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THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2022

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 06 tháng 4 năm 2021.
Địa điểm: Tại Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong
năm 2021;

- Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm
2021;

- Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2021 và định hướng
phát triển Công Ty;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH
KPMG;

- Thông qua kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2022 của Công ty;
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 của Công ty;
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT của Công ty trong năm 2022;
- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2022.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác
nhận tham dự hoặc uỷ quyền người khác tham dự Đại hội theo mẫu Uỷ quyền gửi kèm thư mời và gửi
về trụ sở chính của Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 17 giờ ngày
04/4/2021.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời
họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội), CMND/ CCCD/
Hộ chiếu còn hiệu lực.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem Chương trình chi tiết và các tài liệu
dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: www.vinhhao.com.vn.

Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý Cổ đông xin vui lòng liên lạc:
Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Thư – Điện thoại: 0252.3852069 – Fax: 0252.3852.019

Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

http://www.vinhhao.com.vn/
http://www.vinhhao.com.vn/


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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Tên cổ đông: ................................................................................................................................
Mã cổ đông: .................................................................................................................................
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....................Ngày cấp: ………............Nơi cấp: ........................
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: ................................................................................................
Điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ...............................................
Số cổ phần sở hữu:………………cổ phần

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi uỷ quyền cho:
Ông/ Bà: ..................................................................... Năm sinh: .....................................
CMND/ Hộ chiếu số: ......................... Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: ..............................
Địa chỉ: .......................................................................................................................................

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên..................cổ phần đối với tất
cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022 tổ chức ngày 06/4/2022 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Văn bản uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội
đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký ghi rõ họ tên )

……………………………………..

..............., ngày ....... tháng…..năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

………………………………….
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CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Ngày 06 tháng 4 năm 2022)

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN

1 Đón khách và kiểm tra tư cách Đại biểu 8h30’ – 9h00’

2 Khai mạc cuộc họp 9h00’ – 9h05’

3
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội

9h05’ – 9h20’

4 Thông qua Chương trình họp 9h20’ – 9h25’

5 Báo cáo của Hội đồng Quản trị 9h25’ – 9h40’

6 Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm
Toán

9h40’ – 9h50’

7 Báo cáo của Tổng Giám đốc 9h50’ – 10h05’

8 Đề xuất của Hội đồng Quản trị về:
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm

2022;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022;
- Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Các giao dịch đầu tư của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10h05’ – 10h20’

9 Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội 10h20’ – 10h25’

10 Nghỉ giải lao 10h25’ – 10h35’

11 Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu 10h35’ – 10h40’

12 Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp 10h40’ – 10h50’

http://www.vinhhao.com.vn/
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NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Ngày 06 tháng 4 năm 2022)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
được tiến hành khi có số cổ đông/ người ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2021 (được
cập nhật đến ngày tổ chức Đại hội).

2. Đại hội đồng cổ đông làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.

3. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp, được phát 03 Phiếu biểu quyết, gồm:

- Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng
phiếu.

- Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết số 2: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải
bỏ phiếu kín.

4. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu
biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban
tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.

5. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có
nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.

6. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các
quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.

7. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục
đăng ký dự họp Đại hội.

8. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến đề nghị đăng ký với Ban tổ chức Đại hội
hoặc giơ tay. Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Đề nghị cổ đông không phát biểu những
nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

http://www.vinhhao.com.vn/


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

-----------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm
2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo xin công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 02 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị
của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.

1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý
kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề
nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay: biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương
trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ
Phiếu biểu quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành;
Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2. Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không
có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào
một trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô
nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là
Không có ý kiến.



2.3. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức
để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của
Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy
định;

- Đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn (Tán thành; Không tán thành;
Không có ý kiến) chỉ được đánh dấu V hoặc X vào một trong 03 ô cần biểu quyết:
Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết
thêm nội dung khác ngoài quy định.

- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành;
Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa
chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết
vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề
nghị Quý cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc
thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có mặt
tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu
Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo.

4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên
Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định
pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu
theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

5.1. Đối với (A) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại của Công Ty, (B) thay đổi
ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công Ty, (C) thay đổi cơ cấu tổ chức quản
lý Công Ty, (D) quyết định đầu tư, quyết định giao dịch bán tài sản của Công Ty có
giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất
đã được kiểm toán của Công Ty, và (E) tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty: có từ 65%
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp
chấp thuận.



