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CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI PHÒNG 

 
Số: 32/2013/BB-ĐHĐCĐBT 

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

               
Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2013 

BIÊN BẢN HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI PHÒNG 
 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Công 

nghệ phẩm Hải Phòng được tổ chức: 
- Thời gian: từ 14 giờ 30 phút, Thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2013 
- Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng. 
- Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng (địa chỉ trụ sở chính: số 

84+86 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Giấy chứng nhận Đăng ký 
kinh doanh và Đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0200287889 do Sở Kế hoạch & 
Đầu tư Thành phố Hải Phòng đăng ký lần đầu ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi 
lần thứ 03 ngày 01/6/2010. 

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 
A. Khai mạc Đại hội (14h30’ - 14h38’):                                                                                
1. Ông Vũ Văn Song - Phó Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

và thành phần tham dự Đại hội gồm: 
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông; 
- Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm; 
- Thành viên Ban kiểm soát  đương nhiệm; 
- Ban tổ chức Đại hội; 
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông; 
- Các đại biểu là khách mời. 
2. Ông Vũ Văn Song - Phó Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông 

Ngô Văn Thẳng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ phẩm 
Hải Phòng. 

3. Chủ tọa đại hội cử Thư ký đại hội (14h34’ - 14h36’): Bà Trương Thị Mơ 
- thành viên Ban tổ chức. 

4. Ông Hoàng Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo 
cáo kết quả kiểm tra: 
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Tính đến thời điểm 14giờ 30’ ngày 28/5/2013: 
- Số cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết đã có mặt là 08 (tám) cổ 

đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 30.257 cổ phần chiếm 
56,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Số đại biểu là người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 08 (tám) 
người, số cổ phần đại diện ủy quyền là 7.292 cổ phần, chiếm 13,504% trên tổng 
số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền có mặt đăng ký dự 
họp đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của 
Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng với tổng số cổ phần sở hữu và đại 
diện ủy quyền có quyền biểu quyết là 37.549 cổ phần chiếm 69,53% trên tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết. 

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải 
Phòng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Công 
nghệ phẩm Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. 

(Có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)  
5. Sau khi ông Hoàng Long báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đồng, ông 

Ngô Văn Thẳng - Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc Đại hội (14h36’ - 14h38’). 

B. Bầu Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương 
trình Đại hội (14h39’ - 15h11’): 

1. Tiếp tục chương trình, Chủ tọa đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm 
phiếu đề nghị Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết số 01 (14h39’ - 14h 41’):  

     1/ Bà Lê Thị Mai   - Trưởng Ban kiểm phiếu 
     2/ Bà Vũ Thanh Thảo   - Thành viên 
     3/ Bà Trịnh Thị Thanh Hương - Thành viên        
+ Ban Tổ chức thu thẻ biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua 

Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau (14h42’ - 14h47’):  
+ Kết quả:  
- Số thẻ phát ra  : 16  
- Số thẻ thu về  : 16 
+ Số thẻ không hợp lệ : 0 
+ Số thẻ hợp lệ  : 16 

 Số thẻ đồng ý : 16 tương ứng với 37.549 cổ phần chiếm 100% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

 Số thẻ không đồng ý: 0  
 Số thẻ không ý kiến : 0 
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+ Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
gồm:  

1/ Bà Lê Thị Mai 
2/ Bà Vũ Thanh Thảo 
3/ Bà Trịnh Thị Thanh Hương 
(Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm) 
+ Bà Lê Thị Mai - Trưởng Ban kiểm phiếu lên nhận nhiệm vụ và công 

bố thể lệ biểu quyết (14h47’ - 14h49’):  
Thể lệ biểu quyết sẽ được thực hiện như sau: Ban kiểm phiếu tiến hành thu 

thẻ biểu quyết các nội dung của Chương trình Đại hội theo cách thức: Thu thẻ 
biểu quyết tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng thu thẻ 
biểu quyết không có ý kiến.  

2. Ông Vũ Văn Song trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2013 (14h50’ - 14h53’). 

