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CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2014
Ngày 05 tháng 4 năm 2014
Thời gian
08h00 - 08h30
08h30 - 08h40
08h40 - 08h50
08h50 - 09h00
09h00 - 09h10

09h10 - 09h30

09h30 - 09h50

Nội dung

Ngƣời thực hiện

- Đón khách, Kiểm tra tư cách cổ đông
- Văn nghệ chào mừng
- Chào cờ, Khai mạc
- Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu
- Thông qua Nội quy tổ chức Đại hội
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội
- Cử Đoàn Chủ tịch tham gia điều hành Đại hội
- Cử Ban Thư ký Đại hội
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã
qua kiểm toán
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT
- Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và
BKS năm 2013, dự kiến năm 2014

Ông Nguyễn Đức Hậu –
Phó Tổng Giám đốc

TS.Vũ Dương Hiền – Chủ
tịch HĐQT
Ông Vũ Xuân Cường –
Tổng Giám đốc
TS.Vũ Dương Hiền – Chủ
tịch HĐQT
Bà Trần Thị Hằng – Đại
diện Ban Kiểm sóat

09h50 - 10h00

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

10h00 - 10h10

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Quốc
tế Green
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm
2013
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Ông Vũ Xuân Thủy - Phó
Chủ tịch HĐQT

10h10 - 10h20

- Phương án phát hành cổ phiếu bổ sung vốn cho Dự
án Bệnh viện Quốc tế Green

Ông Vũ Xuân Thịnh –
Phó Tổng Giám đốc

- Bầu bổ sung một thành viên hội đồng quản trị và
một thành viên ban kiểm soát
- Đại hội thảo luận
- Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm
quyền của ĐHĐCĐ

TS.Vũ Dương Hiền – Chủ
tịch HĐQT

10h20 - 10h50
10h50 - 11h10
11h10 - 11h20
11h20 - 11h30
11h30

- Thông qua Nghị quyết Đại hội
- Bế mạc Đại hội
- Chào cờ
- Tiệc trưa

TS.Vũ Dương Hiền – Chủ
tịch HĐQT
Bà Lê Thị Phương Loan –
Trưởng ban Thư ký ĐH
TS.Vũ Dương Hiền