5.2. Các vấn đề khác: trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp
hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp chấp thuận.

6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ Đại hội hoặc
Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước
khi Biên bản họp được công bố.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa: Các quý vị cổ đông,

1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2021:

- Doanh thu thuần: 476 tỷ đồng, giảm 84 tỷ so với năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty: 63 tỷ đồng, giảm 33 tỷ so với
năm 2020.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của
Công ty;

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng
như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty;

- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty, mang lại
hiệu quả trong công tác quản lý;

- Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị hoạt động không có thù lao.

- Các quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty được ban hành trong năm 2021:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1. 01/2021/NQ-HĐQT 22/3/2021 Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2021

2. 02/2021/NQ-HĐQT 15/4/2021 Bổ nhiệm thành phần Ủy ban kiểm toán

3. 03/2021/NQ-HĐQT 07/6/2021 Điều chỉnh dự án đầu tư

4. 04/2021/NQ-HĐQT 01/12/2021 Chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng
cổ tức năm 2021

5. 05/2021/NQ-HĐQT 01/12/2021 Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty kiêm thư ký công ty.
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3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp
luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty;

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã kịp thời cập nhật tình hình, đưa ra các
khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án giải quyết;

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu
quả các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội đồng Quản trị;

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoạt động tích cực, vận dụng hiệu quả các
nguồn lực kinh doanh của Công ty.

4. Mục tiêu hoạt động năm 2022:

Trong năm 2022, cùng với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục gặp rất
nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cộng với sự thiếu hụt nguồn
nước trong giai đoạn phát triển sắp tới, tình hình kinh doanh của Công ty cũng được
dự báo có nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành
Công ty xây dựng mục tiêu hoạt động năm 2022 như sau:

● Dự kiến năm 2022, Công ty sẽ đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng, máy móc
thiết bị của công ty con để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

● Trong năm 2022, Công ty sẽ tìm kiếm các nguồn nước mới, nhằm tăng cường
lượng nước khoáng, mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty.

● Năm 2022, Công ty tiếp tục mở rộng phân phối trên toàn quốc, tạo nền tảng sức
mạnh cho nhãn hiệu nước khoáng số 1 Việt Nam, đồng thời với việc tập trung vào
các thị trường trọng điểm.

● Năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng qua hệ thống phân
phối của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, nhằm tăng cường sự hiệp lực
dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang
lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

● Năm 2022, Công ty sẽ tung ra các sản phẩm mới được phát triển trên nền khoáng
quý Vĩnh Hảo cũng như phát triển các sản phẩm chủ lực với hai tiêu chí cốt lõi:
vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và vừa giải khát sảng khoái.

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực tài năng, nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết,
chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu kinh doanh trong năm 2022.

Xin cảm ơn.
Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN
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BÁO CÁO
CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG

ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông
thông qua ngày 15/4/2021 quy định quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán;

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo số
01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021;

- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm
toán KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong
năm 2021 như sau:

1/. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy
ban kiểm toán:

Năm 2021, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi
ích liên quan khác.

2/. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm
toán:

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (tính từ ngày 15/4/2021):

Stt Thành viên
UBKT

Số buổi
họp
tham dự

Tỷ lệ
tham dự
họp và
biểu
quyết

Các kết luận, kiến nghị

1 Hồ Thúy Hạnh 2/2 100% - Thống nhất dự thảo nội dung Quy chế
hoạt động của Ủy ban kiểm toán trình
HĐQT.

- Thống nhất dự thảo kế hoạch kiểm toán
nội bộ năm 2021 trình HĐQT.

2 Phạm Hồng Sơn 2/2 100%

3/. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của
Công ty:
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- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được
thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các
qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật.
Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty
kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.

- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2021 (trên cơ sở hợp nhất) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Tăng/(giảm)
(tỷ VNĐ) (tỷ VNĐ) (tỷ VNĐ)

Doanh thu thuần 560 476 -84
Lợi nhuận gộp 136 102 -34
Chi phí bán hàng - 0 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp 37 40 3
Thu nhập tài chính 18 18 0
Kết quả hoạt động khác -1 -1 0
Lợi nhuận kế toán trước thuế 116 80 -36
Chi phí thuế TNDN 20 17 -3
Lợi nhuận sau thuế TNDN 96 63 -33
Lợi nhuận sau thuế TNDN
phân bổ cho cổ đông Công ty 96 63 -33

4/. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công
ty và những người có liên quan của đối tượng này: không phát sinh.

