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H�i Phòng, ngày  08  tháng 4  n�m 2019 

 

       
GI�Y M�I 

D� ��I H�I ��NG C� �ÔNG TH��NG NIÊN N	M 2019 

Kính g�i:  Quý v� c� �ông Công ty CP T�p �oàn HAPACO 
  

H�i ��ng qu	n tr� Công ty c� ph
n T�p �oàn HAPACO trân tr
ng kính m�i Quý c� 
ông v� d� ��i h�i �ng c� ông th��ng niên n�m 2019: 

1.  N�i dung: 
-  Báo cáo k�t qu� ho�t �ng kinh doanh n�m 2018; Ph��ng h��ng, k� ho�ch kinh doanh 

n�m 2019 c�a Công ty; 
-  Báo cáo ki�m i�m c�a H�QT; Báo cáo c�a Ban ki�m soát; 
-  Các t� trình ph��ng án s� d�ng l�i nhu�n n�m 2018; L�a ch
n công ty ki�m toán; Trình 

thù lao H�QT, BKS; 
- B�u b� sung thành viên H�QT �c l�p & thành viên BKS; 
-  Các v n � khác thu�c th!m quy�n c�a ��i h�i �ng c� ông. 
2.  Th�i gian: 8 gi�, sáng th" 7 ngày 27 tháng 4 n�m 2019 
3.  ��a �im: S# 135 �i$n Biên Ph� - H�ng Bàng - H�i Phòng 
4.  Thành ph
n: Các c� ông Công ty c� ph�n T�p oàn HAPACO theo danh sách do Trung 

tâm l�u ký ch"ng khoán Vi$t Nam ch#t �n ngày 25/03/2019. (tr��c ngày t� ch"c 30 ngày 
Kính mong các Quý v% c� ông b# trí th�i gian v� d� h
p � ��i h�i �t k�t qu� cao.  
Ghi chú:  

-  C� �ông d� ��i h�i mang theo Gi	y m
i và CMND; 

-  C� �ông không tham d� ��i h�i có th� u� quyn cho Ban lãnh ��o Công ty ho�c ng�
i 

khác theo Gi	y u� quyn g�i kèm th� m
i này; 

-  Các tài li�u liên quan ��n ��i h�i  ���c ��ng t�i t�i website: www.hapaco.vn; 

-  M�i chi phí �i l�i, �n � và các chi phí khác trong th
i gian d� h�p �H�C� do ng�
i tham 

d� chi tr�; 
-  Xin vui lòng xác nh�n tham d� ��i h�i tr��c ngày 25/4/2019. 

 

M�i thông tin vui lòng liên h�:                                                   

- Bà Nguy�n Th� M� Trang: 0832.999.569 

- Bà �� Th� Hà Ph��ng: 0389.998.296 

- �T: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008 

- Email: hapaco@hapaco.vn    

 

 
T/M H�I ��NG QU�N TR� 

 

 

T�P �OÀN HAPACO 
T�ng 3 Tòa nhà Green- S# 7 lô 28A ��ng Lê H�ng Phong, Q. Ngô Quy�n, Tp. H�i Phòng 
�i$n tho�i: 0225.3556002                      Fax: 0225.3556008 

Email: hapaco@hapaco.vn                   Website: www.hapaco.vn �

�



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----***----- 
 

. . . . . . . . . . . . , ngày. . . . . tháng. . . .  năm  2019 
  

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC UỶ QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2019 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO  
  

- Tên pháp nhân/thể nhân:………………………………………………………………. 

- Người đại diện (nếu là pháp nhân) …..……………………………………………….. 

- CMND/ĐKKD số:…………….........cấp ngày:……………tại:…………………… . . .  

- Số cổ phần sở hữu:………………… cổ phần  

(Bằng chữ: ……………………………………………………… ……………………..) 

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):          

Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn): 

 Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT 

Hoặc uỷ quyền cho người khác: 

- Người được uỷ quyền:………………………………………………………… . . . . .  

- CMND số…………………ngày cấp……………..nơi cấp………………… . . . . . . .  