Ông Ngô Văn Thẳng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ 
chức Đại hội theo thể lệ biểu quyết đã được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố 
bằng thẻ biểu quyết số 02. 

+ Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông 
qua Quy chế tổ chức Đại hội (14h54’ - 14h59’). 
  + Kết quả: 

- Số thẻ phát ra  : 16  
- Số thẻ thu về  : 16 
+ Số thẻ không hợp lệ : 0 
+ Số thẻ hợp lệ  : 16 

 Số thẻ đồng ý : 16 tương ứng với 37.549 cổ phần chiếm 100% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

 Số thẻ không đồng ý: 0  
 Số thẻ không ý kiến : 0 

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đã được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua (có Biên bản kiểm phiếu đính kèm). 

3.  Ông Vũ Huy Yên trình bày Chương trình Đại hội (15h00’ - 15h05’): 
 Chương trình đại hội gồm những nội dung sau: 
Nội dung 1: Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Giám đốc công ty - người 

đại diện theo pháp luật của Công ty đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Len theo Quyết 
định số 79/2011/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2011 của Hội đồng quản trị. 
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Nội dung 2: Thông qua việc phê chuẩn Quyết định số 80/2011/QĐ-
HĐQT ngày 21/11/2011 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị 
Hồng Hải là Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.  

Nội dung 3: Thông qua về việc áp mã (bổ sung) ngành kinh tế cấp bốn 
trong Hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam đối với các ngành nghề mà 
Công ty đã đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 30/2013/TTr-HĐQT ngày 
06/5/2013 của Hội đồng quản trị. 

Ban tổ chức Đại hội nhận được hai Đơn kiến nghị bổ sung chương trình 
đại hội, cụ thể: 
 - 11h00’ Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2013, trước ngày khai mạc Đại hội 
một ngày làm việc, Ban tổ chức nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông gồm bà 
Nguyễn Thị Tuyết Len, ông Vũ Huy Phòng, ông Bùi Công Đoàn, ông Nguyễn 
Đình Hiệp, bà Nguyễn Thị Đông và bà Lương Thị Hiền.  

- 11h40’ Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2013, ngay trước ngày khai mạc 
Đại hội, Ban tổ chức nhận được Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông trên 10%  (qua 
đường bưu điện) kiến nghị bổ sung nội dung Chương trình đại hội (đơn không có 
chữ ký người viết đơn). 

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 99 Luật Doanh nghiệp, ông Ngô Văn Thẳng 
- Chủ tọa đại hội từ chối kiến nghị của nhóm cổ đông này. 

Ông Ngô Văn Thẳng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương 
trình Đại hội theo thể lệ biểu quyết đã được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố bằng 
thẻ biểu quyết số 03. 

+ Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông 
qua Chương trình Đại hội (15h06’-15h11’). 

+ Kết quả: 
- Số thẻ phát ra  : 16  
- Số thẻ thu về  : 16 
+ Số thẻ không hợp lệ : 0 
+ Số thẻ hợp lệ  : 16 

 Số thẻ đồng ý : 16 tương ứng với 37.549 cổ phần chiếm 100% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

 Số thẻ không đồng ý: 0  
 Số thẻ không ý kiến : 0 

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua  (Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm). 
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C. Chủ tọa đại hội bắt đầu điều khiển cuộc họp theo các nội dung Chương 
trình đã được thông qua (15h12’ - 16h15’): 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:  
Ông Ngô Văn Thẳng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội 

đồng quản trị (15h12’ - 15h16’). 

1. Tờ trình về việc bãi nhiệm chức vụ Giám đốc - Đại diện theo pháp 
luật của Công ty đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Len. 

+ Ông Vũ Văn Song thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 
28/2013/TTr-HĐQT ngày 06/5/2013 (15h17’ - 15h19’). 

(Có Tờ trình đính kèm) 
+ Ông Ngô Văn Thẳng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 

28 theo thể lệ biểu quyết đã được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố bằng Thẻ biểu 
quyết số 04.  

+ Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông 
qua Tờ trình số 28 (15h20’-15h25’). 

