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NĂM 2021
Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021, thành viên độc lập HĐQT
nhận định chung như sau:
-

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. Các cuộc họp của
HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên
HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp
đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

-

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ
và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá
trong các cuộc họp định kỳ.

-

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, có chữ ký của các thành viên HĐQT
tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức
Trong năm 2021, HĐQT có tất cả 09 thành viên, trong đó có 3 thành viên độc lập. Toàn
bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch
định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công
ty chuẩn mực.
2. Về cơ chế vận hành hoạt động:
-

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 56 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến
thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực
hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ
Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên
HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

-

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh
nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát
một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

-

Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có
cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.
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3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:
-

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế
hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

-

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.

-

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

-

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp
định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được
phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm
bảo đảm lợi ích của Công ty.

-

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối
với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp
vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:
-

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc
giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp
thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do
ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

-

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của
BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ
khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

-

Nhìn chung, năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19
nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một
các trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong
công tác giảm sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết
HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ
đông.
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