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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG (DHP) 

 
Số: 01 /2022/QC-ĐH 

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

 
 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2022 

QUY CHẾ 
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 
 

I.  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Công ty”). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của 

các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội. 

Điều 3. Tính hiệu lực 

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 

Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI: 

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công 

ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 

12 / 04 / 2022. 

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI: 

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội  

Tất cả các cổ đông là cá nhân, là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, là 

tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo Danh sách cổ đông số: V703 

/2022-DHP/VSD-ĐK của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập 

tại ngày 14/04/2022) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông. 

Điều 6. Quy định về Ủy quyền 
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6.1. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập 

thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:  

− Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì Giấy ủy quyền phải có 

chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp; 

− Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ 

quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người 

đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; 

− Trong trường hợp khác thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp. 

− Đối với trường hợp ủy quyền theo vụ việc (trong trường hợp cổ đông là cá 

nhân/tổ chức nước ngoài không có người đại diện theo quy định trên) thì có thể ủy 

quyền lại cho cá nhân/tổ chức trong nước khác tham dự cuộc họp và biểu quyết tại 

ĐHCĐ theo quy định tại Khoản 1, Điều 144 và Khoản 1 Điều 15, Luật Doanh nghiệp 

2020. 

 6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu 

của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội có toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy 

quyền đó. 

 6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông. 

 6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy 

quyền trước khi vào phòng họp. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội  

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội 

− Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội 

bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;  

− Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ 

đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được Phiếu biểu 

quyết có ghi số cổ phần tương ứng hoặc Phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo 

luận tại cuộc họp; 
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− Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 

quan và Điều lệ Công ty; 

− Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; 

− Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo; 

− Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó 

có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách 

nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết 

đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. 

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội 

− Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và 

quy chế này; 

− Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành 

các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy 

tờ sau:  

• Thư mời tham dự đại hội (nếu có). 

• Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. 

• Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội). 

− Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng 

kết quả làm việc tại Đại hội; 

− Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng 

sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội; 

− Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp 

thuận của Chủ tọa Đại hội. 

− Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, 

nghỉ ngơi…). 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký 

 8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội 
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− Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại 

hội; 

− Quyết định của chủ toạ về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh 

ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất; 

− Chủ toạ Đại hội có thể tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều 

khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được 

mong muốn của đa số tham dự; 

− Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ 

đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội; 

− Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội; 

− Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ toạ Đại hội cổ đông 

cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ toạ quyết định nếu nhận 

thấy rằng: 

• Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn 

biến có trật tự của cuộc họp. 

• Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một 

cách hợp lệ. 

• Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định 

khai mạc. 

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội 

− Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định. 

− Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ 

giúp theo sự phân công của Chủ tọa.  

Điều 9. Ban kiểm phiếu 

− Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội 

đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết 

trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của 

Công ty.  
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− Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông 

và tổ chức kiểm phiếu. 

− Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố 

trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội. 

− Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban 

kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó. 

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI: 

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua 

các nội dung theo chương trình Đại hội. 

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội 

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo 

các hình thức dưới đây: 

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu 

a. Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức 

bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được 

ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu 

quyết bằng việc lựa chọn một trong ba phương án Tán thành hoặc Không tán 

thành hoặc Không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến. (Chỉ chọn một trong 

ba phương án bằng cách đánh dấu nhân (X) vào cột và nội dung tương ứng đồng 

thời để trống hai ô còn lại). 

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: 

− Đúng Điều lệ, đúng Luật và chính xác. 

− Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc 

Trưởng ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư 

ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại 

Đại hội. 

− Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ 

đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. 

− Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng 
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phiếu được niêm phong. 

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: 

− Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty; 

− Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa hoặc  ghi thêm những thông tin khác, 

thêm ký hiệu; 

− Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì 

phần biểu quyết đó không hợp lệ. 

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là 

độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biếu quyết nội dung này không làm ảnh 

hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác. 

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với 

điều kiện và chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm 

phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

11.2. Biểu quyết trực tiếp 

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng 

hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực 

tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề 

cần lấy ý kiến bằng cách giơ tay hoặc giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng 

hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu 

tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước 

Đại hội. 

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu 

12.1. Tổ chức kiểm phiếu 

 Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau 

khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu 

biểu quyết. 

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu 

− Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên 

bản kiểm phiếu và có chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt cho Ban kiếm 

phiếu. 
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− Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm 

phiếu trước Đại hội. 

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

− Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay 

xin ý kiến và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy 

quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch 

qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ toạ chỉ định ai thì người đó phát 

biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại 

Đại hội. 

− Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và 

chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi 

vào Biên bản cuộc họp. 

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội 

− Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông 

có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 

tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật 

Doanh Nghiệp; 

− Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để 

đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua 

trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. 

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI: 

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại 

hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản 

cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ 

biên bản của Công ty. 

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

− Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.  

− Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền 
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yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định 

của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC: 

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành 

− Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 

tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể 

từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông 

thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có 

quyền biểu quyết.  

− Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo 

quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai 

mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp 

này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ 

đông dự họp. 

Điều 18. Một số quy định khác: Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết 

thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại 

Nghị quyết của Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội. 

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

Điều 19. Hiệu lực thi hành: Quy chế này bao gồm 07 phần, 19 điều và được HĐQT 

Công ty áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công 

ty diễn ra vào ngày 06 tháng 05 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Hải 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

 
 
 

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

 
 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2022 

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

A. THỂ LỆ PHÁT BIỂU: 

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực 

hiện theo nguyên tắc sau: 

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội. 

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho 

phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. 

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ 

đông lên trình bày ý kiến của mình. 

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần 

thiết. 

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần 

tự sau. 

- Trường hợp có những ý kiến khác thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số. 

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để 

trình bày thì cổ đông có thể gởi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ 

diễn ra Đại hội. 

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. 

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc 

vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu. 

B. BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI: 

I. Nguyên tắc biểu quyết Đại hội. 

- Đúng Điều lệ, đúng Luật và chính xác. 
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- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu 

biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua 

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết 

bằng hình thức giơ tay tại Đại hội. 

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở 

hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền. 

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định. 

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu 

quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp. 

II. Cách thức biểu quyết: 

1. Quy định chung. 

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành 

công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng 

các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm 

phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu. 

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết: 

• Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện Ủy quyền của cổ đông. 

• Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

do cổ đông đại diện (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết). 

• Nội dung biểu quyết. 

• Dấu treo của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 

• Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, 

có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, 

sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết. 

• Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu 

hợp lệ. 

2. Cách thức biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội: 
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• Nếu Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến về các vấn đề yêu cầu 

biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột và ô tương ứng đồng thời để 

trống hai ô còn lại. 

• Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một phiếu biểu quyết 

duy nhất mà trên phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. 

• Chỉ chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc 

Không có ý kiến. 

• Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không thoả mãn đầy đủ các yêu cầu trên. 

3. Tổng hợp kết quả: 

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả bầu cử, biểu quyết cho 

Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết. 

- Kết quả bầu cử, biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. 

III. Thông qua kết quả biểu quyết: 

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi 

ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu 

quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại 

hội đồng cổ đông. 

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết 

định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân 

theo. 

IV. Hiệu lực: 

Nguyên tắc Thể lệ phát biểu, biểu quyết Đại hội có hiệu lực ngay sau khi đã 

thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần 

Điện Cơ Hải Phòng. 

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông! 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2022 

THỂ LỆ BẦU CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

Kính gửi: Quý Cổ đông. 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc 

Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Điện cơ Hải Phòng. 

Để việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 

– 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tuân thủ các quy định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua “Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027”, cụ thể 

như sau: 

1. Phiếu bầu cử. 

 - Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên và có 

đóng dấu treo của Công Ty Cổ Phần Điện cơ Hải Phòng ở góc trái phía trên phiếu bầu. 

 - Trên phiếu có in họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông (nếu có), số cổ phần sở hữu, 

tổng số phiếu bầu. 

 - Mỗi Cổ đông sẽ được phát hai phiếu bầu gồm phiếu bầu thành viên HĐQT và 

phiếu bầu BKS. 

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS. 

 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức bỏ 

phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu 
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tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và 

BKS. Cụ thể như sau: 

2.1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027: 

 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người. 

 - Số lượng thành viên BKS: 03 người. 

2.2. Số phiếu bầu của Cổ đông được tính như sau: 

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 05 

thành viên HĐQT được bầu. 

- Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 03 

thành viên BKS được bầu. 

2.3. Phương thức bầu cử: 

- Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho 01 hoặc tối đa là 05 người (đối với thành 

viên HĐQT) và 03 người (đối với thành viên BKS) trong danh sách ứng cử viên được thể 

hiện trên phiếu bầu cử. 