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
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NỘI QUY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
1. Cổ đông về dự Đại hội phải được Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra. Tất cả những thắc mắc
về tư cách cổ đông phải được chuyển đến Ban Tổ chức trước giờ khai mạc 30 phút.
2. Cổ đông phải ăn mặc gọn gàng, đến trước giờ trù bị 15 phút, ổn định chỗ ngồi, tuân thủ sự điều
hành của Đòan Chủ tịch và Ban Tổ chức đại hội. Không nói chuyện riêng gây mất trật tự trong
quá trình Đại hội; điện thoại di động phải để chế độ rung.
3. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của
Pháp luật, Điều lệ tổ chức và họat động của Tập đoàn HAPACO.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại hội trường, hoặc ghi ý kiến vào
Phiếu ghi ý kiến (ở cuối tập tài liệu đại hội) và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp.
Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người được ủy quyền cần đăng
ký với Ban Thư ký Đại hội, khi được mời phát biểu phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, mã số đại biểu
tham dự sau đó trình bày vấn đề cần phát biểu. Các vấn đề thảo luận, phát biểu, kiến nghị của cổ
đông không được trùng lặp và phải cụ thể. Các ý kiến phải rõ ràng, thẳng thắn, trung thực và
mang tính xây dựng, được ghi tóm lược nội dung và ký ghi rõ họ tên chuyển cho Ban thư ký Đại
hội. Việc trả lời ý kiến cổ đông phải đúng thẩm quyền, do Đoàn Chủ tịch phân công. Nếu cổ
đông không nhất trí có thể gửi văn bản cho Đoàn chủ tịch.
5. Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít
nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt
danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội.
6. Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội diễn ra trong 1/2 ngày và sẽ thông qua chương trình Đại
hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội. Tất cả những nội
dung thảo luận, phát biểu, kiến nghị, tranh luận và việc giải đáp được thực hiện tại Đại hội.
7. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu
biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy
quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản lưu trữ theo quy
định và được thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Việc thông qua Nghị quyết Đại hội, việc bầu
cử phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ (thiểu số phải phục tùng đa số).
8. Trong Đại hội mọi người phải sử xự văn minh, lịch sự, thể hiện văn hóa, đảm bảo tính tổ chức.
Cổ đông vi phạm quy chế này sẽ bị truất quyền cổ đông không được tham dự Đại hội.
9. Cổ đông tuân thủ các quy định tại nội quy này, tuân thủ sự điều khiển của Đòan Chủ tịch và tôn
trọng kết quả làm việc của Đại hội.
10. Nội quy có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cổ đông và
những người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 có trách
nhiệm thực hiện nội quy này.
Hải Phòng, ngày 05/4/2014
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
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BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2014
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)
PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013
1. Thuận lợi
- Tập đoàn đã phát huy được truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và gắn bó khăng khít của
tập thể cán bộ công nhân viên lao động toàn Tập đoàn.
- Luôn luôn nhận được sự động viên, đồng hành, thủy chung son sắc của cổ đông và các nhà đầu tư
từ khắp mọi miền.
- Thương hiệu và uy tín của HAPACO, theo thời gian tiếp tục được củng cố và khẳng định vững
chắc vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Mối quan hệ lâu năm với các đối tác và khách hàng lớn, khách hàng truyền thống không ngừng
được củng cố, nâng tầm và phát triển bền vững.
- Các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm nội địa đạt tiêu chuẩn chất lượng, có sức cạnh tranh tốt,
được tiêu thụ rộng khắp và đáp ứng được mọi nhu cầu của thị trường.
2. Khó khăn
Bên cạnh những yếu tố thuận lợi mang tính chất then chốt, thì trong năm qua các hoạt động sản
xuất kinh doanh và đầu tư của HAPACO cũng còn gặp không ít những khó khăn và thách thức, cụ
thể:
a. Khó khăn khách quan
- HAPACO cũng như cộng đồng các doanh nghiệp của cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng
nói riêng, tiếp tục phải gánh chịu những khó khăn lớn do tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu
và suy giảm kinh tế sâu trong nước.
- Hạ tầng chung phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là nhà xưởng, máy móc và các trang
thiết bị…theo thời gian đã xuống cấp, thường xuyên phải dừng để cải tạo sửa chữa, ảnh hưởng
lớn đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế thấp.
- Giá điện tăng 5%, giá xăng dầu tăng 4,48%, dẫn đến giá nguyên vật liệu, cước vận tải và các loại
vật tư đầu vào khác cũng đều đồng loạt tăng cao. Trong khi giá bán của các loại sản phẩm không
tăng, mà có những thời điểm còn phải khuyến mại, hỗ trợ, giảm giá…đã làm giảm hiệu quả kinh
tế.
- Bảo hiểm xã hội tăng 9,5% cũng là một tác động làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Thị trường và khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn và khắt khe hơn về chất lượng cũng như mẫu
mã của sản phẩm, làm gia tăng chi phí sản xuất dịch vụ.
- Ngân hàng giải ngân vốn vay quá chậm và kéo dài, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án Bệnh
viện Quốc tế Green.
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b. Khó khăn chủ quan
- Việc điều tiết và luân chuyển vốn giữa các Công ty thành viên còn chưa hợp lý, có nhiều thời
điểm còn bị chậm chễ, gây khó khăn, ách tắc cho công tác thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất.
- Công tác điều hành, quản lý tại các Công ty thành viên còn có những tồn tại, hạn chế, yếu kém và
những bất cập nhất định. Chưa có các biện pháp mạnh hữu hiệu để tiết giảm các chi phí đầu vào
so với các định mức kinh tế kỹ thuật mà Tập đoàn đã xây dựng ban hành, dẫn đến hiệu quả trong
sản xuất kinh doanh đạt thấp.
- Một bộ phận cán bộ quản lý thiếu cương quyết trong chỉ đạo, điều hành và quản lý sản xuất. Còn
thụ động, chưa nhanh nhạy trong việc xử lý các nghiệp vụ và các tình huống phát sinh…dẫn đến
kỷ luật trong lao động sản xuất kinh doanh và đầu tư có nơi, có lúc còn lỏng lẻo chủ quan.
- Bộ máy gián tiếp tại các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn và các đơn vị còn cồng kềnh, một bộ phận
cán bộ quản lý và nhân viên còn yếu, ỷ lại, dẫn đến hiệu quả trong công việc đạt được chưa cao,
chưa hỗ trợ được nhiều cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Sự lãng phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư và nhân công lao động trong sản xuất ở một vài đơn vị
vẫn chưa được chấn chỉnh kịp thời.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƢ NĂM 2013
Mặc dù còn có quá nhiều khó khăn, song với ý trí, sự quyết tâm vượt khó, tập trung trí tuệ và sự
phối kết hợp nhịp nhàng của cả hệ thống Tập đoàn, cùng sự tin tưởng gửi gắm của cổ đông và các
nhà đầu tư. Khó khăn đã từng bước được đẩy lùi và kết quả năm 2013 một lần nữa khẳng định sự
sáng tạo, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh và đầu
tư của Tập đoàn, cụ thể:
1. Các chỉ tiêu chính của cả Tập đoàn