Kết quả: 
- Số thẻ phát ra  : 16  
- Số thẻ thu về  : 16 
+ Số thẻ không hợp lệ : 0 
+ Số thẻ hợp lệ  : 16 

 Số thẻ đồng ý : 16 tương ứng với 37.549 cổ phần chiếm 100% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

 Số thẻ không đồng ý: 0  
 Số thẻ không ý kiến : 0 

Như vậy, việc bãi nhiệm chức vụ Giám đốc - người đại diện theo pháp 
luật của Công ty đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Len đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua (Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm). 

2. Tờ trình về việc phê chuẩn Quyết định số 80/2011/QĐ-HĐQT ngày 
21/11/2011của Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải là Giám 
đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.  

+ Ông Vũ Văn Song thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 
29/2013/TTr-HĐQT (15h26’ - 15h28’). 

(Có Tờ trình đính kèm) 
+ Ông Ngô Văn Thẳng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 

29/2013/TTr-HĐQT theo thể lệ biểu quyết đã được Trưởng Ban kiểm phiếu công 
bố bằng Thẻ biểu quyết số 05. 
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+ Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông 
qua Tờ trình số 29/2013/TTr-HĐQT (15h29’-15h34’). 

Kết quả: 
- Số thẻ phát ra  : 16  
- Số thẻ thu về  : 16 
+ Số thẻ không hợp lệ : 0 
+ Số thẻ hợp lệ  : 16 

 Số thẻ đồng ý : 16 tương ứng với 37.549 cổ phần chiếm 100% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

 Số thẻ không đồng ý: 0  
 Số thẻ không ý kiến : 0 

Như vậy, việc phê chuẩn Quyết định số 80/2011/QĐ-HĐQT ngày 
21/11/2011của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải là 
Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua (có Biên bản kiểm phiếu đính kèm). 

3. Tờ trình về việc áp mã (bổ sung) ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ 
thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam đối với các ngành nghề mà Công ty 
đã đăng ký kinh doanh. 

+ Ông Vũ Huy Yên thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc tờ trình số 
30/2013/TTr-HĐQT (15h35’ - 15h43’). 

(Có Tờ trình đính kèm) 
+ Ông Ngô Văn Thẳng  đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình 

số 30/2013/TTr-HĐQT theo thể lệ biểu quyết đã được Trưởng Ban kiểm phiếu 
công bố bằng Thẻ biểu quyết số 06. 

+ Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông 
qua Tờ trình số 30/2013/TTr-HĐQT (15h44’-15h47’). 

Kết quả: 
- Số thẻ phát ra  : 16  
- Số thẻ thu về  : 16 
+ Số thẻ không hợp lệ : 0 
+ Số thẻ hợp lệ  : 16 

 Số thẻ đồng ý : 16 tương ứng với 37.549 cổ phần chiếm 100% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

 Số thẻ không đồng ý: 0  
 Số thẻ không ý kiến : 0 
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Như vậy, việc áp mã (bổ sung) ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống 
ngành nghề kinh tế của Việt Nam đối với các ngành nghề mà Công ty đã 
đăng ký kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (có Biên bản 
kiểm phiếu đính kèm). 

4. Đại hội thảo luận:  
Ông Ngô Văn Thẳng điều hành phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông 

với những ý kiến thảo luận như sau (15h48’ - 15h59’): 
 Bà Mai Thị Như Hậu - cổ đông của công ty, đề nghị Hội đồng quản trị 

giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết 
Len. 

 Ông Nguyễn Văn Dũng - cổ đông của công ty và là nhân viên bảo vệ 
của Công ty đã nhiều năm. Ông Dũng bị bà Len điều xuống làm công 
việc trông xe nhưng ông không chấp thuận. Nhiều tháng nay ông đã 
không hề được nhận lương, quyền lợi hợp pháp của ông đang bị bà Len 
xâm phạm nghiêm trọng. Đề nghị Hội đồng quản trị có hướng giải 
quyết dứt điểm vụ việc của bà Len. 