- Cổ đông có quyền:  

 + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người, hoặc:  

+ Có thể chia đều (bầu đều, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu đều”) số phiếu bầu 

cho tất cả 05 người (đối với thành viên HĐQT) và 03 người (đối với thành viên BKS), 

hoặc:   

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người quy định: ít hơn 5 người (đối với 

thành viên HĐQT) và ít hơn 03 người (đối với thành viên BKS) theo những tỷ lệ phiếu 

bầu khác nhau. 

 - Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT 

và BKS không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông như hướng dẫn phần 2.2. 

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó. 

Ví dụ: 

Cổ đông Nguyễn X đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ 

phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là: 
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2.000 cổ phần x 05 người = 10.000 phiếu. 

Cổ đông Nguyễn X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau: 

- Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn X dồn hết 10.000 phiếu này cho một ứng cử viên 

(trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C): 

Stt Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu Bầu đều 

1 Nguyễn Văn A   

2 Nguyễn Văn B  

3 Nguyễn Văn C 10.000 

4 Nguyễn Văn D  

5 Nguyễn Văn E  

 Tổng cộng phiếu bầu  
(không vượt quá 10.000 phiếu 

10.000  

- Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn X chia đều số phiếu bầu của mình cho 05 ứng cử viên 
hoặc đánh dấu vào ô Bầu đều (Chỉ bầu một trong hai cột “Số phiếu bầu” hoặc “Bầu đều”): 

Stt Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu Bầu đều 

1 Nguyễn Văn A 2.000  

2 Nguyễn Văn B 2.000 

3 Nguyễn Văn C 2.000 

4 Nguyễn Văn D 2.000 

5 Nguyễn Văn E 2.000 

 Tổng cộng phiếu bầu  
(không vượt quá 10.000 phiếu 

10.000 10.000 

- Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn X chia đều số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử 
viên: 

Stt Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu Bầu đều 

1 Nguyễn Văn A   

2 Nguyễn Văn B 2.000 

V 
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3 Nguyễn Văn C 5.000 

4 Nguyễn Văn D  

5 Nguyễn Văn E 3.000 

 Tổng cộng phiếu bầu  
(không vượt quá 10.000 phiếu 

10.000  

Lưu ý: 

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó. 

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và BKS 

không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại 

phần 2.2). 

3. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ: 

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu: 

 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có đóng dấu treo của Công 

ty. 

 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã 

được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. 

 - Phiếu có tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá 

tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2). 

 - Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

HOÀNG THANH HẢI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

Số: 02 /2022/DHP/BC-HĐQT 

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

 
Hải Phòng, ngày …… tháng …… năm 2022 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2021 

VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

Kính thưa Đại hội ! 

Thay mặt HĐQT CTCP Điện cơ Hải Phòng, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của 

HĐQT công ty năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022 như sau: 

I. Về cơ cấu nhân sự: 
HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể: 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

1 Hoàng Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 

2 Lê Thị Bích Huệ Phó Chủ tịch HĐQT 

3 Mai Văn Minh Ủy viên HĐQT 

4 Trần Văn Long Ủy viên HĐQT 

5 Trịnh Thị Lan Phương Ủy viên HĐQT 
 

II. Hoạt động của HĐQT năm 2021: 

1. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường: 

- Ngày 25/1/2021: HĐQT Công ty đã họp bàn về kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2020; phân tích đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, 

chỉ ra nguyên nhân và biện pháp thực hiện trong năm 2021. Thông qua 

phương án xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (sản lượng, 

doanh thu). Họp bàn về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành 

lập Công ty (16/3/1961 – 16/3/2021). 

- Ngày 03/3/2021: Phân tích tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 và 

quyết định hoãn tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty. Phân 

tích tình hình biến động của thị trường đối với gia vật tư, nguyên vật liệu 

tiếp tục tăng cao. Xây dựng phương án đầu tư sản phẩm mới 2022 (xác 

định nhóm sản phẩm Quạt hút âm trần 3 Model). Họp bàn thống nhất mốc 
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thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, phân công nhiệm vụ 

các cá nhân và bộ phận chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Đại hội, kịp thời 

báo cáo tiến độ chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội (các báo cáo, các ý kiến 

đóng góp cho Đại hội…) để trình HĐQT xem xét. 

- Ngày 23/4/2021: CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường Công ty. 

- Ngày 28/4/2021: HĐQT nghe báo cáo kết quả tổ chức ĐHĐCĐ, nhận định 

đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty (trong 04 tháng đã qua) 

và định hướng cho 08 tháng tiếp theo năm 2021. Kiện toàn công tác cán bộ 

đối với Phòng Kế hoạch Vật tư, Phòng Dịch vụ và bổ nhiệm 01 Phó Tổng 

giám đốc phụ trách sản xuất đối với Ông Nguyễn Minh Chung. 

- Ngày 20/9/2021: HĐQT nêu lên việc cần hay không về điều chỉnh kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh 

Covid-19 trên cả nước cũng như các tỉnh thành phố lân cận thành phố Hải 

Phòng làm ảnh hưởng tới kế hoạch tiêu thụ hàng hoá của Công ty. 

- Ngày 12/12/2021: HĐQT nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2021, kết quả thực hiện 11 tháng trong năm; phân tích đánh giá, tìm các 

giải pháp ổn định duy trì sản xuất trong điều kiện khan hiếm vật tư, linh 

kiện. 

o Quyết định về việc tìm các Nhà cung cấp bo mạch điều khiển quạt 

trần 5 cánh; mua vật tư dự trữ gối đầu sản xuất. 

o Tìm hiểu thị trường để mua dự trữ: sắt thép, tôn tấm các loại, dây 

Emay, tìm hiểu và lựa chọn các nhà cung cấp linh kiện motor Quạt 

công nghiệp. 

2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty: 

Các cuộc họp của HĐQT công ty trong năm 2021 đã đưa ra những định hướng 

kịp thời, đúng đắn trong quản lý điều hành công ty. 
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Kết quả thực hiện trong năm 2021: 

 

Duy trì tốt việc sản xuất và tiêu thụ các nhóm hàng hóa chủ lực: 

• Quạt gia dụng thương hiệu Phong Lan: 43 mẫu; 

• Quạt Công nghiệp Gale: 50 mẫu; 

• Quạt nhập khẩu Mitsubishi: 23 mẫu; 

• Lồng quạt các loại: hơn 10 mẫu sản phẩm. 

Năm 2021, sau hơn 2 năm triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động toà nhà 

Văn phòng cho thuê tại số 20 Đinh Tiên Hoàng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch 

bệnh Covid19 nhưng chúng ta đã ghi nhận được phần lợi nhuận từ việc cho thuê văn 

phòng và căn hộ: 1.2 tỷ đồng/2 trong đó CTCP Điện cơ Hải Phòng ghi nhận được 

600 triệu. 

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID, ảnh hưởng trực tiếp tới việc  

sản xuất hàng xuất khẩu của công ty. HĐQT yêu cầu Ban TGĐ tích cực tìm các giải 

pháp kích cầu tiêu thụ nội địa, tìm kiếm và mở rộng thị trường, tìm khách hàng mới, 

xây dựng kịp thời các gói sản phẩm để kích cầu đối với các Nhà phân phối và Đại lý 

của Công ty: 

 

STT Nội dung ĐVT Kế hoạch 2021 Thực hiện Phần trăm 

01 Quạt điện dân dụng 
Phong Lan Cái 240.000 187.919 78.30% 

02 Quạt công nghiệp Gale Cái 42.000 34.805 82.87% 

03 Quạt nhập khẩu 
Mitsubishi Cái 72.000 67.038 93.11% 

04 Lồng quạt các loại Bộ 520.000 409.476 78.75% 

05 Vật tư, linh kiện, gia 
công… Đồng 39.000.000.000 45.343.468.111 116.27% 

06 Tổng doanh thu Đồng 286.000.000.000 264.393.246.319 92.45% 

07 Lợi nhuận sau thuế 
TNDN Đồng 12.904.000.000 12.375.738.586 95.91% 

08 Phương án chi trả cổ 
tức % 10%/MGCP/VĐL Tạm ứng 5%  

09 Nộp NSNN Đồng 12.000.000.000 12.733.386.602 106.11% 

10 Thu nhập bình quân 
người lao động Đồng 8.000.000 8.128.000 101.60% 
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- HĐQT và Ban TGĐ thường xuyên tổ chức các cuộc thăm quan, giao lưu 

với các đối tác khách hàng lớn, củng cố mối quan hệ, tăng cường hợp tác 

trên cơ sở bình đẳng hai bên đều có lợi. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT trên cơ sở kiêm 

nhiệm để giảm chi phí, đề bạt bổ nhiệm các vị trí quản lý chủ chốt trong 

công ty. Với quan điểm “ Vì việc, Tìm người” ; Chăm lo đời sống vật chất 

cho toàn thể CB-CNV trong toàn công ty. 

- HĐQT chỉ đạo Ban TGĐ duy trì tốt các nội quy, quy chế hoạt động của 

công ty, điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp lý trong 

doanh nghiệp để duy trì tốt hơn các hoạt động theo tình hình thực tiễn của 

công ty. 

- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát công ty, xem xét tính hợp lệ của các 

văn bản, các Báo cáo tài chính Quý, soát xét bán niên và BCTC năm 2021 

của công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán; đề xuất mức, hình thức chi trả cổ 

tức năm 2021 cũng như một số nội dung khác liên quan đến hoạt động 

SXKD để trình ĐHĐCĐ quyết định. 

III. Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý 

của Công ty 

- Trong năm 2021, HĐQT tiến hành giám sát công tác điều hành sản xuất 

kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của HĐQT và 

ĐHĐCĐ của công ty. 

- Thường xuyên có 4 thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao 

ban hàng tháng để lắng nghe, chỉ đạo và quyết định kịp thời những vấn đề 

liên quan đến SXKD của công ty. 

- Ban TGĐ cũng thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của 

công ty trong năm 2021, định hướng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 

nhằm huy động và phát huy các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu 

tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn 

thiếu. 
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- Thực hiện lập đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động 

trong SXKD hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên, 

Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định. 

- Tập trung rà xoát lại các quy trình, quy chế đang thực hiện tại công ty, từ 

đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất 

và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong công ty. 

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2022: 

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Căn cứ vào tình 

hình thị trường, năng lực của doanh nghiệp. HĐQT và Ban TGĐ công ty 

xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022: 

 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy nhiệm kỳ 2022-2027, lựa chọn những người đủ 

năng lực lãnh đạo điều hành Công ty. 
 

- Tổ chức triển khai và giám sát hoạt động SXKD của công ty theo Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2022, đạt được 

mức tăng trưởng cao, bảo toàn và phát triển đồng vốn. 

STT Nội dung ĐVT Số lượng 

01 Quạt điện dân dụng Phong Lan Cái 220.000 

02 Quạt công nghiệp Gale Cái 40.000 

03 Quạt nhập khẩu Mitsubishi Cái 70.000 

04 Lồng quạt các loại Bộ 520.000 

05 Vật tư, linh kiện, gia công… Đồng 35.000.000.000 

06 Tổng doanh thu Đồng 286.000.000.000 

07 
Lợi nhuận từ HĐ SXKD Đồng 15.500.000.000 

Lợi nhuận từ HĐ GVĐT Đồng 600.000.000 

07 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 13.000.000.000 

08 Phương án chi trả cổ tức % 10%/MGCP/VĐL 

09 Nộp NSNN Đồng 12.000.000.000 

10 Thu nhập bình quân người lao động Đồng 8.550.000 
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- Đôn đốc Nhà đầu tư tích cực tìm kiếm khách hàng để khai thác tốt nhất Dự 

Án 20 Đinh Tiên Hoàng ( còn 2 Tầng 3+4 phục vụ cho thuê văn phòng và 

24 căn hộ) . Cải tiến về Công tác quản lý điều hành dự án để mang lại Hiệu 

quả cao nhất.  

- Nghiên cứu đầu tư, bổ sung thêm máy móc, thiết bị còn thiếu để tăng năng 

lực tối đa cho việc sản xuất sản phẩm tại các phân xưởng, đáp ứng tốt nhu 

cầu của thị trường và khách hàng. Tiếp tục hoàn thành dự án sản phẩm 

Quạt trần 5 cánh, Đầu tư đồng bộ khuôn mẫu sản xuất các loại Quạt thông 

gió (Quạt gia dụng). Nghiên cứu các mẫu quạt mới thay thế các mẫu đã cũ, 

lỗi thời, không thích hợp thị hiếu người tiêu dùng. 

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, đào tạo, bổ nhiệm các vị trí quản 

lý còn thiếu trong công ty. Đổi mới chính sách tiền lương, tiền thưởng, nêu 

cao trách nhiệm của các vị trí điều hành trong công ty. Cải cách thủ tục 

hành chính… nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD ngày càng tốt hơn. 

- Quan tâm chia sẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng 

như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể 

CB-CNV toàn công ty. 

V. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017-2022: 

Với sự đoàn kết và thống nhất cao của HĐQT Công ty trong việc hoạch định 

chiến lược và chỉ đạo Ban điều hành Công ty từ 2017-2022, kết quả đạt được 

như sau: 
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2017 2018 2019 2020 2021

266,508,477,031 
252,472,084,238 

279,321,797,847 
266,524,911,288 261,824,517,953 

Doanh thu 2017-2021

Năm  Doanh thu

2017 2018 2019 2020 2021
Quạt Phong lan 149,335 152,193 261,295 212,374 187,919
Quạt Gale 44,047 45,525 46,343 37,437 34,805
Quạt Mitsu 75,111 71,219 75,655 75,100 67,038
Lồng quạt 449,084 472,559 442,368 520,709 409,476
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12,089,662,462 

16,517,400,678 

12,086,502,639 11,800,954,175 12,375,738,586 

2017 2018 2019 2020 2021

LỢI NHUẬN SAU THUẾ  2017-2022

12,457,808,580 

12,084,944,356 

10,541,151,694 

12,288,579,873 

12,733,386,602 

 -  2,000,000,000  4,000,000,000  6,000,000,000  8,000,000,000  10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000
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Nộp Ngân sách Nhà nước
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TỔNG HỢP SAU 05 NĂM NHIỆM KỲ 2017-2022 

Đánh giá chung về kết quả của nhiệm kỳ 2017-2022: 

- Bảo toàn và phát triển được đồng vốn của Doanh nghiệp; 

- Duy trì tốt việc sản xuất các nhóm sản phẩm truyển thống của Doanh nghiệp, từng bước cải tiến mẫu mã để đa dạng hoá 

sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 

- Đảm bảo hài hoà lợi ích của cổ đông và Người lao động. Chia cổ tức bình quân 10% năm; Tiền lương và các chế độ 

quyền lợi của Người lao động được cải thiện từng năm.  

 2017 2018 2019 2020 2021 Kết quả 05 năm 
Doanh thu 

(Đồng) 266,508,477,031 252,472,084,238 279,321,797,847 266,524,911,288 261,824,517,953 1,326,651,788,357 

Quạt Phong lan 
(Cái) 149,335 152,193 261,295 212,374 187,919 963,116 

Quạt Gale 
(Cái) 44,047 45,525 46,343 37,437 34,805 208,157 

Quạt nhập khẩu 
Mitsubishi 

(Cái) 
75,111 71,219 75,655 75,100 67,038 364,123 

Lồng quạt 
(Bộ) 449,084 472,559 442,368 520,709 409,476 2,294,196 

Linh kiện 
(Đồng) 59,082,232,308 51,301,957,462 37,508,132,365 37,968,559,605 45,343,468,111 231,204,349,851 

Lợi nhuận sau thuế 
(Đồng) 12,089,662,462 16,517,400,678 12,086,502,639 11,800,954,175 12,375,738,586 64,870,258,540 
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Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng hoàn 

chỉnh dự án Toà nhà văn phòng 20 Đinh Tiên Hoàng (Gồm 1 tầng hầm, 7 tầng nổi 

với diện tích >500m2) đã đi vào hoạt động và bước đầu có lợi nhuận mặc dù khi công 

trình hoàn tất thì bị dịch bệnh Covid19 ảnh hưởng liên tục trong 02 năm. 

 Năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát và phục hồi hy vọng dự án trên sẽ 

tiếp tục khởi sắc và có kết quả kinh doanh ngày càng tốt hơn. 

 Với kế hoạch nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2022-2027. Trước tình hình diễn biến 

của thị trường trong nước và thế giới, những ảnh hưởng của đại dịch Covid19 toàn 

cầu, chiến tranh, biến đổi khí hậu… chặng đường phía trước còn vô vàn khó khăn và 

phức tạp. Với truyền thống phát triển hơn 60 năm của doanh nghiệp, với sự đoàn kết 

thống nhất cao từ HĐQT, Ban điều hành, và toàn thể các cổ đông, người lao động 

trong toàn công ty. Chúng ta quyết tâm nỗ lực để xây dựng, phát triển công ty một 

cách bền vững. 

Mục tiêu kế hoạch 05 năm từ 2022-2027: 

1. Nhanh chóng kiện toàn ổn định bộ máy quản trị Doanh nghiệp sau 

ĐHĐCĐ; chăm lo phát triển nguồn nhân lực, lãnh đạo cấp Phòng-Ban, 

Phân xưởng và các Tổ sản xuất. 

2. Duy trì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, phấn đấu đạt mức tăng 

trưởng hàng năm từ 7-10%/năm. Không ngừng đầu tư đổi mới mẫu mã sản 

phẩm, đầu tư từng bước theo khả năng của Doanh nghiệp đối với máy móc 

thiết bị, xây dựng mới nhà xưởng kho tàng. Cải tiến khoa học kỹ thuật nâng 

cao năng suất lao động, sản xuất các nhóm hàng truyền thống của Công ty 

như: quạt dân dụng Phong lan, quạt công nghiệp Gale, linh kiện quạt các 

loại… 

3. Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác lớn của Công ty như Công 

ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (MEVN) phân phối mặt hàng sản 

phẩm quạt điện nhập khẩu Mitsubishi từ khu vực Đà Nẵng đến toàn Miền 

Bắc, Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai, CTCP Điện cơ Thống Nhất,  Công 

ty TNHH một thành viên Quang điện - Điện tử… ngày càng sâu rộng và 

đạt hiệu quả cao. 
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4. Bảo toàn và phát triển đồng vốn của Doanh nghiệp, tạo ra lợi nhuận cao, cổ 

tức hằng năm phấn đấu lớn hơn 10%. 