Được phép dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập 

đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông 

Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày 

27/4/2019 

* Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Lê Mai Anh 0913.285.228 -  Bà  

Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0936.711.180 hoặc: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008; Email: 

hapaco@hapaco.vn  trước 23/4/2019. 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI UỶ QUYỀN 
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T�P �OÀN HAPACO 

T�ng 3 Tòa nhà Green- S� 7 lô 28A ���ng Lê H�ng Phong, Q. Ngô Quy�n, Tp. H�i Phòng 

	i
n tho�i: 0225.3556002                      Fax: 0225.3556008 

Email: hapaco@hapaco.vn                   Website: www.hapaco.vn �

�

 
H�i Phòng, ngày 08  tháng 4  n�m 2019 

 

THÔNG BÁO 
V� vi�c �� c�, �ng c� b�u b	 sung thành viên H
i ��ng qu�n tr� �
c lp, Ban 

ki�m soát nhi�m k� 2016-2021 

 

Kính g�i:  Qúy c� �ông Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO 
  

H�i ��ng qu	n tr
 Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO thông báo t�i Quý c �ông v� 

vi
c �ng c�, �� c� b�u b sung thành viên H	QT ��c l�p, BKS nhi
m k� 2016-2021 t�i 

	�i h�i ��ng c �ông th��ng niên 2019, c� th� nh� sau: 

1. Tiêu chu�n c�a ng viên ���c �� c�, ng c� làm thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ��c l�p 

Theo quy ��nh t�i Kho�n 1 và 2 	i�u 151 Lu�t doanh nghi
p n�m 2014 

a) Có n�ng l�c hành vi dân s� ��y ��, không thu�c ��i t��ng không ���c qu�n lý doanh 

nghi
p theo quy ��nh t�i kho�n 2 	i�u 18 c�a Lu�t này. 

b) Có trình �� chuyên môn, kinh nghi
m trong qu�n lý kinh doanh c�a công ty. 

c) Không ph�i là ng��i �ang làm vi
c cho công ty, công ty con c�a công ty; không ph�i là 

ng��i �ã t�ng làm vi
c cho công ty, công ty con c�a công ty ít nh�t trong 3 n�m li�n 

tr��c �ó. 

d) Không ph�i là ng��i �ang h��ng l��ng, thù lao t� công ty, tr� các kho�n ph� c�p mà 

thành viên H	QT ���c h��ng theo quy ��nh; 

e) Không ph�i là ng��i có v� ho�c ch�ng, cha ��, cha nuôi, m  ��, m  nuôi, con ��, con 

nuôi, anh ru�t, ch� ru�t, em ru�t là c �ông l�n c�a công ty; là ng��i qu�n lý c�a công 

ty ho�c công ty con c�a công ty; 

f) Không ph�i là ng��i tr�c ti!p ho�c gián ti!p s� h"u ít nh�t 1% tng s� c ph�n có 

quy�n bi�u quy!t c�a công ty; 

g) Không ph�i là ng��i �ã t�ng làm thành viên H	QT, Ban ki�m soát c�a công ty ít nh�t 

trong 5 n�m li�n tr��c �ó”. 

2. �i�u ki�n �� c�, ng c� làm thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ��c l�p 

Theo quy ��nh t�i kho�n 2 	i�u 25 	i�u l
 Công ty 

(Tham kh�o 	i�u l
 t�i Website c�a Công ty: www.hapaco.vn) 

3. Tiêu chu�n c�a ng viên ���c �� c�, ng c� làm thành viên Ban ki�m soát 

Theo quy ��nh t�i Kho�n 1 	i�u 164 Lu�t doanh nghi
p n�m 2014 



��

�

a) Có n�ng l�c hành vi dân s� ��y ��, không thu�c ��i t��ng b� c�m thành l�p và qu�n lý 

doanh nghi
p quy ��nh c�a Lu�t này. 

b) Không ph�i là v� ho�c ch�ng, cha ��, cha nuôi, m  ��, m  nuôi, con ��, con nuôi, anh 

ru�t, ch� ru�t, em ru�t c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Giám ��c ho�c Tng Giám ��c 

và ng��i qu�n lý khác. 

c) Không ���c gi" ch�c v� qu�n lý công ty. 

d) Các tiêu chu#n và �i�u ki
n khác theo quy ��nh c�a pháp lu�t có liên quan và 	i�u l
 

công ty. 

4.  �i�u ki�n �� c�, ng c� làm thành viên Ban ki�m soát 

Theo quy ��nh t�i kho�n 1 	i�u 36 	i�u l
 Công ty 

(Tham kh�o 	i�u l
 t�i Website c�a Công ty: www.hapaco.vn) 

5. H� s� �� c�, ng c� 

H� s� �� c�, �ng c� làm thành viên b sung H	QT ��c l�p và thành viên BKS g�m: 

- V�n b�n �� c�, �ng c� (theo m$u); 

- S� y!u lí l�ch �ng c� viên t� khai (theo m$u); 

- B�n sao CMND/Th� c�n c��c/h� chi!u. 

