
Ông Trần Ngọc Chu

Ông Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT độc lập

Ông Trần Quốc Trí

Ông Phạm Gia Tuấn

STT

1

2

3

4

Thành viên HĐQT độc lập Ông Lý Văn Xuân5

TÊN CHỨC DANH

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tính đến cuối NĐTC 2016 – 2017, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen gồm:

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng Quản trị thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc để thực hiện các chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị, đồng 
thời cử các thành viên làm Trưởng Tiểu ban hoặc phụ trách chính các Tiểu ban. Các Tiểu ban bao gồm:

Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược: Thực hiện chức năng nghiên cứu & phát triển chiến lược các chiến lược trung, dài 
hạn của Công ty. Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược do Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Trưởng 
Tiểu ban. 

Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự & lương thưởng: Thực hiện chức năng nghiên cứu các phương án tái cấu trúc và thiết lập cơ 
chế, chính sách, chế độ, lương thưởng, phúc lợi, phát triển nguồn nhân lực toàn Công ty. Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự & 
lương thưởng do do Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Tiểu ban. Chủ tịch HĐQT phân công cho Ông Trần 
Ngọc Chu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT phụ trách một số công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Tiểu ban.

Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông: Thực hiện chức năng giám sát hoạt động tài chính và quan hệ cổ đông của Công 
ty. Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông sẽ do Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập làm Trưởng Tiểu ban.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, các Tiểu ban của HĐQT được sự hỗ trợ về mặt nghiệp vụ, chuyên môn từ các 
nhóm đơn vị sau: 

Nhóm đơn vị trợ giúp cho HĐQT, do HĐQT thành lập và trực thuộc HĐQT như: Ban Tái cấu trúc, Hội đồng Nhân lực, Khối 
Trợ lý & Pháp chế,…

Nhóm đơn vị là các Khối – Phòng – Ban chức năng trực thuộc Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn như: Khối Tài chính, Khối 
Đầu tư & Xây dựng, Khối Sản xuất & Dự án,….
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Ông Trần Ngọc Chu

Ông Lê Phước Vũ 

Ông Trần Quốc Trí

Ông Phạm Gia Tuấn

STT

1

2

3

4

Ông Lý Văn Xuân5

THÀNH VIÊN HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT 
độc lập

Thành viên HĐQT 
độc lập

CHỨC VỤ

06/3/2013

06/3/2013

29/4/2014

06/3/2013

31/7/2015

133

133

133

133

133

100%

100%

100%

100%

100%

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trong niên độ tài chính 2016 – 2017 (từ 01/10/2016 đến 30/9/2017), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hoa Sen đã tổ chức 133 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đưa ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh.
Số lượng và tỷ lệ tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của từng thành viên được thống kê chi tiết như sau: 

Bảng tóm tắt nội dung một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2016 – 2017:

NGÀY BẮT ĐẦU LÀ 
THÀNH VIÊN HĐQT

SỐ BUỔI HỌP 
HĐQT THAM DỰ

TỶ LỆ
THAM DỰ HỌP

85/NQ/HĐQT/2016

78A/NQ/HĐQT/2016

87/NQ/HĐQT/2016

91/NQ/HĐQT/2016

STT

1

2

3

4

97/NQ/HĐQT/20165

NGHỊ QUYẾT

28/10/2016

01/10/2016

28/10/2016

07/11/2016 
  

07/12/2016

PHIÊN HỌP NGÀY

Điều chỉnh thông tin dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An. Nội 
dung điều chỉnh: Thay đổi thông tin chủ đầu tư Dự án do Công ty TNHH MTV 
Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An được sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Hoa 
Sen Nghệ An.

Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên NĐTC 2016 – 2017.

Về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và 
bổ nhiệm chính thức chức danh Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu.

Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các 
Công ty con/ Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Công ty TNHH Đầu 
tư & Du lịch Hoa Sen và các cá nhân/ tổ chức có liên quan đến người nội bộ 
của Công ty.

Thông qua chủ trương điều chỉnh nội dung chương trình ĐHĐCĐ Thường niên 
NĐTC 2016 – 2017.