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ công ty đặt ra. Đưa Điện cơ Hải 

Phòng ngày càng có vị thế trên thị trường trong nước và vươn ra thị trường các nước 

trong khu vực. 

Trên đây tôi đã trình bày xong Báo cáo của HĐQT công ty năm 2021, hoạt 

động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động 

năm 2022. Kính mong các ý kiến đóng góp của các cổ đông công ty. 

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
  TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

HOÀNG THANH HẢI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

Số: ….. /2022/DHP/BC-BKS 

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

 
Hải Phòng, ngày …… tháng …… năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông, 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ 

tổ chức & và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng; 
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. 

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về kết quả thẩm 
tra niên độ tài chính năm 2021 với các nội dung chính như sau: 

I. Hoạt động của BKS trong năm 2021 
1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát và nhiệm vụ, chức năng 

1.1. Cơ cấu Thành viên BKS: 
o Ông Võ Mạnh Hùng   - Trưởng ban; 
o Ông Nguyễn Văn Kháng  - Uỷ viên; 
o Ông Vũ Duy Anh   - Uỷ viên. 

1.2. Nhiệm vụ, chức năng của BKS: 
o Giám sát, kiểm soát việc triển khai và thực hiện NQ của ĐHĐCĐ thường 

niên; 
o Giám sát quy chế quản trị Công ty; 
o Giám sát, kiểm soát tình hình tài chính của Công ty; 
o Giám sát về tình hình đầu tư của Công ty theo NQ của ĐHĐCĐ thường 

niên và các NQ của HĐQT Công ty; 
o Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế 

hoạt động BKS của Công ty. 
Để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng của BKS nên ngay sau mỗi kỳ 

ĐHĐCĐ, BKS đều họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban. 
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Hàng quý BKS đều họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như bổ khuyết 
những nhiệm vụ mới phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. 

Năm 2021, BKS đã tổ chức các cuộc họp: 

STT Nội dung Ngày họp 

1 

Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020; 

Triển khai các nhiệm vụ Quý 1 năm 2021 của 

BKS 

26/01/2021 

2 
Triển khai nhiệm vụ của BKS theo Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ thường niêm ngày 23/4/2021 
29/4/2021 

3 

Đánh giá kết quả hoạt động giám sát, kiểm soát 

BCTC 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 

06 tháng cuối năm 

16/7/2021 

4 

Đánh giá kết quả hoạt động của BKS Quý 4 và 

đánh giá sơ bộ kết quả SXKD năm 2021 của 

Công ty. 

09/12/2021 

2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS: 

2.1.  Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021 

o Các phiên họp của HĐQT đều có mời Trưởng BKS tham dự đầy đủ; 

o HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền 

hạn theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện 

việc quản trị các hoạt động SXKD của Công ty đúng Pháp luật; 

o BKS ghi nhận số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Kiểm toán VACO, các số liệu về tài chính đến ngày 

31/12/2021 như sau: 
Đơn vị tính: Nghìn đồng 

STT Chỉ tiêu tài chính  Năm 2020   Năm 2021  

1 Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

266,524,911  261,824,518  
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2 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 13,307,669  15,228,633  

3 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
(Lợi nhuận từ hoạt động SXKD + Lợi 
nhuận khác) 

14,751,193  15,319,673  

4 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

11,800,954  12,375,739  

5 Tài sản ngắn hạn 120,149,511  143,988,172  

6 Tài sản dài hạn 75,726,024  70,508,825  
7 Tổng cộng tài sản 195,875,535  214,496,997 
8 Nợ phải trả 33,491,299 49,756,308 

9 Nợ ngắn hạn 33,191,299 49,656,308 
10 Nợ dài hạn 300,000 100,000 
11 Vốn chủ sở hữu 162,384,235 164,740,689 

12 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 94,922,000 94,922,000 
o Về CBTT: Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ CBTT theo quy định tại 

Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc CBTT của Công ty 

đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

2.2.  Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT 

o HĐQT đều mời Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, HĐQT 

thông tin cho BKS được biết về các hoạt động SXKD của Công ty, hoạt 

động của HĐQT và Ban điều hành Công ty; 

o HĐQT Công ty cung cấp đầy đủ cho BKS về nội dung của các cuộc họp, 

các tờ trình, nghị quyết, các quyết định của HĐQT liên quan đến các mặt 

quản trị Công ty theo đúng Luật DN. Đồng thời HĐQT, Ban điều hành 

cung cấp thông tin hoạt động SXKD từng quý, năm kế hoạch cho BKS khi 

có yêu cầu. 

o BKS đã theo dõi, giám sát việc HĐQT triển khai các nội dung của ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021. Qua đó BKS đánh giá các nghị quyết, quyết định 

của HĐQT đều bám sát vào tình hình SXKD của Công ty. Kết quả SXKD 
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của Công ty hàng quý đều được thể hiện qua Báo cáo tài chính Quý một 

cách công khai, minh bạch. 

o BKS đã kiểm tra, thẩm định BCTC bán niên, BCTC năm của Công ty và 

đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu trong báo cáo. Từ đó đánh giá 

cao hoạt động của HĐQT đối với các mặt SXKD của Công ty nhằm đảm 

bảo quyền lợi của Công ty và các nhà đầu tư. 

o Qua giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT thì khẳng định là 

HĐQT Công ty và các thành viên trong HĐQT đều thực hiện đầy đủ các 

nhiệm vụ, chức năng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và trong 

Quy chế quản trị Công ty. 

2.3.  Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. 

o TGĐ Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. TGĐ đã phân 

công rõ công việc cho các thành viên trong Ban TGĐ và các cán bộ quản 

lý công ty để triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết ĐHĐCĐ, 

nghị quyết HĐQT, việc thực hiện và chấp hành các quy định của pháp 

luật trong các mặt hoạt động SXKD của công ty. 

o Ban TGĐ đã chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của công ty theo đúng 

kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021, Ban TGĐ cũng đảm bảo hiệu quả cao nhất của việc đầu tư trong 

năm 2021. 

o Mặc dù trong năm 2021, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển 

khai kế hoạch SXKD do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 diễn biến phức 

tạp rộng khắp cả nước, nhưng Ban TGĐ công ty vẫn quyết tâm cao nhất 

để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid19 vừa cố gắng hoàn 

thành kế hoạch của ĐHĐCĐ công ty giao phó. 

o Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021, BKS đánh giá Ban TGĐ công ty 

đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình trong việc quản lý, điều hành 
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hoạt động SXKD, mang lại lợi nhuận theo kế hoạch của công ty, một số 

chỉ tiêu nổi bật sau: 

 Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 92,45% so với kế hoạch 

 LNST bằng 96% so với kế hoạch và tăng so với năm 2020 là 574 triệu 

đồng. 

 Thu nhập bình quân người lao động đạt: 8.128.000 đồng/người/tháng 

bằng 101,6% kế hoạch. 

 Vốn chủ sở hữu năm 2021 là : 164.740.688.826 đồng tăng so với năm 

2020. (Vốn chủ sở hữu năm 2020 là: 162.384.235.496 đồng) 

2.4.  Giám sát tình hình tài chính của Công ty: 

o Công ty đã lập BCTC Quý (04 báo cáo/năm), BCTC soát xét bán niên, 

Báo cáo tài chính năm và công bố theo quy định của Pháp luật và nghĩa 

vụ CBTT của công ty niêm yết. 

o BCTC soát xét bán niên, BCTC năm của công ty đã được kiểm toán bởi 

công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán VACO. 

o BCTC kiểm toán năm 2021 đã phản ánh trung thực, chính xác trên khía 

cạnh tài chính tại thời điểm 31/12/2021, phù hợp với chế độ kế toán Doanh 

nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

o Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi khi so sánh với số liệu 

không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán VACO. 

2.5.  Đánh giá của BKS soát về sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban TGĐ công ty 

trong năm 2021 

o BKS nhận được sự tôn trọng cũng như tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGĐ 

công ty trong việc thực hiện nghĩa vụ, chức năng của Ban. 

o BKS đánh giá cao sự am hiểu và tầm nhìn chiến lược của HĐQT, Ban 

TGĐ công ty. 
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o Các thành viên trong HĐQT, Ban TGĐ đều có trình độ chuyên môn bài 

bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD 

của công ty. 

o Các thành viên HĐQT, HĐQT, Ban TGĐ, thành viên Ban TGĐ đều tuân 

thủ và thực hiện đầy đủ chức trách, quyền hạn trong Điều lệ tổ chức & 

hoạt động, Quy chế quản trị Công ty. 

o Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGĐ là chặt chẽ, đúng nhiệm vụ, 

chức năng và đều vì mục đích để Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng 

phát triển bền vững. 