Ông Ngô Văn Thẳng ghi nhận ý kiến của bà Hậu, ông Dũng và thay mặt 
Ban lãnh đạo của công ty, ông xin chịu một phần trách nhiệm đối với những vấn 
đề liên quan đến bà Len. Việc bà Len bất hợp tác với Hội đồng quản trị đã làm 
ảnh hưởng đến các cán bộ công nhân viên trong Công ty. Sau ba năm rồi, Hội 
đồng quản trị mới có thể tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như hôm nay. 
Ông Thẳng mong rằng các cán bộ nhân viên của công ty xem xét, thấu hiểu cho 
những khó khăn mà Hội đồng quản trị đã và đang phải đối mặt. Thực tế, bà Len 
đã không còn làm giám đốc từ năm 2010 theo quyết định bãi miễn của Hội đồng 
quản trị trước đây (do ông Lê Phú Cường ký). Tuy nhiên, bà Len đã không chịu 
bàn giao công việc. Với quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải vào vị trí 
Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty 
mong rằng cán bộ nhân viên trong Công ty tin tưởng, ủng hộ và chung tay cùng 
bà Hải để xây dựng Công ty vững mạnh đồng thời bảo đảm đời sống, quyền lợi 
chính đáng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.  

+ Bà Đặng Thị Hồng Hải phát biểu cam kết nhận nhiệm vụ. 
Phiên thảo luận kết thúc vào hồi 15h59’. 
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2013 Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng (16h00’ - 16h15’) 
+ Bà Trương Thị Mơ - Thư ký cuộc họp đọc Biên bản và Dự thảo Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (16h00’ - 16h12’). 
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+ Ông Vũ Văn Song - Phó Ban tổ chức báo cáo: trong khi bà Mơ đang đọc 
Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thì 
Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo có một số cổ đông và đại diện theo ủy 
quyền của cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 

a. Ông Nguyễn Đình Hiệp, sở hữu 2.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,32% vốn 
trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 

b. Bà Lương Thị Hiền, sở hữu 167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3% vốn trên 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 

c. Bà Cao Ngọc Hạnh, sở hữu 907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,67% trên tổng 
số cổ phần có quyền biểu quyết; 

d. Ông Trần Thế Vinh, sở hữu 42 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% trên tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết; 

e. Ông Cao Ngọc Hiếu, sở hữu 42 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% trên tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết; 

f. Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, sở hữu 55 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% trên 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
Các ông, bà Cao Ngọc Hạnh, Trần Thế Vinh, Cao Ngọc Hiếu, Nguyễn 
Thị Hoa Mai đều do ông Nguyễn Đình Hiệp đại diện theo ủy quyền. 

Như vậy, cho đến 16h05’ ngày 28 tháng 5 năm 2013, số cổ đông và đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2013 là 22 người, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền 
có quyền biểu quyết là 41.096 cổ phần chiếm 76,1% trên tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết. 

Căn cứ khoản 6 Điều 103 Luật Doanh nghiệp, hiệu lực của những biểu 
quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không bị thay đổi. 

+ Ông Ngô Văn Thẳng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản 
và Dự thảo Nghị quyết theo thể lệ biểu quyết được Trưởng Ban kiểm phiếu công 
bố bằng Thẻ biểu quyết số 07. 

Ban kiểm phiếu thu Thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông 
qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (16h13’ -
16h15’). 

Kết quả:  
- Số thẻ phát ra   : 22  
- Số thẻ không thu về được : 06 
- Số thẻ thu về   : 16 
+ Số thẻ không hợp lệ  : 0 
+ Số thẻ hợp lệ   : 16 
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 Số thẻ đồng ý : 16 tương ứng với 37.549 cổ phần chiếm 91,37% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

 Số thẻ không đồng ý: 0  
 Số thẻ không ý kiến : 0 

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (có Biên bản kiểm phiếu đính kèm). 

D. Bế mạc Đại hội: 
+ Ông Ngô Văn Thẳng - Chủ tọa đại hội phát biểu bế mạc đại hội. 
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần 

Công nghệ phẩm Hải Phòng kết thúc vào hồi 16h20’ Thứ ba, ngày 28 tháng 5 
năm 2013./. 

 
THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

                              
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 
 