TT

CÁC CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH

THỰC
HIỆN

SO SÁNH (%)
CÙNG KỲ
KẾ HOẠCH
NĂM 2012

1

Giá trị SXCN

Triệu đồng

410.000

508.000

123,90

103,04

2

Tổng doanh thu

Triệu đồng

400.000

390.544

97,64

102,19

3

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

18.000

26.781

148,78

202,19

Triệu đồng

Nộp
đủ
theo phát
sinh

37.500

100

119,3

Đồng/người/
tháng

3.700.000

3.926.000

106

114,2

15

15

100

100

4

Nộp ngân sách

5

Thu nhập bình quân

6

Chi trả cổ tức bằng cổ
phiếu

%/năm

2. Các họat động sản xuất kinh doanh và đầu tƣ
- Năm 2013 là năm Tập đoàn tiếp tục thực hiện lộ trình về việc tái cấu trúc toàn Tập đoàn, trong đó
đã lần lượt chuyển đổi toàn diện 3 Công ty thành viên là Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu, Công
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ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn và Công ty Cổ phần Đông Bắc, từ mô hình Công ty Cổ phần sang
mô hình Công ty TNHH một thành viên của HAPACO và bước đầu đã phát huy tốt hiệu lực trong
công tác điều hành quản lý và hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.
- Tập đoàn đã thực hiện ưu tiên tập trung cho đầu tư mở rộng cả về quy mô và chiều sâu cho các sản
phẩm giấy xuất khẩu chủ đạo và sản phẩm giấy nội địa. Cùng với đó là không ngừng củng cố,
nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ và có các chương
trình khuyến khích, kích cầu khách hàng phù hợp…do đó đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng kể.
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng 23,90% so với kế hoạch và tăng trưởng 3,04% so với
cùng kỳ.
- Tổng doanh thu đạt 97,64% so với kế hoạch và tăng trưởng 2,19% so với cùng kỳ.
- Hoạt động tài chính đạt hiệu quả tốt, đóng góp tích cực cùng hiệu quả sản xuất kinh doanh góp
phần gia tăng lợi nhuận với mức tăng trưởng 48,78% so với kế hoạch và tăng trưởng 102,19% so
với cùng kỳ.
- Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại đã tìm ra được hướng đi mới, đúng đắn, phù hợp
và đã có những tiến triển tốt.
- Song song với việc không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn, đạt
tăng trưởng cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Tập đoàn cũng đã tiếp tục đầu tư theo các giai
đoạn, ưu tiên huy động và tập trung mọi nguồn lực cho dự án trọng điểm Bệnh viện Quốc tế
Green:
+ Dự án Bệnh viện Quốc tế Green hiện đang tập trung hoàn thiện giai đoạn cuối. Cùng với công
tác chuyên môn như tu nghiệp, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao và sắp xếp đội ngũ y,
bác sĩ, điều dưỡng, bộ máy điều hành và nhân viên nghiệp vụ…để đồng bộ sớm đưa bệnh viện
vào vận hành từ đầu quý III năm 2014.
+ Dự án Khu công nghiệp đang ký kết hợp tác với các đối tác nước ngoài có tiềm lực kinh tế và
kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp và đang chuẩn bị san lấp mặt bằng
giai đoạn 1 từ cuối năm 2014.
3. Bảo đảm an toàn sản xuất, chăm lo thực hiện chế độ chính sách đối với ngƣời lao động và
nghĩa vụ với cổ đông và các nhà đầu tƣ
- Sản xuất kinh doanh và đầu tư bảo đảm an toàn.
- Công tác tuyên truyền giáo dục chấp hành pháp luật, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, giải quyết các chế độ chính sách liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của người lao động được thực hiện đầy đủ, đời sống được cải thiện và ngày càng được
nâng cao.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của Tập đoàn đối với cổ đông và các nhà đầu tư, chi trả
thưởng 15% cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, hoàn thành thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu
thưởng theo quy định hiện hành.
4. Phong trào thi đua
- Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước
thi đua giữa các công ty thành viên, có sự chứng kiến của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
và đại diện cán bộ công nhân viên lao động ưu tú. Các công ty thành viên nhận kế hoạch, nhận
nhiệm vụ và cam kết thực hiện có hiệu quả, trên cơ sở không ngừng phát huy sáng kiến, sáng tạo,
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cải tiến công tác quản lý, cải tiến kỹ thuật công nghệ, hợp lý hóa các quy trình sản xuất. Đã có
nhiều công ty thành viên hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch và cả Tập đoàn đã hoàn thành
vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2013 đã giao.
- Các danh hiệu thi đua năm 2013 gồm 56 chiến sĩ thi đua các cấp và 524 lao động đạt danh hiệu lao
động giỏi, lao động xuất sắc, đó chính là kết quả, phần thưởng minh chứng rõ nét cho phong trào
thi đua của Tập đoàn.
5. Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và hướng dẫn của đảng và đoàn thể cấp trên.
Đảng bộ, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên và trung đội tự vệ của Tập đoàn, luôn duy trì
tốt hoạt động, phong trào, sinh hoạt, tập huấn, huấn luyện và đều đạt được các danh hiệu thi đua:
- Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Công đoàn vững mạnh, thi đua xuất sắc, tổ chức đời sống tốt.
- Đoàn Thanh niên và Trung đội tự vệ khá trong phong trào và huấn luyện tác chiến.
6. Thực hiện chính sách an sinh xã hội
- Đã trở thành truyền thống và nét đẹp nhân văn mang thương hiệu HAPACO. Tập đoàn đã luôn kết
hợp hài hòa, gắn các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư với việc thực hiện các hoạt động từ
thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…là trách nhiệm của Tập đoàn và trách nhiệm của mỗi cán
bộ công nhân viên lao động.
- Kết quả trong năm 2013, cán bộ công nhân viên lao động toàn Tập đoàn đã đóng góp và ủng hộ
các quỹ đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, xóa đói giảm nghèo, chất độc da cam, ủng hộ đồng bào lũ
lụt, trợ cấp thường xuyên cho 10 cụ già cô đơn và 1 thương binh nặng thuộc diện chính sách và
ủng hộ các hội, các quỹ từ thiện khác với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.
III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ KHUYẾT ĐIỂM CHÍNH
Bên cạnh những thành tích và kết quả đạt được đáng khích lệ như đã nêu trên, hoạt động sản xuất
kinh doanh và đầu tư trong năm qua cũng còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế và khuyết điểm chính,
cụ thể:
- Một số khuyết điểm vướng mắc trong quá trình tổ chức, điều hành quản lý sản xuất từ Tập đoàn
đến các công ty thành viên giải quyết còn chậm và tháo gỡ chưa kịp thời
- Sản xuất sản phẩm giấy bao bì công nghiệp không có hiệu quả. Cùng với đó là chi phí cho sản
xuất ở một số công ty thành viên còn quá cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt rất thấp, cá biệt
có những đơn vị vẫn còn thua lỗ, đã tác động mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất
kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.
- Ngân hàng giải ngân vốn vay quá chậm chễ và kéo dài, dẫn đến Dự án Bệnh viện Quốc tế Green
tiến độ thực hiện chậm, làm giảm hiệu quả đầu tư.
- Việc chi trả thưởng 15% cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu cho cổ đông, thực hiện cũng còn chậm,
nên chưa khích lệ được cổ đông.
Đó là những khuyết điểm lớn trong năm 2013, nhất định năm 2014 phải quyết liệt, khắc phục cho
kỳ được để đạt được kết quả cao hơn.
6