2.6.  Kết quả giải quyết khiếu nại của Cổ đông đối với Công ty (nếu có) 

o Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào 

cần phải thẩm định, giải quyết liên quan đến quan hệ của cổ đông đối với 

Công ty. 

II. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2017-2022 

1. Cơ cấu nhân sự ổn định từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay là 03 thành viên gồm: 

a. Ông Võ Mạnh Hùng   Trưởng ban; 

b. Ông Nguyễn Văn Kháng  Uỷ viên; 

c. Ông Vũ Duy Anh   Uỷ viên. 

2. Về thực hiện nhiệm vụ chức năng: 

o Các thành viên BKS có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện 

đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban theo Luật DN và Điều lệ Tổ chức & 

Hoạt động của công ty. 

3. Kết quả hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ qua: 

o Trong 5 năm nhiệm kỳ vừa qua BKS thực hiện giám sát, kiểm soát HĐQT, 

Ban TGĐ Công ty thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm để đảm 

bảo cho sự phát triển của công ty và quyền lợi của cổ đông. 

o Kết quả tài chính nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022 như sau (Phụ lục đính kèm) 

4. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGĐ: 
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o HĐQT, Ban TGĐ công ty luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các thành 

viên của BKS hoạt động cũng như dành sự tôn trọng đối với BKS. 

o Trong quá trình hoạt động làm việc của BKS luôn luôn đặt mục tiêu cho 

sự phát triển của công ty, quyền lợi của cổ đông và không gây thiệt hại, trở 

ngại nào cho hoạt động SXKD của công ty. 

o Năm năm của nhiệm kỳ 2017-2022, BKS cũng khiêm tốn tự nhận là đã 

hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ tin tưởng giao phó. BKS cũng đánh giá 

rất cao tính chuyên nghiệp, năng lực lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban 

TGĐ công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên BKS cũng nhận thấy 

cần phải nâng cao trình độ chuyên môn, tính trách nhiệm cao hơn nữa của 

các thành viên trong Ban để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với 

HĐQT, Ban TGĐ để tránh những rủi ro, thiệt hại cho công ty. 

5. Về công bố thông tin và quan hệ cổ đông: 

o Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong việc CBTT, báo cáo tài 

chính theo đúng quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng đã niêm 

yết. 

o Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quyền lợi của cổ đông theo Luật DN, 

Điều lệ tổ chức & Hoạt động cũng như nghị quyết của ĐHĐCĐ thường 

niên qua các năm. 

o Trong cả nhiệm kỳ 2017-2022, công ty không nhận được bất kỳ khiếu nại 

nào đến từ cổ đông liên quan đến các hoạt động SXKD của công ty. 

III. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2022: 

o Sau ĐHĐCĐ năm 2022, BKS sẽ kiện toàn lại và có sự phân công nhiệm 

vụ, chức năng rõ ràng, cụ thể đến các thành viên của Ban. 

o Trong nhiệm kỳ năm 2022-2027, BKS sẽ chủ động bám sát vào nghị 

quyết của ĐHĐCĐ thường niên để giám sát, kiểm soát đảm bảo cho các 

hoạt động SXKD của công ty theo đúng mục tiêu mà ĐHĐCĐ thường 

niên đã thông qua. 
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o BKS sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình theo 

Điều lệ Tổ chức & Hoạt động công ty để đảm bảo cho sự phát triển công 

ty và quyền lợi của các cổ đông. 

o Một số kiến nghị đối với Công ty: 

 Công ty cần tiếp tục đổi mới về sản phẩm kết hợp với mở rộng thị 

trường, kể cả thị trường nước ngoài để tăng sản lượng tiêu thụ hàng 

năm tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động, tăng 

lợi nhuận cho công ty. 

 Công ty cần xây dựng chính sách về sản phẩm, chính sách về giá 

bán và mở rộng thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ hàng năm tạo 

việc làm ổn định cho người lao động 

 Tăng cường việc đầu tư máy móc, thiết bị để tăng năng suất lao 

động, giảm bớt áp lực trong việc tuyển công nhân lao động, cũng 

như tăng tính cạnh tranh của sản phẩm 

 Tiếp tục cải thiện về tiền lương, thu nhập của CB-CNV để qua đó 

thu hút được lao động, đảm bảo ổn định số lượng nguồn lao động 

trong công ty. 

 Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm giảm thiểu những rủi 

ro trong các hoạt động SXKD của công ty. 

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; đánh giá một số 

nhiệm vụ nổi bật của BKS qua nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ trong 

thời gian tới. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./. 

  TM.BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 
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Võ Mạnh Hùng 
 



(ĐVT: Nghìn đồng)
STT Chỉ tiêu tài chính Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 266,508,477 252,472,084 279,321,798 266,524,911         261,824,518         

2 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,744,283 12,188,995 12,403,117 13,307,669           15,228,633           

3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(Lợi nhuận từ hoạt động SXKD + Lợi nhuận khác) 15,112,078 20,646,751 15,108,128 14,751,193           15,319,673           

4 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 12,089,662 16,517,401 12,086,503 11,800,954           12,375,739           

5 Tài sản ngắn hạn 117,083,850 110,236,687 128,770,947 120,149,511         143,988,172         

6 Tài sản dài hạn 82,747,760 84,405,468 81,306,712 75,726,024           70,508,825           

7 Tổng cộng tài sản 199,831,610 194,642,155 210,077,659 195,875,535         214,496,997

8 Nợ phải trả 47,645,614 35,963,291 49,455,948 33,491,299 49,756,308

9 Nợ ngắn hạn 41,880,859 32,479,828 48,748,150 33,191,299 49,656,308

10 Nợ dài hạn 5,764,755 3,483,464 707,797 300,000 100,000

11 Vốn chủ sở hữu 152,185,997 158,678,864 160,621,711 162,384,235 164,740,689

12 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 94,922,000 94,922,000 94,922,000 94,922,000 94,922,000

KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2017-2022
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 CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

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

Số …… /DHP/BC-TGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

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

Hải Phòng, Ngày ……… tháng 4 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021: 

1) Về môi trường kinh doanh năm 2021: 

Năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn với nền kinh tế thế giới do dịch bệnh chưa 
được kiểm soát hoàn toàn, một số nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch khiến 
lượng cầu vật tư hàng hoá tăng vọt, chuỗi cung ứng, logistic đứt gẫy…. là nguyên nhân 
khiến giá cả vật tư, hàng hoá tăng ở mức cao kỷ lục, báo hiệu một chu kỳ lạm phát 
mới. 

Các chính sách vĩ mô điều tiết sự ổn định cuả nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp 
phục hồi hoạt động SXKD chưa thể phát huy hiệu quả trong năm 2021. Hệ quả của 
dịch Covid vẫn tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.  

Ngành hàng SXKD đồ gia dụng nói chung cũng như quạt điện nói riêng tại Việt 
Nam trong những năm gần đây chứng kiến sự phát triển vượt bậc và tiến dần đến hiện 
đại hoá do kết quả của quá trình dài hội nhập với thế giới. Do tính cạnh tranh khốc liệt 
của ngành hàng, do sự chuyển dịch nhu cầu tiêu dùng, một số doanh nghiệp sản xuất 
nhỏ không kịp thích nghi dần bị đào thải. Số ít các doanh nghiệp có bề dầy phát triển 
hiện đang duy trì hoạt động ổn định và chiếm phần lớn thị phần tiêu thụ. Để duy trì vị 
thế, các DN hướng đến sự phát triển bài bản, chuyên nghiệp để tạo ra SP có tính canh 
tranh cao. 

Lực lượng lao động tại các doanh nghiệp truyền thống không còn ổn định như 
trước nữa bởi các lý do: Sự phát triển của khoa học công nghệ, tác động của dịch 
bệnh… ảnh hưởng lớn đến hành vi, lối sống của đại đa số dân cư, đặc biệt là giới trẻ. 
Một số ngành nghề mới phát triển tạo ra sự dịch chuyển lao động (kinh doanh online 
và chuỗi dịch vụ phát triển theo hình thức kinh doanh mới này). Sự thu hút lao động 
trẻ của các doanh nghiệp trong các khu CN với qui mô tổ chức hiện đại, bài bản và 
năng suất hơn.... 