6. L�a ch�n ng viên 

D�a vào h� s� c�a �ng c� viên, H	QT Công ty l�p danh sách các �ng c� viên �� �i�u 

ki
n �� b�u b sung thành viên H	QT ��c l�p và thành viên BKS nhi
m k� 2016-2021; 

7. Th�i gian và �
a ch� g�i h� s� �� c�, ng c� 

H� s� �� c�, �ng c� ���c g�i v� V�n phòng Công ty tr��c 16 gi� ngày 16/4/2019 theo ��a 

ch%: 

Công ty c ph�n T�p �oàn HAPACO 

	�a ch%: T�ng 3, tòa nhà Green, s� 7 Lô 28A Lê H�ng Phong, Ngô Quy�n, H�i Phòng 

	i
n tho�i: 02253556002 

Email: hapaco@hapaco.vn 

Tr��ng h�p s� �ng c� viên ���c c �ông ho�c nhóm c �ông �� c� th�p h�n s� �ng c� 

viên mà h& ���c quy�n �� c� thì s� �ng c� viên còn l�i do H	QT, BKS �� c�. 

Trân tr&ng thông báo./. 

TM. H�I ��NG QU�N TR� 
 
  



 
C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p – T� do – H	nh phúc 
 

H�i Phòng, ngày      tháng 4  n�m 2019 

 

PHI�U �� C� THÀNH VIÊN BAN KI�M SOÁT 

(Dành cho nhóm c� �ông �� c�) 

 

Kính g�i:  ��i h�i �	ng c
 �ông công ty c
 ph�n T�p �oàn HAPACO 
  

Chúng tôi là các c
 �ông Công ty c
 ph�n T�p �oàn HAPACO gm: 

STT H và tên c
 �ông 
S� CMND/C�n 
c��c/CN�KKD 

S� c
 ph�n s� 
h�u trong th�i 
gian 6 tháng 

liên t�c 

T� l� s� 
c
 ph�n 
s� h�u 

Ký tên 
(�óng d�u 
n�u là t
 

ch�c) 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

 T
ng s� c
 ph�n     

 

C�n c� quy ��nh c�a lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� c�a Công ty, chúng tôi trân tr�ng �� c�: 

Ông/Bà:……………………………………………………………………………………. 

Ngày tháng n�m sinh:…………………………….Gi�i tính:…………………………….. 

CMND:…………………………….Ngày c�p:…………....N�i c�p:…………………….. 

Trình �� h�c v�n:…………………………………………………………………………. 

��a ch� th��ng trú:………………………………………………………………………… 

S� �i�n tho	i liên l	c:……………………………………………………………………… 

 Tham gia �ng c� b
 sung thành viên BKS nhi�m k� 2016-2021 t	i �	i h�i �ng c
 

�ông th��ng niên 2019. 

 Chúng tôi cam �oan �ng viên trên có �� �i�u ki�n �� �ng c� vào v� trí thành viên BKS 

nhi�m k� 2016-2021 t	i cu�c h�p �HC� th��ng niên 2019 c�a Công ty. 

 �ính kèm: - S� y�u lí l�ch c�a �ng viên; B n cam k�t; 

                               - B n sao CMND, c�n c��c, h� chi�u 

NHÓM C� �ÔNG �� C� 
 



 
C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p – T� do – H	nh phúc 
 

H�i Phòng, ngày      tháng 4  n�m 2019 

 

PHI�U �� C� THÀNH VIÊN H�I ��NG QU�N TR� 

(Dành cho nhóm c� �ông �� c�) 

 

Kính g�i:  �	i h
i ��ng c �ông công ty c ph�n T�p �oàn HAPACO 
  

Chúng tôi là các c
 �ông Công ty c
 ph�n T�p �oàn HAPACO gm: 

STT H� và tên c �ông 
S� CMND/C�n 
c��c/CN�KKD 

S� c ph�n s� 
h�u trong th�i 
gian 6 tháng 

liên t�c 

T� l� s� 
c ph�n 
s� h�u 

Ký tên 
(�óng d�u 
n�u là t 

ch�c) 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

 Tng s� c ph�n     

 

C�n c� quy ��nh c�a lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� c�a Công ty, chúng tôi trân tr�ng �� c�: 

Ông/Bà:……………………………………………………………………………………. 