TẬP ĐOÀN HAPACO
Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
Năm 2014 được dự báo là năm sẽ còn nhiều khó khăn. Để thích ứng và thực hiện thắng lợi các
chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014, tất cả những điều đó đòi hỏi
toàn Tập đoàn phải có sự tập trung cao độ và phải nỗ lực nhiều hơn, hành động quyết liệt hơn, trên
cơ sở các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các
chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014
1. Ưu tiên mặt trận hàng đầu cho sản xuất, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, khắc phục
những khuyết điểm, đoàn kết thống nhất, thi đua đẩy lùi và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử
thách, phấn đấu các chỉ tiêu chính đạt và tăng trưởng so với năm 2013, cụ thể:

STT
1
2

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

ĐVT

KẾ HOẠCH

Giá trị SXCN

Triệu đồng

510.000

Tổng doanh thu

Triệu đồng

420.000

Trong đó Xuất khẩu

USD

3

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

4

Nộp ngân sách

Triệu đồng

5

Thu nhập bình quân

Đồng/người/tháng

15.000.000
30.000
Nộp đủ theo phát sinh
4.200.000
15

6

Chi trả cổ tức

%/năm

(Trong đó phấn đấu 5% bằng
tiền mặt)

2. Tập trung cao để hoàn thiện các hạng mục và các công việc cuối cùng của dự án, để đưa Bệnh
viện Quốc tế Green đi vào vận hành từ tháng 7 năm 2014.
3. Tiếp tục đầu tư đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tinh thông, có đức, có tài, tận
tâm, mẫn cán, có trình độ và tay nghề cao, để bổ sung kịp thời cho các dự án, các công ty mới và
cho sự nghiệp phát triển.
4. Duy trì bảo đảm đầy đủ việc làm, thu nhập ổn định và thực hiện ngày một tốt hơn các chế độ
chính sách liên quan đến đời sống của cán bộ công nhân viên lao động.
5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với trách nhiệm cao nhất của Tập đoàn đối với cổ đông và các nhà
đầu tư, để cổ đông và các nhà đầu tư yên tâm, vững tin, tiếp tục đầu tư để xây dựng và phát triển
HAPACO ngày một lớn mạnh về mọi mặt.
6. Duy trì thật tốt phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Quản lý giỏi,
lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất chất lượng cao, thi đua tiết kiệm, tiết giảm chi phí,
bảo đảm an toàn, đạt hiệu quả cao, tăng trưởng gắn với phát triển bền vững. Nhân rộng các hạt
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nhân xuất sắc và các gương điển hình tiên tiến, làm nền tảng kích thích phong trào thi đua ngày
một sâu rộng, toàn diện thiết thực.
7. Không ngừng củng cố, xây dựng đảng bộ và các đoàn thể vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt
và phát huy vai trò làm chủ Tập đoàn của cổ đông, xây dựng HAPACO “ Xanh, sạch, đẹp, an
toàn, hiệu quả, mang đậm dấu ấn văn hóa doanh nghiệp".
8. Kết hợp hài hòa giữa sản xuất kinh doanh và đầu tư với bảo vệ thành quả, kịp thời ngăn ngừa và
phòng chống các tệ nạn xã hội. Duy trì thường xuyên và góp sức thực hiện tốt các hoạt động an
sinh xã hội, từ thiện và đền ơn đáp nghĩa.
II. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, ưu tiên tập trung và huy động mọi nguồn lực cho sản xuất, kinh
doanh và đầu tư. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp trong toàn hệ thống, trong đó có sự khuyến
khích và ưu tiên cao cho các công ty thành viên tại các tỉnh phía Bắc, tạo bước đột phá, tăng
mạnh mẽ về sản lượng và chất lượng sản phẩm.
2. Tiếp tục thay đổi cơ cấu sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao gắn với mở rộng
thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa.
3. Thực hành tiết kiệm, tiếp tục giảm thiểu các chi phí đầu vào để tăng khả năng cạnh tranh cho
hàng hoá sản phẩm và dịch vụ.
4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đồng thời tiếp
tục khảo sát, nghiên cứu, xây dựng các dự án mới khả thi, để bổ sung vào kế hoạch và chiến lược
xây dựng phát triển của HAPACO.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các nghiệp
vụ phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, tài chính và đầu tư để tối ưu hiệu
quả sử dụng vốn.
6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và không ngừng nâng tầm các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp,
trên cơ sở thực hiện tốt quy chế tổ chức hoạt động của Tập đoàn, quy chế tài chính, định mức
kinh tế kỹ thuật, quy chế khoán, các chỉ tiêu kinh tế, các quy định, sửa đổi lề lối làm việc, văn
hóa giao tiếp ứng xử…để nâng cao hiệu quả chung.
Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá kết quả năm 2013 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ
năm 2014, kính trình Đại hội phê chuẩn.
Kính chúc Đại hội thành công !
Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TẬP ĐOÀN HAPACO

Tổng Giám đốc
Ths. Vũ Xuân Cường
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BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)
I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
1.