Bên cạnh các thách thức khách quan, thị trường tiêu thụ ngành quạt điện tại Việt 
Nam vẫn đầy tiềm năng bởi nhu cầu về sản phẩm quạt điện luôn là thiết yếu với sức 
mua hơn 98 triệu dân sống trong điều kiện khí hâu nhiệt đới gió mùa. 
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2) Bối cảnh doanh nghiệp: 

Điện cơ Hải Phòng có bề dầy lịch sử về sản xuất trong lĩnh vực điện gia dụng, 
thành lập từ ngày 16/03/1961 gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước. Đặc biệt, sau 
cổ phần hóa Công ty đã có những thay đổi lớn về mọi mặt, quy mô nhà xưởng được 
mở rộng, cải tạo và xây dựng đồng bộ. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải được đầu 
tư đổi mới hiện đại, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo 
nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ CB-CNV Công ty luôn được kiện toàn. Hiện tại, số 
lượng CB-CNV toàn Công ty là 193 người. Trong nhiều năm liền, doanh số và sản 
lượng liên tục tăng, tuy nhiên lực lượng lao động không tăng mà có xu hướng tinh gọn 
do công ty áp dụng các giải pháp hiệu quả đẩy mạnh năng suất lao động. 

Qua nhiều năm tích luỹ và phát triển, Công ty có đủ tiềm lực để duy trì hoạt 
động sản xuất kinh doanh có tính cạnh tranh cao trên thị trường. 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn được duy trì ổn định và tiếp tục 
mở rộng. Sản phẩm ngày càng đa dạng và phong phú. Hiện tại, chúng ta đang duy trì 
sản xuất 43 mẫu quạt gia dụng Phong Lan, 50 mẫu quạt công nghiệp GALE, trên 10 
mẫu lồng quạt các loại và 23 mẫu sản phẩm quạt nhập khẩu Mitsubishi. 

Hàng năm, công ty luôn cập nhật, phát triển công nghệ, đổi mới mẫu mã các 
dòng sản phẩm quạt gia dụng và công nghiệp nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị 
phần trong và ngoài nước nhằm gia tăng doanh số. 

Quạt Mitsubishi luôn được duy trì sản lượng tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc trở 
vào đến Đà Nẵng. 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tạo dựng và duy trì các mối 
quan hệ bền vững với với các kênh phân phối và các đối tác lớn như Công ty Điện cơ 
Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà Nội 
Chinghai, Công ty Mitsubishi Việt Nam… 

Công ty đã và đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015. Hàng năm, công ty đều khuyến khích thúc đẩy các hoạt động 
phát huy sáng kiến, cải tiền kỹ thuật, nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao NSLĐ, hạ 
giá thành SP, phát triển SP mới, nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

Đặc thù hoạt động SXKD của công ty mang tính thời vụ cao, khối lượng công 
việc không phân bổ đều các tháng trong năm, thu nhập không đều gây tâm lý không 
ổng định đối với người lao động, thách thức đến tính ổn định của nguồn nhân lực. 
Thực trạng trên luôn đặt ra thách thức với ban lãnh đạo hoạch định các định hướng 
phù hợp nhất nhằm tăng sản lượng, tao ra nhiều công ăn việc làm quanh năm, tăng 
NSLĐ nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động, cải tiến các chính sách quản lý, 
môi trường làm việc nhằm phát huy tối đa năng lực của lực lượng lao động. Tất cả 
các giải pháp trên là nền tảng thu hút, tạo ra sự ổn định của lực lượng lao động. 
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3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021: 

CHỈ TIÊU ĐVT 2020 KH 2021 2021
TĂNG 

TRƯỞNG 
2021/2020

THỰC 
HIỆN SO 
VỚI KẾ 
HOẠCH

Doanh thu Tỷ đồng 266.52 286 264.39 -0.8% 92.44%
Lợi nhuận sau thuế: Tỷ đồng 11.800 12.904 12.375

     - LN từ hoạt động SXKD " 11.800 12.904 11.775 -0.21% 91.25%
Lao động Người 193 193 0.00%
Thu nhập bq người LĐ VNĐ 8,000 8,000 8,128 1.60%

 

3.1. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh: 
Doanh thu bán hàng: Năm 2021, Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đạt 264,39 tỉ 

đồng, giảm 0,8% so với năm 2020. 

Doanh thu năm 2021 giảm do sản lượng tiêu thụ cả ba nhóm quạt thành phẩm 
và sản lượng nhóm lồng quạt giảm so với kế hoạch đề ra: 

SỐ LƯỢNG DOANH THU (Đ) SỐ LƯỢNG DOANH THU (Đ)
1 Quạt dân dụng Phong lan 240,000 82,000,000,000 184,179 67,787,840,583 76.74%
2 Quạt công nghiệp Gale 42,000 37,000,000,000 33,705 31,585,146,853 80.25%
3 Quạt Mitsubishi 72,000 99,000,000,000 67,851 92,998,533,807 94.24%
4 Lồng quạt 520,000 29,000,000,000 409,476 25,089,195,799 78.75%
5 Vật tư và BTP khác 39,000,000,000 46,932,529,277 120.34%

TÔNG CỘNG 286,000,000,000 264,393,246,319 92.45%

KẾ HOẠCH 2021 THỰC HIỆN 2021
NHÓM HÀNG HOÁTT THỰC HIỆN 

SO VỚI KH

 
Các nhóm hàng cốt lõi của doanh nghiệp: Quạt điện Phong lan, Gale và 

Mitsubishi đều bị sụt giảm sản lượng tiêu thụ. Thị trường xuất khẩu quạt Phong lan 
chưa thể phục hồi như các năm trước đại dịch Covid. 

Nửa cuối năm 2020, giá cả vật tư, nguyên liệu trên thị trường liên tục tăng. 
Thời điểm này, một số quốc gia đã bắt đầu phủ Vaccine, các ngành SX trên toàn thế 
giới có tín hiệu phục hồi, nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu tăng đột biến, khi đó 
nguồn cung không đủ, dẫn đến khủng hoảng chuỗi cung ứng là nguyên nhân dẫn đến 
giá cả vật tư, nguyên liệu tăng đột biến (nguyên liệu nhựa tăng từ 30 – 40%; dây đồng 
tăng trên 60%; thép cán nguội tăng trên 200%…..). Trước thực trạng đó, các nhà SX 
quạt điện tại thị trường VN đều có động thái tăng giá. ĐCHP không nằm ngoài bối 
cảnh đó, Ban điều hành công ty đã thực hiện 2 sự điều chỉnh giá: Tăng 10% giá quạt 
Phong lan tại thời điểm T12/2020. Đến T4/2021 tăng tiếp 10% giá quạt Phong lan và 
5% đối với quạt công nghiệp Gale.  

Việc tăng giá ảnh hưởng trực tiếp và tỉ lệ nghịch với sản lượng tiêu thụ. Trên 
thị trường, sản phẩm quạt gia dụng của chúng ta phải cạnh tranh với các đối thủ có tỉ 
lệ tăng giá thấp hơn chúng ta. Trong khi đó, do ảnh hưởng dịch bệnh, chúng ta không 
thể triển khai được các chính sách, chương trình marketing thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá 
mạnh hơn để bù đắp cho yếu tố ảnh hưởng tiêu thụ bởi sự tăng giá hàng hoá. 
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Đây là 1 trong những yếu tố tức thời tác động đến giảm sản lượng tiêu thụ quạt. 
Về mặt dài hạn, khi nguồn cung và giá cả nguyên vật liệu ổn định, giá bán của các 
nhà SX ổn định về mặt bằng cạnh tranh chung thì ản lượng tiêu thụ hàng hoá sẽ trở về 
quỹ đạo vốn có của nó. 

Sản lượng quạt Phong lan còn có tiềm tăng trưởng trong nhiều năm tới với các lý 
do: Dung lượng thị trường còn lớn để có thể mở rộng thị phần; một số model nhu cầu thị 
trường lớn chúng ta hiện vẫn chưa khai thác tối đa sản lượng; chưa phát triển nhiều dòng 
SP mới…. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, bản thân doanh nghiệp phải tối ưu hoá SX 
để hạ giá thành sp (bằng cách tăng tỉ lệ SX nội tại, kiểm soát giá thành SX, gia tăng lợi 
nhuận, tạo nhiều việc làm và thu nhập đều quanh năm cho người lao động. 

Nhóm lồng CN, lồng quạt sàn và lồng quạt gia dụng ngoài phục vụ lắp ráp quạt 
thành phẩm, chúng ta còn cung cấp cho một số đối tác khác. Việc duy trì khách hàng 
ổn định giúp duy trì việc làm cho người lao động quanh năm, tăng doanh thu và gia 
tăng lợi nhuận. Năm 2021 sản lượng tiêu thụ giảm so với kế hoạch 21,25% do các đối 
tác cũng bị giảm sản lượng quạt tiêu thụ quạt do tác động của đại dịch Covid.  

- Nhóm quạt CN Gale: Sản lượng tiêu thụ tiếp tục không hoàn thành kế hoạch 
năm 2021 do phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các đối thủ trên thị 
trường như: Vinawind, Chinghai (khu vực phía Bắc), Hawind, Hasaki... (khu vực 
miền Trung và miền Nam). Ngoài ra, do ảnh hưởng đại dịch, các cơ sở SXKD, khu 
CN đình trệ hoạt động, nhu cầu sử dụng quạt giảm. Sản lượt quạt CN có lồng tiêu thụ 
tại khu vực dân dụng cũng giảm do các nhà hàng, các khu vực hoạt động đông 
người… đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bênh. Các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh 
nhỏ lẻ ưu tiên sử dụng quạt CN tự chế giá rẻ hơn…. toàn bộ các yếu tố trên ảnh 
hưởng nhất định đến sản lượng tiêu thụ quạt CN trên toàn thị trường nói chung. 