102/NQ/HĐQT/20166 26/12/2016 Điều chỉnh thông tin dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định. Nội 
dung điều chỉnh: Tách Nhà máy ống thép và Nhà máy ống nhựa thành 02 Dự 
án riêng biệt.

01/NQ/HĐQT/20177 05/01/2017 Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên 
Bái.

07/NQ/HĐQT/20178 18/01/2017 Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hoa Sen tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho Công ty 
TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen.

07A/NQ/HĐQT/20179 02/02/2017 Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên 
Bái:
- Tên Dự án: Dự án Đầu tư nhà máy vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Minh Quân và Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên, 
Tỉnh Yên Bái.
- Diện tích sử dụng: 20 ha.
- Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 1.050 tỷ đồng.

09/NQ/HĐQT/201710 07/02/2017 Triển khai chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2015 - 2016 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi 
trả: 10%.
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17/NQ/HĐQT/2017

STT

11

NGHỊ QUYẾT
09/3/2017

PHIÊN HỌP NGÀY

Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt 
và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn 
Hoa Sen

21/NQ/HĐQT/201712 15/3/2017 Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại 
Singapore.

22/NQ/HĐQT/201713 15/3/2017 Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán các 
báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong 
NĐTC 2016 – 2017.

23/NQ/HĐQT/201714 15/3/2017 Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy 
Quang và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với 
Ông Nguyễn Ngọc Huy.

23A/NQ/HĐQT/201715 15/3/2017 Thông qua việc Góp vốn thành lập Công ty TNHH Hoa Sen Eco – Homes. 
- Vốn điều lệ: 22.260.000.000 đồng. 
- Địa chỉ: Lô C3, đường số 19, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương.

23B/NQ/HĐQT/201716 15/3/2017 Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ:
- Vốn điều lệ ban đầu: 50 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ góp thêm: 50 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ sau khi góp thêm: 100 tỷ đồng.

33A/NQ/HĐQT/201717 07/4/2017 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Phú Mỹ. 

35A/NQ/HĐQT/201718 12/4/2017 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp 
kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn.

38/NQ/HĐQT/201719 03/5/2017 Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 
2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu. 
Tổng khối lượng phát hành: 150.000.000 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành 
dự kiến 1.500.000.000 đồng.

43/NQ/HĐQT/201720 10/5/2017 Thông qua giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

44/NQ/HĐQT/201721 10/5/2017 Thông qua giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen. 
Thông qua giao dịch chuyển nhượng tài sản giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hoa Sen và Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

49/NQ/HĐQT/201722 22/5/2017 Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Austra-
lia.

55A/NQ/HĐQT/201723 19/6/2017 Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành 
cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

61/NQ/HĐQT/201724 06/7/2017 Thay đổi thông tin đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng 
nóng Hoa Sen Phú Mỹ

67/NQ/HĐQT/201725 27/7/2017 Phiên họp bất thường ngày 27/7/2017 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 
MTV Hoa Sen Nghệ An.
- Vốn điều lệ trước khi tăng: 330 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ góp thêm: 120 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ sau khi góp thêm: 450 tỷ đồng.

80/NQ/HĐQT/201726 17/8/2017 Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp vận và Cảng 
Quốc tế Hoa Sen – Gemadept.

85/NQ/HĐQT/201727 05/9/2017 Nhận chuyển nhượng phần vốn góp và thay đổi các thông tin đăng ký kinh 
doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hoa Thìn Long Đức Phong (VN)
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Hàng tháng tại các phiên họp định kỳ của HĐQT, các Tiểu 
ban đều báo cáo chi tiết tình hình hoạt động trong tháng và 
đề xuất Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương, định hướng 
đối với các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban. 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, 
trong NĐTC 2016 – 2017 các Tiểu ban trực thuộc Hội 
đồng Quản trị đã tiến hành các hoạt động như sau: 

HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN TÁI CẤU TRÚC, 
NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG THƯỞNG
Trong NĐTC 2016 – 2017, Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự 
và lương thưởng đã phối hợp triển khai các công tác sau:

CÔNG TÁC TÁI CẤU TRÚC VÀ NHÂN SỰ
- Xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp với thực tiễn 
hoạt động của Tập đoàn, trong đó chủ yếu tập trung vào 
việc hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành theo Vùng – 
Miền và cơ chế tổ chức, sắp xếp các Khối – Phòng – Ban 
chức năng tại Văn phòng Tập đoàn.
- Phối hợp trong công tác soạn thảo, ban hành hệ thống 
quản trị nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo hoạt động của Tập 
đoàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. 
- Xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức về nhân sự: xây 
dựng tiêu chuẩn về đánh giá cán bộ quản lý, quản trị viên 
dự nguồn; Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản 
lý của Tập đoàn; Chính sách quy hoạch, luân chuyển, đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực;
- Nghiên cứu, đề xuất phương án hoàn thiện mô hình tổ 
chức và quản trị của Tập đoàn nhằm đáp ứng nhu cầu và 
chiến lược phát triển trong thời gian tới.

VẤN ĐỀ LƯƠNG THƯỞNG, PHÚC LỢI 
- Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất nhằm hoàn 
thiện chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – 
kỷ luật của Tập đoàn.
Ngoài ra, Tiểu ban còn thực hiện các công tác khác liên 
quan đến hoạt động lương thưởng, phúc lợi của Tập đoàn.

HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN ĐẦU TƯ & PHÁT 
TRIỂN CHIẾN LƯỢC

Trong NĐTC 2016 – 2017, tiểu ban Đầu tư & Phát triển 
chiến lược đã phối hợp triển khai một số công tác liên quan 
đến hoạt động đầu tư Dự án, cụ thể như:
-Triển khai thực hiện, nghiên cứu và xúc tiến đầu tư đối với 
các Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng 
Quản trị phê duyệt, bao gồm:
• Các Dự án công nghiệp: Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ 
An; Dự án nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định; Dự án 
Nhà máy Hoa Sen Hà Nam; Dự án Nhà máy ống thép mạ 
kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ;
• Nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực cho các Dự án bất động 
sản, du lịch, nghỉ dưỡng như: Dự án Trung tâm thương mại, 
khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái; 
Dự án Trung tâm dịch vụ, khách sạn và căn hộ cao cấp – 
Hoa Sen Tower Quy Nhơn. 
• Xúc tiến đầu tư và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển 
khai các Dự án đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận. 
- Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất Hội đồng Quản trị các 
phương án đầu tư triển vọng để Hội đồng Quản trị quyết 
định triển khai hoặc đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. Trong NĐTC 2016 – 2017, Tiểu ban đã đóng vai trò 
tham mưu, xúc tiến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại 
Singapore và Australia nhằm thực hiện chiến lược phát 
triển Tập đoàn.
- Triển khai, giám sát các hoạt động đầu tư khác của Tập đoàn.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN 
THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN TÀI CHÍNH VÀ QUAN 
HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÀI CHÍNH:
- Định kỳ soát xét các báo cáo tài chính của Công ty, đảm 
bảo tính chính xác, minh bạch trong các số liệu tài chính khi 
báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và nhà đầu 
tư.
- Thẩm tra các báo cáo thực hiện chi phí tài chính hàng tháng 
do Ban Tổng Giám đốc thực hiện, từ đó đề xuất Hội đồng 
Quản trị về các định hướng liên quan đến công tác quản trị 
tài chính. 
- Tiến hành kiểm tra bất thường đối với các số liệu tài chính 
của Công ty nhằm đảm bảo tình hình tài chính của Công ty 
luôn trong trạng thái lành mạnh.

HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
- Thực hiện thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường 
đúng theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ 
Tài chính.
- Chủ động công bố thông tin đối với những thông tin quan 
trọng, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền lợi 
cũng như các quyết định đầu tư của nhà đầu tư.