Các thành viên HĐQT có 07 người: 05 thành viên tham gia điều hành Tập đoàn HAPACO, 02
thành viên tham gia điều hành các công ty thành viên.

2.

Trong năm qua, có 10 phiên họp HĐQT, trong đó 04 phiên họp mở rộng tới các thành viên
BKS, các phiên họp đều có nghị quyết kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong
tháng, quí và bổ sung các biện pháp khắc phục khó khăn tồn tại, đặc biệt là những khó khăn tồn
tại ở các công ty thành viên và các dự án đang triển khai.

3.

Nghị quyết của HĐQT chuyên đề về các mặt:

-

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất
kinh doanh tháng, quý cho các công ty thành viên.

-

Chủ trương mở rộng tăng thị phần xuất khẩu sản phẩm truyền thống và chuyển đổi loại hàng có
giá trị doanh thu cao hơn.

-

Thông qua một số chủ trương cần thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2013 và phân công
nhiệm vụ thành viên HĐQT năm 2013.

-

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

-

Nghị quyết của HĐQT triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013.

-

Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Hải
Phòng.

-

Nghị quyết triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tinh thần
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty.

-

Nghị quyết thông qua chủ trương đẩy nhanh tiến độ dự án Bệnh viện Quốc tế Green.

4.

Công tác đào tạo từ cơ sở, tiếp nhận nguồn nhân lực có chất lượng cao đã được chú ý quan tâm,
nên các đơn vị mới, tổ chức mới (bao gồm cả nước ngoài) đã hoạt động thông suốt, tuy nhiên
hiệu quả còn thấp ở một số đơn vị, công ty thành viên.

II. CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
1. Nhiều công ty thành viên vẫn duy trì sản xuất ổn định có tăng trưởng và đạt lợi nhuận năm
2013 và quý I năm 2014.
2. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu nộp ngân sách đều hoàn thành.
3. Theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013, chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
từ 10% đến 15%. Nhưng do lợi nhuận tập trung vào dự án bệnh viện nên sẽ thực hiện việc chia
cổ tức 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Nay đề nghị Đại hội phê chuẩn.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2014
Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2014, HĐQT sẽ có những chủ trương, biện pháp sau:
 Cải tiến nội dung chương trình họp HĐQT, HĐQT mở rộng sao cho các nghị quyết của HĐQT
xuống đến các cơ sở sản xuất kinh doanh phải kịp thời, và sự điều hành của Ban Tổng Giám
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đốc, Giám đốc các công ty thành viên phải quyết liệt, sâu sát, đạt hiệu quả sau mỗi kỳ nghị
quyết của HĐQT.
 Năm 2014, HĐQT sẽ tập trung vào các mặt hoạt động nhằm bứt phá những vấn đề trọng tâm:
1.

Giao kế hoạch hàng tháng, hàng quí cho các đơn vị thành viên gắn liền với các chỉ tiêu doanh
thu, sản lượng và lợi nhuận, trong đó lấy lợi nhuận làm trọng tâm đổi mới phương pháp quản
lý.

2.

Bổ sung hoàn chỉnh các qui chế; tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả sản xuất kinh doanh
của từng đơn vị và cá nhân những người đứng đầu đơn vị, cán bộ quản lý hoặc phụ trách từng
dự án, có thưởng phạt trách nhiệm trên cơ sở khoán chi phí, doanh thu, lợi nhuận, tiến độ của
từng dự án.

3.

Tuyển chọn đủ nguồn nhân lực cấp cao có chất lượng trong việc điều hành các mặt hoạt động
sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ... tổ chức thực hiện các dự án có chất lượng: kịp tiến
độ, tránh mọi tiêu cực, lãng phí.

4.

Thực hành tiết kiệm, tiếp tục giảm thiểu các chi phí đầu vào để tăng khả năng cạnh tranh cho
hàng hoá sản phẩm và dịch vụ.

5.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các nghiệp
vụ phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, tài chính và đầu tư để tối ưu
hiệu quả sử dụng vốn.

6.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đồng thời tiếp
tục khảo sát, nghiên cứu, xây dựng các dự án mới khả thi, để bổ sung vào kế hoạch và chiến
lược xây dựng phát triển của Tập đoàn.

7.

Tranh thủ các nguồn vốn từ các đối tác nước ngoài và các tổ chức tín dụng để tập trung thực
hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green sớm đưa vào vận hành.

8.