Một trong các giải pháp tăng doanh thu, tăng lợi nhuận của mảng quạt CN 
trong các năm tới là tập trung phát triển dòng SP quạt cây tính năng mới (Motor DC 
giảm tối đa công suất tiêu thụ điện năng, giảm độ ồn…). Chủ động mảng SX quạt 
hướng trục, tạo thêm nhiều việc làm, giải quyết tính SX thời vụ…. 

- Nhóm quạt Mitsubishi: Là dòng sản phẩm dành cho phân khúc cao trên thị 
trường. ĐCHP tiếp tục duy trì mối quan hệ bền vững, chiến lược với Mitsubishi 
Electric (MEVN) và chiếm ưu thế với vai trò tổng thầu phân phối khu vực phía Bắc, 
chuyên về kênh tiêu thụ truyền thống. Khách hàng chủ yếu là các trung tâm điện máy 
cao cấp, các đầu mối phân phối hàng ngoại nhập truyền thống. Việc hợp tác với 
MEVN là điều kiện thuận lợi để ĐCHP kết nối với hệ thống khách hàng ở phân khúc 
cao, tiếp thu học hỏi phương pháp quản trị, bán hàng của các tập đoàn sản xuất đồ 
điện gia dụng hàng đầu thế giới. Sản lượng tiêu thụ năm 2021 không tăng trưởng 
nhiều so với các năm trước. Để giải quyết bài toán tăng trưởng, mở rộng thị phần ở 
phân khúc cao, MEVN cần thúc đẩy cải tiến cơ cấu chủng loại sản phẩm, phối hợp 
với ĐCHP duy trì ổn định vùng thị trường giữa các tổng thầu hai miền Nam - Bắc và 
kênh siêu thị thuộc sự quản lý của hãng..   
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- Nhóm Vật tư và BTP khác: Gồm Bobbin nhựa quấn dây đồng, linh kiện nhựa, 
hạt nhựa, sắt thép... Sản lượng tiêu thụ năm 2021 tăng 20,34% so với kế hoạch do sản 
lượng vật tư nhựa, sắt thép khách hàng chốt mua số lượng lớn với kỳ vọng hạn chế rủi ro 
do giá cả các mặt hàng này có chiều hướng tăng đột biết. Chiến lược phát triển dài hạn 
của công ty tập trung vào những ngành hàng có tính bền vững là sản phẩm quạt điện dân 
dụng Phong lan và quạt công nghiệp Gale. Đây là các sản phẩm có thương hiệu, hàng 
năm các sản phẩm trên chiếm một lượng thị phần ổn định trên thị trường quạt điện.  

Thị trường quạt điện có tính cạnh tranh cao, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid 
tác động lớn đến tâm lý người tiêu dùng và hệ thống kênh phân phối, ảnh hưởng của giá 
cả vật tư tăng đột biến. Mặc dù tập thể CBCNV đã nỗ lực cải tiến CLSP, phát triển sản 
phẩm mới, tăng năng suất lao động, hạ giá thành nhằm tăng tính cạnh tranh của sản 
phẩm, đáp ứng đầy đủ lượng hàng hoá tại các thời điểm thị trường có sức hút lớn.  Tuy 
nhiên, sản lượng tiêu thụ và doanh số năm 2021 chưa thể bứt phá so với năm 2020. 

3.2. Lợi nhuận:  

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD năm 2021 vẫn duy trì ổn định và đạt 
11,775 tỷ mặc dù sản lượng tiêu thụ ở cả 3 nhóm hàng cốt lõi giảm nhiều so với kế 
hoạch đề ra.     

3.3. Nguồn nhân lực, việc làm và thu nhập: 

Nguồn nhân lực: Luôn được ban lãnh đạo xác định là tài sản quý báu của 
doanh nghiệp. Mọi thành quả đổi mới, phát triển, nâng tính cạnh tranh, nâng vị thế 
của doanh nghiệp đều khởi nguồn từ nguồn nhân lực. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua 
nguồn nhân lực chưa được chú trọng phát triển chiều sâu. 

Việc bổ sung nguồn nhân lực có chất lương cho các phòng nghiệp vụ của công 
ty tiếp tục được ưu tiên cho các năm tiếp theo cho phù hợp với định hướng chuyển dịch 
tỉ lệ cơ cấu mặt hàng, tập trung phát triển các mặt hàng có thương hiệu của công ty. 

Duy trì và phát huy chính sách khuyến khích, đãi ngộ nguồn nhân lực. Năm 2021 
Công ty đã trích thưởng nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao NSLĐ, hạ giá 
thành SP cho bộ phận quản lý SX, trích thưởng hoàn thành kế hạch doanh số tiêu thụ 
quạt Phong lan cho bộ phận KD và các bộ phận liên quan.... nhằm động viên kịp thời 
tinh thần cống hiến của CBCNV, tăng cường sự gắn bó của CBCNV với Công ty.     

Đẩy manh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành SXKD nhằm 
nâng cao hiệu quả quản trị. 

Do tác động của đại dịch, lượng hàng hoá tồn kho cuối năm 2021 lớn hơn mọi 
năm, giá cả vật tư tăng đột biết. Ban điều hành công ty đã chủ động tiết giảm nhịp độ 
sản xuất khiến khối lượng việc làm cho người lao động không được duy trì đều các 
ngày trong tuần trong vòng 3 tháng cuối vụ, ảnh hưởng phần nào đến thu nhập của 
người lao động. Đây là một trong những yếu tố doanh nghiệp sẽ phải khắc khục nhằm 
gia tăng sự gắn kết người lao động với công ty. 

3.4. Đánh giá nhiệm kỳ hoạt động SXKD 5 năm (2017 – 2022): 
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a) Thuận lợi: 

- Bộ máy quản lý ổn định, đoàn kết nội bộ, có bề dầy kinh nghiệm để đưa ra 
các quyết sách kịp thời, phù hợp với thị trường. 

- Doanh nghiệp có bề dầy trong ngành quạt điện, cơ sở vật chất quy mô, thị 
trường tiêu thụ đã định hình bởi mạng lưới tiêu thụ, hệ thống khách hàng, đối tác đã 
được thiết lập qua nhiều năm. 

b) Một số khó khăn: 

- Chưa khắc phục hoàn toàn được tính mùa vụ trong SX các SP quạt điện, một 
số bộ phận chưa đạt được thu nhập đều các tháng trong năm. 

- Chưa tạo ra các giải pháp mạnh mẽ tăng NSLĐ, tăng thu nhập cho người LĐ. 

- Đại dịch Covid ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ của sản phẩm trên thị trường. 

- Giá cả vật tư hàng hoá tăng kỷ lục trong 2 năm gần đây ảnh hưởng lớn đến 
mặt bằng giá sản phẩm quạt điện các loại. 

c) Đánh giá chung hoạt động quản lý điều hành: 

- Bộ máy nhân sự: Trên đà tinh giảm theo chiều hướng hiệu quả (số lượng 
CBCNV giảm trong khi SLSX, doanh số tăng). 

- Quản lý chặt chẽ công nợ khách hàng, không để tình trạng khách hàng nợ 
đọng quá hạn, chiếm dụng vốn kinh doanh bảo toàn đồng vốn cho doanh nghiệp. 

- Một số tiêu chí kết quả đạt được trong hoạt động SXKD (2017 – 2022): 

+ Phát triển các dòng SP mới có tính cạnh tranh cao hợn (tổng số phát triển 6 
model SP mới) tạo ra sự tăng trưởng vượt trội do các SP mới tạo ra. 

+ Doanh thu: Doanh thu năm 2019 tăng so với các 
năm do sản lượng tiêu thụ nhóm quạt Phong lan tăng 
trưởng vượt bậc. Hai năm tiếp theo 2020 – 2021 doanh 
thu không duy trì được đà tăng trưởng do ảnh hưởng của 
đại dịch, giá cả vật tư biến động.   

+ Cơ cấu doanh thu: Tỉ trọng doanh số nhóm hàng cốt lõi công ty tự SX, kỳ 
vọng duy trì việc làm thường xuyên người lao động là nhóm quạt PL có sự tăng 
trưởng bình quân 2%/ năm. Mục tiêu tăng trưởng tỉ trọng nhóm quạt Gale chưa đạt ổn 
định qua các năm.  
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Trong 5 năm qua, công ty chú trọng và tìm mọi giải pháp đẩy mạnh mảng doanh thu 
ngành hàng cốt lõi nhằm mang lại sự phát triển bền vững. 

+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD bình quân hàng năm (2017 – 2021): Luôn được 
đảm bảo. Cổ tức hàng năm đều duy trừ ở mức 10% theo định hướng KH của HĐQT. 