Ngày tháng n�m sinh:…………………………….Gi�i tính:…………………………….. 

CMND:…………………………….Ngày c�p:…………....N�i c�p:…………………….. 

Trình �� h�c v�n:…………………………………………………………………………. 

��a ch� th��ng trú:………………………………………………………………………… 

S� �i�n tho	i liên l	c:……………………………………………………………………… 

 Tham gia �ng c� b
 sung thành viên H�QT ��c l�p nhi�m k� 2016-2021 t	i �	i h�i 

�ng c
 �ông th��ng niên 2019. 

 Chúng tôi cam �oan �ng viên trên có �� �i�u ki�n �� �ng c� vào v� trí thành viên 

H�QT ��c l�p nhi�m k� 2016-2021 t	i cu�c h�p �HC� th��ng niên 2019 c�a Công ty. 

 �ính kèm: - S� y�u lí l�ch c�a �ng viên; B n cam k�t; 

                               - B n sao CMND, c�n c��c, h� chi�u 

NHÓM C� �ÔNG �� C� 
 



 
C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p – T� do – H	nh phúc 
 

H�i Phòng, ngày      tháng 4  n�m 2019 

 

PHI�U �� �NG C� THÀNH VIÊN H�I ��NG QU�N TR	 ��C L
P 

(Dành cho c� �ông t� �ng c�) 

 

Kính g�i:  ��i h�i �ng c� ông công ty c� ph�n T�p oàn HAPACO 
  

Tôi tên là:………………………………………………………………………………. 

Ngày tháng n
m sinh:…………………………….Gi�i tính:…………………………….. 

CMND:…………………………….Ngày c�p:…………....Ni c�p:…………………….. 

Trình �� h�c v�n:…………………………………………………………………………. 

��a ch� th��ng trú:………………………………………………………………………… 

S� �i�n tho	i liên l	c:……………………………………………………………………… 

 C
n c� quy ��nh c�a lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� c�a Công ty, tôi �
ng ký tham gia 

�ng c� thành viên H�QT ��c l�p nhi�m k� 2016-2021 t	i �	i h�i ��ng c� �ông th��ng 

niên 2019. 

 Tôi xin cam �oan có �� �i�u ki�n �� �ng c� vào v� trí thành viên H�QT ��c l�p nhi�m 

k� 2016-2021 t	i cu�c h�p �HC� th��ng niên 2019 c�a Công ty. 

 �ính kèm: - S y�u lí l�ch c�a �ng viên 

                               - B�n sao CMND, c
n c��c, h� chi�u 

NG��I �NG C� 
 



 
C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p – T� do – H	nh phúc 
 

H�i Phòng, ngày      tháng 4  n�m 2019 

 

PHI�U �� �NG C� THÀNH VIÊN BAN KI�M SOÁT 

(Dành cho c� �ông t� �ng c�) 

 

Kính g�i:  ��i h�i 	
ng c� 	ông công ty c� ph�n Tp 	oàn HAPACO 
  

Tôi tên là:………………………………………………………………………………. 

Ngày tháng n
m sinh:…………………………….Gi�i tính:…………………………….. 

CMND:…………………………….Ngày c�p:…………....Ni c�p:…………………….. 

Trình �� h�c v�n:…………………………………………………………………………. 

��a ch� th��ng trú:………………………………………………………………………… 

S� �i�n tho	i liên l	c:……………………………………………………………………… 

 C
n c� quy ��nh c�a lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� c�a Công ty, tôi �
ng ký tham gia 

�ng c� thành viên BKS nhi�m k� 2016-2021 t	i �	i h�i ��ng c� �ông th��ng niên 2019. 

 Tôi xin cam �oan có �� �i�u ki�n �� �ng c� vào v� trí thành viên BKS nhi�m k� 2016-

2021 t	i cu�c h�p �HC� th��ng niên 2019 c�a Công ty. 

 �ính kèm: - S y�u lí l�ch c�a �ng viên; b�n cam k�t. 