HOẠT ĐỘNG CHI TRẢ CỔ TỨC
- Đưa ra ý kiến tham mưu cho Hội đồng Quản trị về tỷ lệ, hình 
thức và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp nhằm đảm bảo 
không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty;
- Hướng dẫn, giúp cổ đông giải quyết các thắc mắc, yêu cầu về 
cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và các yêu cầu khác liên quan.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
- Tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của Đại 
hội đồng cổ đông; chủ trì soạn thảo tài liệu họp và công bố 
đầy đủ tài liệu trên website để các cổ đông tham khảo, làm 
cơ sở để cổ đông thảo luận và biểu quyết tại hội nghị đúng 
theo quy định của pháp luật; trả lời đầy đủ, chu đáo tất cả 
các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại hội nghị trong thời hạn hợp 
lý;
- Tổ chức các buổi hội nghị khách hàng nhằm xây dựng, củng 
cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác và nhà đầu tư;
- Tham gia gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước, trình bày, giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư 
quan tâm, tạo sự tin tưởng nơi nhà đầu tư.
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Trong NĐTC 2016 – 2017, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số chủ trương liên quan đến việc bổ nhiệm, thôi nhiệm các 
vị trí trong Ban Tổng Giám đốc, chi tiết như sau:
- Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy Quang và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám 
đốc Xuất khẩu đối với Ông Nguyễn Ngọc Huy theo Nghị quyết HĐQT số 23/NQ/HĐQT/2017 ngày 15/3/2017.
Cơ cấu nhân sự hiện tại và phân công phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc như sau:

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT VÀ KIỂM TOÁN TẠI 
DOANH NGHIỆP

MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHẶT CHẼ
Công tác kiểm soát là một trong những nghiệp vụ quan trọng tại Tập 
đoàn, hoạt động kiểm soát nội bộ ngày càng gắn bó với các hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Kiểm soát nội bộ không chỉ là công cụ của 
Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra giám sát mà còn là đối tác hỗ trợ 
hiệu quả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo vệ 
tối đa tài sản của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông. 
Tập đoàn Hoa Sen duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp 
tham gia giám sát, kiểm soát chặt chẽ tất cả các mảng hoạt động của 
doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ đều tuân thủ 
đúng quy trình đã ban hành. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn có các bộ 

Nhằm nắm bắt chặt chẽ tình hình hoạt động của Tập đoàn, 
tại các phiên họp định kỳ hàng tháng Hội đồng Quản trị đều 
yêu cầu sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý chủ chốt để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong tháng cho Hội đồng Quản trị và tình hình 
thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, 
đồng thời trình bày kế hoạch kinh doanh của tháng tiếp theo 
và phương hướng để hoàn thành kế hoạch đề ra.
Ngoài ra các cuộc họp giao ban hàng tuần cùng Ban Tổng 
Giám đốc, Giám đốc các Khối chức năng và Giám đốc các 
Công ty con cũng đều có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng 

Ông Trần Ngọc Chu

STT

1

HỌ VÀ TÊN
Tổng Giám đốc

CHỨC DANH

Điều hành chung toàn bộ hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, 
đồng thời phụ trách chính các mảng nghiệp vụ liên quan đến tín dụng – ngân 
hàng, đối ngoại và hoạt động đầu tư Dự án của Tập đoàn (bao gồm các Dự 
án công nghiệp, Dự án đầu tư khách sạn – du lịch – bất động sản và các Dự 
án được dự kiến triển khai tại tỉnh Ninh Thuận)

Ông Trần Quốc Trí2 Phó TGĐ trực Điều phối chung hoạt động kinh doanh của các Văn phòng điều hành Miền, 
đồng thời chỉ đạo, điều hành hoạt động nhân sự - nội vụ, kinh doanh của Tập 
đoàn.
Tổ chức triển khai các chủ trương liên quan đến hoạt động nội vụ theo chỉ đạo 
từ HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Ông Hoàng Đức Huy3 Phó TGĐ kiểm soát Phụ trách hoạt động kiểm soát toàn Tập đoàn

Ông Vũ Văn Thanh4 Phó TGĐ phụ trách 
Văn phòng điều hành 
Miền Bắc

Phụ trách mảng Tài chính thuộc Tập đoàn.
Phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống chi 
nhánh phân phối, nhà máy/công ty con tại Khu vực Miền Bắc.