 
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022: 

Trên cơ sở một số phương án sản phẩm mới, thị trường mới, qua đánh giá thị 
trường và phân tích năng lực nội tại, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

1) Kế hoạch doanh thu: 

 

 

 

 

 
 

2) Kế hoạch lợi nhuận: 

- Lợi nhuận trước thuế:     16.100.000.000 đồng 
- Lợi nhuận sau thuế:     13.000.000.000 đồng  
- Cổ tức:             10%/MGCP/VĐL 
- Thu nhập bình quân:       8.550.000 đồng/người/tháng 

3) Cơ sở thực hiện: 

• Về quản trị: Thực hiện đúng chính sách an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi 
người lao động nhằm duy trì và ổn định lực lượng lao động.  

Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nhân lực chất 
lượng cao, cùng đội ngũ quản lý kế thừa các cấp. Tiếp tục rà soát, tiết giảm lao động 
không trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, làm cơ sở tăng lương khối lao động gián 
tiếp đã tinh giảm hiệu quả. 

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ 
nhằm giảm chi phí đầu vào. 

SỐ LƯỢNG DOANH THU (VNĐ)
1 Quạt dân dụng Phong lan Cái 220,000 84,000,000,000
2 Quạt công nghiệp Gale Cái 40,000 36,000,000,000
3 Quạt Mitsubishi Cái 70,000 100,000,000,000
4 Lồng quạt Bộ 520,000 31,000,000,000
5 Vật tư và BTP khác 35,000,000,000

TỔNG CỘNG 286,000,000,000

KẾ CHOẠCH 202ĐƠN VỊ TÍNHNHÓM HÀNG HOÁTT
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Đã và đang thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động tại từng khâu 
SX, từng bước đạt được các mục tiêu: Tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, hạ 
giá thành SP, tăng lương cho khối lao động trực tiếp khi đã giải quyết bài toán NSLĐ. 

• Về thị trường: Thực hiện tốt và duy trì các khách hàng, đơn hàng truyền thống. 

Xây dựng hệ thống kênh phân phối bền vững, không ngừng mở rộng thị trường 
tiêu thụ phủ khắp các tỉnh thành. 

Thị trường xuất khẩu sang Myanmar và Malaysia được hình thành và duy trì từ 
năm 2018 – 2021. Năm 2022 tiếp tục thúc đẩy sản lượng xuất khẩu, góp phần nâng vị 
thế của doanh nghiệp, tăng sản lượng, tăng doanh số, giải quyết công ăn việc làm cho 
người lao động tại những tháng thấp điểm. 

• Về phương án sản phẩm: Năm 2021 - 2022, công ty tiếp tục hoàn thiện thêm 
03 mẫu quạt hút âm trần. Các dòng sản phẩm mới triển khai thành công sẽ góp phần 
gia tăng sản lượng, doanh số và việc làm cho người lao động. 

Quạt công nghiệp: Năm 2022, công ty từng bước chuyên sâu sản xuất các dòng 
SP quạt cây công nghiệp , quạt hướng trục… và tiếp tục cải tiến các phương án SP 
nhằng nâng tính cạnh tranh, tăng sản lượng trong các năm tiếp theo. 

• Thay đổi tỉ trọng cơ cấu sản phẩm theo hướng phát triển bền vững: Năm 2022 
tiếp tục nghiên cứu các phương án về sản phẩm, đầu tư trang thiết bị nhằm tăng năng 
suất lao động, hạ giá thành SP, từng bước thúc đẩy tăng sản lượng tiêu thụ quạt thành 
phẩm trong các năm tiếp theo theo hướng tăng tỉ trọng nhóm quạt thành phẩm và 
giảm tỉ trọng nhóm vật tư, BTP trong tổng cơ cấu sản phẩn của công ty. 

 

III- ĐẦU TƯ PHỤC VỤ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH 
DOANH CHO NĂM 2021 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO: 

1) Báo cáo đầu tư 2021 - 2022: Trên cơ sở đề xuất đầu tư và thực hiện chủ 
trương của HĐQT, năm 2022 Công ty đã đầu tư một số hạng mục sau:  

 

 

 

 

 

2) Dự kiến đề xuất đầu tư năm 2022: 

2.1) Cơ sở định hướng đầu tư: 

Căn cứ vào định hướng phát triển cơ cấu sản lượng SP tiêu thụ trong vòng 5 
năm tới (2022 – 2027) 

TT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐVT SỐ LƯỢNG
1 Các bộ khuôn ép nhựa, đúc nhôm  SX quạt trần 5 cánh Bộ 10
2 Các bộ khuôn ép nhựa và khuôn cơ khí quạt hút âm trần " 8
3 Khuôn ép nhựa đế quạt đướng lửng cánh 7 lá " 2
4 Khuôn đột dập: Các chi tiết cơ khí quạt trần 3 cánh, 5 cánh… " 8
5 Dây chuyền lắp ráp quạt trần 5 cánh Cái 1
6 Máy ép thuỷ lực, máy khoan ta rô nhiều đầu Cái 2
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Sự cần thiết phải đầu tư, phát triển mẫu mã SP quạt dân dụng mới nhằm tăng 
tính cạnh tranh, mở rộng thị phần của SP. 

Tăng năng lực SX, tạo lợi thế cạnh tranh của SP bằng cách đầu tư chiều sâu 
vào máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, hạ giá thành SP. 

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo, Ban Giám 
đốc đề xuất kế hoạch đầu tư mới một số hạng mục như sau: 

2.2) Danh mục và trị giá đầu tư: 

* Đầu tư MMTB phục vụ SX: 

 

 

 

 

Trên đây là phần báo cáo của Tổng giám đốc Công ty CP Điện cơ Hải Phòng 
về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022. 

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Điện cơ Hải Phòng năm 
2021 - 2022.  

  Mai Văn Minh 

 

 

THAY M ẶT BAN ĐI ỀU HÀNH    
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

TT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐVT SỐ LƯỢNG
1 Các bộ khuôn cơ khí và ép nhựa quạt hướng trục Bộ 16
2
3
4



DHP-Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty. 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

Số: 04 /2022/DHP/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty 

Kính trình:  - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của 
Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng 
cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 

của Công ty như sau: 
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về 

việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực 

hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. 

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện việc kiểm 

toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021. 

HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Đăng web để CBTT; 
- Lưu HĐQT; 
- Lưu TC-HC, L01. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thanh Hải 
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DHP-Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 05 /2022/DHP/TTr-HĐQT  

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021 

 

Kính trình:  - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc 
Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn 
chế độ kế toán doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; 
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ 
đông về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau: 

Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021: 
TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) 
1 Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm 12.375.738.586 
2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 59.699.596.092 
3 Trích lập các quỹ:  

 3.1 Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD) 1.237.573.859 
 3.2 Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD) 247.514.772 
 3.3 Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD) 247.514.772 

4 Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10% / VĐL) 9.492.200.000 
5 Tổng phân phối lợi nhuận năm 2021 11.224.803.403 
6 Lợi nhuận năm 2021 còn lại 1.150.935.183 
7 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại 48.474.792.689 

Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 

Năm 2022, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2021 (Đợt 1) bằng tiền mặt 

với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 21/01/2022. 

Do vậy cổ tức năm 2021 còn lại phải thanh toán là 5 % sẽ được thực hiện như sau: 

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng); 

- Thời gian dự kiến chi trả: Tháng 06 hoặc tháng 7 năm 2022; 
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DHP-Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019 

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm 

lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Đăng web để CBTT; 
- Lưu HĐQT; 
- Lưu TC-HC, L01. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thanh Hải 
 



DHP-Tờ trình về Kế hoạch chi trả cổ tức 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

 
Số: 06 /2022/DHP/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 

Kính trình:  - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 
của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải 
Phòng. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng 

cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau: 

1.  Kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2022 là 10 % trên Vốn điều lệ. 

2.  Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2022. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Đăng web để CBTT; 
- Lưu HĐQT; 
- Lưu TC-HC, L01. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thanh Hải 

 

 
 
 
 
 
 
 



DHP-Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên. 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

 
Số: 07 /2022/DHP/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét BCTC bán niên 

Kính trình:  - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 
của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải 
Phòng. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng 

cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau: 

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; 

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho 

HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách “Các Công ty 

kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận” trong năm 2022 bởi 

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Đăng web để CBTT; 
- Lưu HĐQT; 
- Lưu TC-HC, L01. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thanh Hải 

 

 



DHP-Phương án khai thác và Đầu tư của CTCP Điện cơ Hải Phòng năm 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

Số: 08 /2022/DHP/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
Về việc Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các Phương án đầu tư phục vụ mục 

đích sản xuất kinh doanh năm 2022. 

Kính trình:   - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022; 
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của 
Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 
 Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định 

Phương án đầu tư như sau: 

Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2022 theo báo cáo Công tác đầu 

tư năm 2021 và phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2022 của Hội đồng quản trị 

Công ty. 

Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến 

cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Đăng web để CBTT; 
- Lưu HĐQT; 
- Lưu TC-HC, L01. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thanh Hải 
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