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu hợp nhất năm 2014:
 Giá trị sản xuất công nghiệp: 510 tỷ đồng
 Doanh thu: 420 tỷ đồng
Trong đó, xuất khẩu 15 triệu USD
 Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
 Chi trả cổ tức: 15% (Trong đó phấn đấu 5% bằng tiền mặt)

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2013 và Phương hướng quản trị năm 2014 trình
Đại hội phê chuẩn.
Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BÁO CÁO MỨC THÙ LAO
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT & BAN KIỂM SÓAT NĂM 2013
VÀ DỰ KIẾN NĂM 2014
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
 Căn cứ Điều 25, Khoản 7 và Điều 37 Khỏan 4 của Điều lệ về Tổ chức và họat động của Tập
đoàn HAPACO;
 Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã phê duyệt và kết
quả thực hiện năm 2013;
 Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2014;
Hội đồng quản trị xin trình việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat năm 2013, và
mức thù lao dự kiến cho năm 2014 như sau :
1.

Mức thù lao năm 2013





Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HAP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Tập đoàn
HAPACO thông qua ngày 13/4/2013, mức thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo
Điều 25, Khoản 7 và Điều 37 Khỏan 4 của Điều lệ Tập đoàn HAPACO;
Căn cứ báo cáo tài chính của Tập đoàn HAPACO năm 2013 đã được kiểm tóan;
Như vậy, tổng mức thù lao HĐQT và BKS Tập đòan được duyệt trong năm 2013 là 10% lợi
nhuận trước thuế. Tuy nhiên do sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn nên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm sóat chưa được thanh tóan thù lao. HĐQT sẽ căn cứ vào kết quả năm 2013 để
thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS đúng chế độ của năm 2013.

2.

Dự kiến mức thù lao năm 2014

 Căn cứ các chỉ tiêu tài chính cho năm 2014, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và thông
qua mức thù lao năm 2014 cho HĐQT và Ban Kiểm sóat là tỷ lệ 5% lợi nhuận trước thuế. Số
giảm so với năm 2013 là 5%.
 Đồng thời khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch 2014 thì HĐQT và BKS được
thưởng 5% số lợi nhuận vượt đó.
Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN KIỂM SOÁT
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO xin báo cáo tình hình hoạt động và kết
quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 với các nội dung sau:
I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013
Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện các công việc kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ
được giao, cụ thể như sau:
- Kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng
quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật
và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát
việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đối với Hội đồng quản
trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn và các công ty thành
viên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với công ty
kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát việc
thực thi những kiến nghị của kiểm toán viên.
II. Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2013
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HAP ngày 13/04/2013
Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hapaco đề ra đã được thực hiện như Báo cáo trình Đại hội của Ban
Tổng giám đốc.
- Tập đoàn Hapaco chưa thực hiện trích thù lao thành viên HĐQT và BKS theo tinh thần
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013.
- Về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Quốc tế
Green chưa thực hiện do điều kiện thị trường chứng khoán chưa thuận lợi cho việc phát hành.
- Về tình hình thực hiện các dự án đã được trình bày trong báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm
điểm của Hội đồng quản trị.
- Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2013: Hội đồng quản trị đã lựa chọn và mời Công ty TNHH dịch vụ tư
vấn tài chính kế toán và kiểm toán - AASC (nay là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) thực
hiện kiểm toán.
III. Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013
1. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính kế toán của Tập đoàn: Các chính sách và chế độ
kế toán áp dụng tại Tập đoàn đã đúng theo các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật
hiện hành.
2. Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Ban
Tổng giám đốc và Phòng kế toán Tập đoàn lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng
kiểm toán AASC.
3. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất: Theo ý kiến của chúng tôi, báo
cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình
hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco tại ngày 31/12/2013, cũng
như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc
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cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp
lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
IV. Kiểm soát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ để triển khai thực
hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Tại một số phiên họp mở
rộng, Hội đồng quản trị có mời thành viên Ban kiểm soát tới dự và tham gia ý kiến vào việc giải
quyết, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh
của Ban Tổng giám đốc Tập đoàn trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Tập đoàn, đồng thời bám sát các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã
đề ra.
V. Kết luận, kiến nghị
Trong năm 2014, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ
được giao.
Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tập đoàn một số vấn đề sau:
1. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các công ty thành viên hoạt
động chưa có hiệu quả trong năm 2013, từ đó có các biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn.
2. Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất, phát huy tối đa công suất của máy móc
thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.
3. Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với sự biến động của giá cả thị
trường để làm căn cứ kiểm soát chi phí sản xuất.
4. Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống kiểm soát
nội bộ tại các công ty thành viên.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy được vai trò của mình trong năm 2014, Ban kiểm
soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông, của Hội đồng quản trị, sự hợp tác
và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn.
Trên đây là Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 trình Đại hội
phê chuẩn.
Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TM. BAN KIỂM SOÁT

