từ năm 
2004, ông Trần Quốc Trí đã chứng tỏ 
được khả năng điều hành qua nhiều vị 
trí như Trưởng Bộ phận Tổng hợp Hệ 
thống phân phối, Giám đốc Hệ thống 
phân phối, Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Kinh doanh và từ 01/4/2011 
đến nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc Trực của Tập đoàn Hoa Sen. 
Ông Trần Quốc Trí là thành viên được 
bầu bổ sung vào HĐQT vào ngày 
29/4/2014 và được ĐHĐCĐ chính 
thức phê chuẩn chức danh tại Hội nghị 
Thường niên ngày 19/01/2015.
Ông Trần Quốc Trí tốt nghiệp cử nhân 
chuyên ngành Kế toán kiểm toán tại Đại 
học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ trao 
tặng Bằng khen cho ông Trần Quốc Trí 
vì đã có thành tích trong công tác từ 
năm 2012 đến năm 2016, góp phần 
vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông LÝ VĂN XUÂN
Thành viên Hội đồng Quản trị 

Ông Lý Văn Xuân là một cổ đông trung 
thành của Tập đoàn Hoa Sen ngay từ 
ngày đầu thành lập. Với uy tín cá nhân 
và tâm huyết đối với Tập đoàn, Ông 
được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát 
nhiệm kỳ 2013 – 2017. Ngày 
31/7/2015, Ông Lý Văn Xuân được 
bầu bổ sung vào HĐQT, đồng thời ông 
cũng từ nhiệm chức vụ thành viên Ban 
Kiểm soát. Ông được ĐHĐCĐ phê 
chuẩn chức danh thành viên HĐQT tại 
Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ niên độ 
tài chính 2015 – 2016 ngày 
18/01/2016.
Ông Lý Văn Xuân hiện là Phó Giáo sư, 
Tiến sĩ Y khoa, giữ chức vụ Trưởng 
phòng Đào tạo, Đại học Y Dược Thành 
phố Hồ Chí Minh. Tại Tập đoàn Hoa 
Sen, trong NĐTC 2016 – 2017, ông Lý 
Văn Xuân là thành viên HĐQT độc lập 
phụ trách công tác giám sát, phê duyệt 
các giao dịch với người có liên quan.

Ông PHẠM GIA TUẤN
Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Gia Tuấn tốt nghiệp cử 
nhân chuyên ngành Kế toán tại 
Sydney University of Technology, 
Australia và là thành viên Hiệp hội Kế 
toán viên Công chứng Australia. Ông 
có bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm về 
quản trị thuế và kiểm soát hoạt động 
doanh nghiệp tại các công ty hàng 
đầu như VinaCapital, Pricewaterhouse-
Coopers và Dutch Lady Vietnam. 
Ông Phạm Gia Tuấn hiện là thành viên 
HĐQT Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ 
Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM), 
đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ 
Đầu Tư Chứng Khoán Y Tế Bản Việt 
(VCHF), trực tiếp giám sát các hoạt 
động đầu tư tài chính và doanh nghiệp 
tư nhân của Quỹ. 
Tại Tập đoàn Hoa Sen, trong NĐTC 
2016 – 2017, ông là thành viên 
HĐQT độc lập, phụ trách Tiểu ban Tài 
chính và Quan hệ cổ đông của HĐQT.  
Ông Phạm Gia Tuấn đã tham gia tích 
cực vào các hoạt động của HĐQT Tập 
đoàn Hoa Sen, đặc biệt là trong hoạt 
động quan hệ, tiếp xúc với cổ đông, 
nhà đầu tư.
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