Ông Nguyễn Minh Khoa5 Phó TGĐ phụ trách 
sản xuất – cung ứng

Phụ trách điều hành mảng cung ứng – dịch vụ, sản xuất – dự án và xúc tiến 
đầu tư của Tập đoàn.

Ông Hồ Thanh Hiếu6 Phó TGĐ phụ trách 
Văn phòng điều hành 
Miền Trung

Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống chi nhánh 
phân phối, nhà máy/công ty con tại Miền Nam và Miền Trung.
Điều hành trực tiếp các hoạt động của Khối Kinh doanh – Phân phối thuộc 
Tập đoàn.
Điều hành chung các hoạt động nghiệp vụ liên quan Dự án ERP của Tập 
đoàn.

Ông Trần Quốc Phẩm7 Phó TGĐ phụ trách 
Đầu tư & Xây dựng

Phụ trách nghiệp vụ xây dựng cơ bản của toàn Tập đoàn, đồng thời phụ 
trách chính các Dự án trong lĩnh vực khách sạn, kinh doanh bất động sản tại 
Yên Bái và Bình Định.

Ông Nguyễn Ngọc Huy8 Quyền Phó TGĐ phụ 
trách xuất khẩu

Phụ trách trực tiếp đối với hoạt động xuất khẩu.

NHIỆM VỤ

Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị điều hành nhằm 
giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời điều 
chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng 
Quản trị.
Niên độ tài chính 2016 – 2017, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn 
thành tốt vai trò của mình qua các giải pháp điều hành sản 
xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, 
định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chủ trương, chỉ đạo 
mà Hội đồng Quản trị đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc 
triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện 
với tinh thần trách nhiệm cao. 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 85

phận chuyên trách thực hiện các công tác đấu thầu, kiểm soát giá,... 
nhằm tối ưu hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, phòng Kiểm soát nội bộ còn nhận diện các rủi ro trọng yếu 
trong năm, xác định các quy trình sản xuất kinh doanh liên quan tới các 
rủi ro và tổ chức đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát cũng 
như tính tuân thủ trong các quy trình tác nghiệp.

MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN MINH BẠCH
Tập đoàn Hoa Sen luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi 
nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các tổ chức kiểm toán độc 
lập cũng như cơ quan nhà nước. Các số liệu trong báo cáo tài chính 
của doanh nghiệp phản ảnh đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính, 
hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ về 
kế toán, kiểm toán và quy định pháp luật.



THÙ LAO, THU NHẬP KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
(Theo quy định tại Phụ lục số 04 về Báo cáo thường niên ban hành kèm Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.)

THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĐTC 2016 – 2017

CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC TẠI DOANH NGHIỆP CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CHỨC VỤ

30.000.000

2 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 25.000.000
3 Thành viên Hội đồng Quản trị 20.000.000

THÙ LAO
(đồng/tháng)

STT

1 Lê Phước Vũ

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH

100.000.000Trưởng Ban Quản lý dự án
Trưởng Ban Tái cấu trúc

Phó Ban Tái cấu trúc

12.000.000

3 Trần Quốc Trí
80.000.000Phó Tổng Giám đốc Trực

Phó Ban Tái cấu trúc 9.000.000

2 Trần Ngọc Chu

100.000.000Tổng Giám đốc
9.000.000

Chủ tịch tại một số Công ty con / 
Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn 20.000.000

Tiền lương / Thù lao
(đồng/tháng)

* Ghi chú: Mức lương thực nhận của các chức danh Trưởng Ban Quản lý Dự án, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc 
trực là mức lương ngạch bậc cộng với lương hiệu quả kinh doanh. Trong đó, lương hiệu quả kinh doanh sẽ tùy thuộc vào 
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng của Tập đoàn.
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