5/. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của
Công ty.

5.1/ Đối với Hội đồng Quản trị:

 Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính
chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ
các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

5.2/ Đối với Tổng Giám đốc:

 Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất,
kinh doanh phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh Covid và các chính sách phòng chống
dịch của chính quyền địa phương, đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa sản xuất nhằm triển
khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

 Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức
năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

 Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả
sản xuất kinh doanh cả năm 2021 ghi nhận là khả quan.



6/. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị,
Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

 Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện
thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các
cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài
liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài
chính của Công ty.

7/. Kế hoạch làm việc năm 2022 của Ủy ban kiểm toán:

 Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022, xây dựng chương trình kiểm tra,
giám sát các hoạt của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành phù hợp chức năng, nhiệm vụ
của Ủy ban kiểm toán.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm
2022 của Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty, kính trình Đại
hội đồng cổ đông thường niên thường niên thông qua.

Trân trọng./.
Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022
TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

HỒ THÚY HẠNH
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TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17
tháng 6 năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Kế hoạch kinh doanh
năm 2022 của Công ty như sau:

(Tỷ đồng) Kế hoạch 2022

Thấp Cao

Doanh thu thuần 500 600

Lợi nhuận sau thuế TNDN 70 100

Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ
cho chủ sở hữu của Công ty

70 100

Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN
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CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
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TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6

năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh (hợp
nhất) năm 2021 và Lợi nhuận giữ lại (hợp nhất) đến ngày 31/12/2021như sau:

Đơn vị tính VNĐ (Ngàn đồng)
Doanh thu thuần 476,382,937
Lợi nhuận trước thuế 79,616,417
Chi phí thuế TNDN hiện hành 18,198,456
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại 1,545,090
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm 62,963,052
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông
Công ty trong năm 62,963,263

Lợi nhuận giữ lại tại ngày 1/1/2021 555,424,664
Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 62,963,263
Chia cổ tức trong năm (196,500,000)
Ảnh hưởng của giao dịch với cổ đông không
kiểm soát (350)
Trích lập quỹ -
Lợi nhuận giữ lại đến ngày 31/12/2021 421,887,577

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: tỉ lệ 150% (đã chi trả trong năm 2021).

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. Phê duyệt
việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và
đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm
ứng cổ tức năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức
tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN
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CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
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TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17
tháng 6 năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng
Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng
Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài
chính cho năm tài chính 2022 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam 
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

http://www.vinhhao.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6
năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
(“Công ty”)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Giao dịch đầu tư của Công ty nhằm tối
ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư
mua, bán trái phiếu (bao gồm trái phiếu do các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong
tập đoàn Masan trên thị trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với
các quy định của pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”) và ủy quyền cho Chủ tịch
Hội đồng Quản trị (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý
khác của Công ty):

a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp
đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa
thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:

b) Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có
liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm
dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

http://www.vinhhao.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số: ………../2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

------oOo------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG

TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm
2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công Ty” hoặc “Vĩnh Hảo”);

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày
06/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội
Đồng Quản Trị trong năm 2021.

Điều 2. Thông báo Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán
năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2021 và định
hướng phát triển Công Ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty
TNHH KPMG.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty.

(Tỷ đồng) Kế hoạch 2022
Thấp Cao

Doanh thu thuần 500 600
Lợi nhuận sau thuế TNDN 70 100
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho chủ sở
hữu của Công ty

70 100

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

● Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.



● Chia cổ tức: tỉ lệ 150% (đã chi trả trong năm 2021).
Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng

Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu
hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm
ứng cổ tức năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm
ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Điều 8. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty
quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của
Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022: 0 đồng.

Điều 10. Phê duyệt các Giao dịch đầu tư của Công ty nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và
tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư mua, bán trái phiếu (bao gồm
trái phiếu do các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong tập đoàn Masan trên thị
trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với các quy định của
pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng
Quản trị (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý
khác của Công ty):

a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các
hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các
thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:

b) Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có
liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm
dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 11. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết
này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Hồng Sơn