                               - B�n sao CMND, c
n c��c, h� chi�u 

           

NG��I �NG C� 
 



 
C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p – T� do – H	nh phúc 
 

H�i Phòng, ngày      tháng 4  n�m 2019 

 

S� Y�U LÍ L�CH 

(Dành cho �ng viên ���c �� c� tham gia H	QT/BKS) 

H
 và tên:………………………………………………………………………………. 
Gi�i tính:……………………………………………………………………………….. 
Ngày sinh:………………….......N�i sinh:……………………………………………… 
CMND/H� chiu s�:……………….Ngày c�p:…………....N�i c�p:…………………….. 
��a ch� th��ng trú:………………………………………………………………………… 
Qu�c t�ch:……………………………Dân t�c:…………………………………………. 
Trình �� h
c v�n:………………………………………………………………………… 
Trình �� chuyên môn:………………………………………………………………….. 
Ch�c v� hi�n nay t	i Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO:………………………….. 
Quá trình công tác: 

T�……….��n………… N�i công tác Ch�c v	 
   
   
   
   
   
   

Ch�c v� �ang n�m gi� t	i các doanh nghi�p khác: 
Tên doanh nghi
p Ch�c v	 hi
n t�i 

  
  
  

Quan h� gia �ình (V�, ch�ng, cha ��, cha nuôi, m� ��, m� nuôi, con ��, con nuôi, anh ru�t, 
ch� ru�t, em ru�t, anh r , em r , ch� dâu, em dâu): 

STT H� tên 
Mi 
quan 

h
 

Ngày 
tháng 

n�m sinh 

��a ch� th��ng 
trú 

Ngh� 
nghi
p/ch�c 

v	 

N�i làm 
vi
c 

1       
2       
3       

S� c� ph�n hi�n �ang s! h�u t	i Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO:………….. 
Các l�i ích có liên quan �n Công ty (nu có):……………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………….. 
Tôi xin hoàn toàn ch�u trách nhi�m v" tính chính xác, trung th�c c#a thông tin nêu trên. 

    H�i Phòng, ngày…….tháng 4 n�m 2019  

            NG��I KHAI 
 



 
C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p – T� do – H	nh phúc 
 

 

B�N CAM K�T THAM GIA H�I ��NG QU�N TR� 

CÔNG TY C� PH�N T	P �OÀN HAPACO  

NHI
M K� 2016-2021 
 

Kính g�i: �i h�i ��ng c� �ông Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO 
 

Tôi tên:………………………………………………………………………………. 

S
 c� ph�n s h�u t	i Công ty:………………………………………………………….. 

 ���c �� c� làm thành viên H�i ��ng qu�n tr� ��c l�p Công ty c� ph�n T�p �oàn 

HAPACO nhi�m k� 2016-2021 t	i �	i h�i ��ng c� �ông th��ng niên n�m 2019 t� ch�c 

vào ngày 27/04/2019. 

 N�u ���c C� �ông tín nhi�m b�u làm thành viên H�i ��ng qu�n tr� ��c l�p Công ty c� 

ph�n T�p �oàn HAPACO, tôi xin �em h�t kh� n�ng, tinh th�n trách nhi�m th�c hi�n nhi�m 

v� trung th�c, trung thành, c�n tr�ng vì l�i ích cao nh t c!a Công ty. 

 Trân tr�ng c�m "n. 

    H�i Phòng, ngày…….tháng 4 n�m 2019  

            NG��I CAM K�T 

 



 
C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p – T� do – H	nh phúc 
 

 

B�N CAM K�T THAM GIA BAN KI�M SOÁT 

CÔNG TY C� PH�N T�P �OÀN HAPACO  

NHI�M K	 2016-2021 
 

Kính g
i: ��i h�i �ng c� ông Công ty c� ph�n T�p oàn HAPACO 
 

Tôi tên:………………………………………………………………………………. 

S
 c� ph�n s h�u t	i Công ty:………………………………………………………….. 

 ���c �� c� làm thành viên Ban ki�m soát Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO nhi�m 

k� 2016-2021 t	i �	i h�i ��ng c� �ông th��ng niên n�m 2019 t� ch�c vào ngày 

27/04/2019. 

 N�u ���c C� �ông tín nhi�m b�u làm thành viên Ban ki�m soát Công ty c� ph�n T�p 

�oàn HAPACO, tôi xin �em h�t kh� n�ng, tinh th�n trách nhi�m th�c hi�n nhi�m v� trung 

th�c, trung thành, c�n tr�ng vì l�i ích cao nh t c!a Công ty. 

 Trân tr�ng c�m "n. 

    H�i Phòng, ngày…….tháng 4 n�m 2019  

            NG��I CAM K�T 
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