Trƣởng ban
Nguyễn Thanh Tòan
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CƠ BẢN TRONG
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Đặc điểm tình hình
- Ban quản lý Dự án Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Hải Phòng, nay là Dự án Bệnh viện Quốc tế
Green, được Tập đoàn giao nhiệm vụ quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát,
giám sát và đôn đốc mọi hoạt động trong quá trình xây dựng công trình Bệnh viện của Hapaco,
theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình và tiến
độ thi công của dự án.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban quản lý Dự án luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực
tiếp sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự phối kết hợp tạo điều kiện từ các bộ
phận nghiệp vụ của Tập đoàn với Ban quản lý dự án, nên hầu hết các công việc đều cơ bản được
giải quyết tháo gỡ kịp thời.
- Ban quản lý Dự án luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ khó khăn và động viên khích lệ của cổ
đông và các nhà đầu tư đối với công trình dự án trọng điểm của Thành phố Hải Phòng và của
Hapaco trong lĩnh vực xã hội hóa y tế.
2. Những khó khăn cơ bản
- Bên cạnh những thuận lợi, thì trong năm qua do tiếp tục phải gánh chịu tác động sâu rộng và kéo
dài của suy giảm kinh tế toàn cầu và suy giảm kinh tế trong nước, đa số các doanh nghiệp vẫn
chưa thoát hẳn ra khỏi khó khăn, trong đó có một bộ phận các nhà thầu đang tham gia thi công
trên công trình xây dựng Bệnh viện Quốc tế Green của Hapaco cũng gặp không ít khó khăn về
tài chính.
- Điển hình có một số nhà thầu, khi được Hapaco tạm ứng đầy đủ theo đúng tỷ lệ trong hợp đồng
và ngân hàng giải ngân khi có khối lượng, nhưng do thiếu vốn đối ứng, thiếu sự chủ động cần
thiết, nên có những thời điểm nhà thầu không tập kết đầy đủ được vật tư, thiết bị và không bố trí
đủ nhân lực để thi công.
- Việc giải ngân thanh toán từ ngân hàng có nhiều thời điểm bị chậm chễ và kéo dài, do có sự điều
chỉnh về mặt chính sách và nghiệp vụ, điều chỉnh thay đổi giảm tỷ lệ giải ngân đối với các gói
thầu, làm cho các nhà thầu càng thêm khó khăn.
- Một bộ phận nhà thầu mặc dù đã được chủ đầu tư tạo điều kiện hỗ trợ tạm ứng thêm về mặt tài
chính trong khi chờ ngân hàng giải ngân thanh toán, nhưng thi công thì vẫn bị chậm và ì ạch so
với tiến độ đã cam kết, vi phạm hợp đồng, phải gia hạn nhiều lần, gây ảnh hưởng lớn đến quá
trình thi công của một số nhà thầu có liên quan, gây chậm chễ và ảnh hưởng đến tiến độ chung
của toàn công trình.
- Thời tiết diễn biến bất lợi, bị ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão, giá rét kéo dài và thời tiết nồm,
ẩm ướt đến sớm…gây khó khăn cho nhiều nhà thầu. Trong đó có các nhà thầu thi công về bả,
sơn hoàn thiện phần xây dựng, nhà thầu thi công dán sàn vinyl, nhà thầu thi công lắp dựng các
vách kính và mái kính lớn ngoài trời, nhà thầu thi công bơm gia keo, phun sơn lắp đặt cửa gỗ,
nhà thầu thi công hạ tầng ngoài nhà…có những thời điểm phải tạm dừng thi công do mưa, rét,
hơi nước và độ ẩm trong không khí quá cao, phải chờ nắng ấm lên thì mới thi công được…do đó
đã tác động và gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án.
II. TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Khó khăn là vậy, song với sự quyết tâm của chủ đầu tư và sự phối kết hợp khắc phục tháo gỡ
khó khăn kịp thời cho các nhà thầu. Đến nay dự án Bệnh viện Quốc tế Green đã thực hiện hoàn
thành trên 95% khối lượng công việc, cụ thể như sau:
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- Tổng số có 55 gói thầu lớn nhỏ các loại đã được đồng loạt triển khai theo trình tự ưu tiên và theo
các giai đoạn của dự án, với hàng trăm đầu việc khác nhau, từ việc làm thủ tục, cấp phép, đến
công tác tư vấn và các gói thầu như xây dựng cơ bản, cung cấp lắp đặt các loại máy móc, trang
thiết bị y tế, công tác đào tạo, cung cấp các dịch vụ phụ cận…cho đến công tác tổng vệ sinh công
nghiệp làm sạch toàn bộ công trình.
- Tính đến tháng 3 năm 2014 đã có tổng số 46/55 gói thầu đã thi công xây dựng, lắp đặt, chuyển
giao, hoàn thành các hạng mục và các công việc theo hợp đồng và đã thực hiện nghiệm thu bàn
giao cho chủ đầu tư bảo đảm chất lượng an toàn.
- Hiện tại còn 9 nhà thầu với khoảng gần 5% khối lượng công việc còn lại, đã và đang tiếp tục
khẩn trương thi công thực hiện và kết nối trên công trình như: Nhà thầu thi công vách balen và
nội thất liền tường phòng mổ, nhà thầu trang trí nội thất đồ gỗ và đồ rời, nhà thầu cung cấp lắp
đặt thiết bị y tế, nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng, nhà thầu lắp đặt thiết bị
điện thoại, truyền hình cáp, wifi, hệ thống thống báo công cộng, gọi y tá và xếp hàng tự động,
nhà thầu lắp đặt thiết bị máy chủ và lưu trữ, nhà thầu cung cấp và triển khai hệ thống phần mềm
quản lý tổng thể bệnh viện, nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống mành rèm, trang phục và đồ vải,
nhà thầu thi công hệ thống lô gô, tên bệnh viện và hệ thống biển báo, biển hiệu chỉ dẫn.
- Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, test và kết nối các phần công việc còn lại thì công
tác chuẩn bị bộ máy quản lý, nhân sự chuyên môn…chuẩn bị cho vận hành bệnh viện, như tu
nghiệp, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao và sắp xếp đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, bộ máy
điều hành và nhân viên nghiệp vụ, xin cấp phép hoạt động bệnh viện…cũng đang được tiến hành
đồng bộ.
- Dự kiến toàn bộ khối lượng và công việc còn lại của dự án kết thúc trong tháng 5. Tháng 6 vận
hành thử nghiệm hoạt động tổng thể toàn bộ Bệnh viện và dự kiến từ tháng 7 năm 2014 sẽ đón
những bệnh nhân đầu tiên đến khám, điều trị và sử dụng những dịch vụ y tế tiến tiến nhất tại
Bệnh viện Quốc tế Green.
III. KẾT LUẬN
- Tiến độ thực hiện dự án bị chậm so với kế hoạch và so với báo cáo trình tại Đại hội đồng Cổ
đông thường niên 2013. Chủ yếu do nguyên nhân khách quan, ngân hàng thiếu nguồn, giải ngân
thanh toán chậm chễ kéo dài, một phần do khó khăn từ một bộ phận nhà thầu và một phần do
thời tiết diễn biến bất thường.
- Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án sẽ nỗ lực và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ
của dự án. Rất mong nhận được sự đồng hành, quan tâm chia sẻ khó khăn và động viên từ cổ
đông và các nhà đầu tư để Bệnh viện Quốc tế Green sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Dự án Bệnh viện Quốc tế Green, trình Đại
hội đồng Cổ đông phê chuẩn.
Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

-

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và họat động của Tập đoàn HAPACO;

Theo Nghị quyết 03/2013/NQ-HAP ngày 13/4/2013, ĐHĐCĐ đã phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch
sản xuất kinh doanh: Chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt: từ 10% đến 15%.
Nay, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội
đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 là 15% trong đó
5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tiền mặt được trích từ lợi nhuận năm 2013, cổ phiếu trích
từ vốn thặng dư.
Trình Đại hội phê chuẩn.
Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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TỜ TRÌNH
V/V ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TÓAN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2014
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ
đông danh sách 04 công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán
cho tổ chức niêm yết năm 2014 như sau:
1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04
công ty kiểm toán trên, căn cứ tình hình thực tế, trên tinh thần đảm bảo tính cạnh tranh về giá kiểm
toán, chất lượng dịch vụ và đúng thời gian quy định, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của
Tập đoàn HAPACO cho năm tài chính 2014.
Trình Đại hội phê chuẩn.
Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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PHƢƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
BỔ SUNG VỐN CHO DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn, bảo đảm cân đối tài chính,
đáp ứng đầy đủ và bổ sung kịp thời nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu huy
động vốn như sau:
- Vốn góp hiện tại:
- Cổ phiếu quỹ:
- Lượng cổ phiếu đang lưu hành:
- Loại cổ phần phát hành:
- Mệnh giá cổ phần:

322.601.220.000 đồng
155.470 cổ phiếu
32.104.652 cổ phiếu
Cổ phần phổ thông
10.000 đồng/cổ phần

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU BỔ SUNG VỐN CHO DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

1. Tổng số vốn đầu tƣ cho Dự án Bệnh viện giai đoạn I là 398,5 tỷ đồng, trong đó:
- Xây dựng cơ bản:

295 tỷ đồng

- Thiết bị y tế dự kiến:

63,5 tỷ đồng

- Vốn lưu động:

40 tỷ đồng

2. Đã vay Ngân hàng Phát triển 120,7 tỷ đồng/209 tỷ đồng
- Ngân hàng Phát triển cam kết giải ngân cho vay đến 31/12/2013 là 209 tỷ đồng. Nhưng trên thực
tế đến thời điểm tháng 3/2014 mới giải ngân cho vay được 120,7 tỷ đồng, lãi suất cho vay cao,
tiến độ giải ngân quá chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và hiệu quả của Dự án.

3. Nguồn vốn khác 277,8 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn tự có:
- Vốn vay ngân hàng thương mại:

117,8 tỷ đồng
160 tỷ đồng

4. Phƣơng án phát hành
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 16.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: Thấp hơn giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách không hưởng quyền từ 15-20%.
- Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu của Hapaco có tên trong danh sách tại thời điểm chốt
danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 02 cổ phần cũ
được mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
-

Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không phát hành hết: Đối với số cổ phần
lẻ phát sinh do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phần và cổ phần còn lại do cổ đông hiện
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hữu không thực hiện mua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực
hiện phân phối cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán
cho cổ đông hiện hữu.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát
hành là 160 tỷ đồng, được dùng để bổ sung nguồn vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green.
II. ĐĂNG KÝ LƢU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành bổ sung cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green sẽ được ký
lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.
III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN
- Thuê tư vấn làm thủ tục phát hành
- Lựa chọn thời điểm phát hành và quyết định giá phát hành phù hợp, để bảo đảm hiệu quả của đợt
phát hành và bảo đảm lợi ích của cổ đông.
- Cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán phát hành vào mục đích như đã nêu trên, bảo
đảm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong kế hoạch và chiến lược đầu tư phát triển của Tập đoàn.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn !
Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

PHIẾU GHI Ý KIẾN
Họ và tên:....................................................
Số cổ phần biểu quyết:............................CP
Nội dung ý kiến:

Đề nghị ghi tóm tắt ý kiến để Ban thư ký sắp xếp chương trình.
Cổ đông ký, ghi rõ họ tên
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