


 

 

 

Thời gian: 10h ngày 29 tháng 04 năm 2021 

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tô Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh 

 

I.  Thủ tục khai mạc: 

1. Báo cáo tỉ lệ Thành viên tham dự Đại hội 

2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Ban thư ký 

3. Khai mạc Đại hội 

4. Thông qua Chương trình nghị sự 

5. Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội 

II. Nội dung: 

Thảo luận và thông qua 

1. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã kiểm toán bởi AASCS; 

2. Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2020 của Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hằng 

Thông (HTDF); 

3. Phân phối lợi nhuận năm 2020; 

4. Thù lao cho Ban đại diện Qũy và Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Phú Hưng trong năm 

2020; 

5. Chọn tổ chức kiểm toán cho HTDF trong năm 2021; 

6. Kế hoạch hoạt động năm 2021. 

 

III. Tổng kết Đại hội 

Đọc biên bản họp và thông qua nghị quyết cuộc họp theo nội dung như trên. 

Biểu quyết 

 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN HẰNG 

THÔNG (HTDF) 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 
 ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
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TỜ TRÌNH 

V/v thông qua thể lệ biểu quyết 

 ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẰNG THÔNG 

Căn cứ vào: 

 Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng 

dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;  

 Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng 

dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 

 Điều lệ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hằng Thông (HTDF); 

Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hằng Thông được tổ 

chức tại Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập 

hợp lệ vào ngày 29/04/2021. 

A. Căn cứ để soạn thảo thể lệ biểu quyết: 

BIỂU QUYẾT: 

1. Nguyên tắc biểu quyết: Thành viên góp vốn biểu quyết bằng hình thức biểu quyết công khai 

trước đại hội. Phiếu biểu quyết từng Nghị quyết được in sẵn theo mẫu. 

Nội dung cơ bản trên các loại phiếu biểu quyết gồm có: 

Tên, địa chỉ, số giấy phép thành lập và hoạt động của Qũy, tiêu đề phiếu biểu quyết Nghị quyết, 

tên Thành viên góp vốn là tổ chức, địa chỉ, số GPĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, tỷ lệ vốn góp của 

Thành viên góp vốn, chữ ký của Thành viên góp vốn hoặc người được ủy quyền. Phiếu biểu 

quyết được đóng dấu đỏ của công ty Quản lý Qũy phía bên góc trái. 

Cách thức biểu quyết: Thành viên góp vốn lựa chọn nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu 

“checked” vào 1 trong những ô (tán thành; không tán thành; không có ý kiến) và ký ghi rõ họ tên 

của Người đại diện pháp luật của Thành viên góp vốn tổ chức hoặc người được ủy quyền. 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẰNG THÔNG 

------------------------------- 

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

------------------------------- 

  Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021 
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2. Thể lệ biểu quyết: 

2.1 Thể lệ: 

Các Thành viên góp vốn sẽ biểu quyết ngay sau khi nghe các tờ trình (Thể lệ biểu quyết, 

chấp thuận thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua chương trình Đại hội Thành viên; thông 

qua nội dung của các Nghị quyết tại Đại Hội). Phiếu biểu quyết được Ban Kiểm phiếu thu 

ngay sau khi kết thúc từng đợt biểu quyết. 

Các Thành viên góp vốn sẽ nghe đọc toàn bộ các tờ trình còn lại sau đó mới biểu quyết 

các Nghị quyết còn lại. Kết quả biểu quyết các Nghị quyết sẽ được công bố ngay sau khi 

bỏ phiếu biểu quyết. 

2.2 Phiếu hợp lệ: 

 Là phiếu do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra. 

 Là phiếu đánh dấu bằng bút mực, có chữ ký của Thành viên góp vốn hoặc người được 

ủy quyền hợp lệ, ghi rõ họ tên. 

 Là phiếu không bị tẩy xóa.  

 Là phiếu chỉ chọn 01 trong 03 ô: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. 

2.3 Phiếu không hợp lệ: 

Không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu hợp lệ đã nêu trên đều là phiếu không 

hợp lệ. 

B. Hiệu lực: 

Tất cả các Nghị quyết có hiệu lực khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả Thành viên góp vốn dự họp chấp thuận theo Điều 19, Khoản 5 của Điều lệ Quỹ 

Đầu Tư Phát Triển Hằng Thông. 

Kính trình Đại hội Thành viên thông qua tờ trình Thể lệ biểu quyết của Quỹ Đầu Tư Phát Triển 

Hằng Thông. 

Kính trình.  



 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
HẰNG THÔNG  (“HTDF”) 

------------------------------- 

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

------------------------------- 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

 

 Kỳ họp ngày: 29 tháng 04 năm 2021 

 Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh. 

 Tên cổ đông: … 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh: … 

- Cấp ngày: … 

- Nơi cấp: … 

- Người đại diện pháp luật: … 

 Tỷ lệ phần góp vốn tại Qũy HTDF: … tỷ đồng (chiếm …% vốn điều lệ Qũy HTDF) 

 Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Thành viên như sau:  

Các vấn đề biểu quyết 
Tán 

thành 
Không 

tán thành 
Không có 

ý kiến 

1. Đại hội Thành viên thông qua chương trình Đại 
hội Thành viên Thường niên năm 2020 

   

2. Đại hội Thành viên thông qua thể lệ biểu quyết 
Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020 

   

3. Đại hội Thành viên thông qua báo cáo tài chính 
năm 2020 đã kiểm toán bởi AASCS 

   

4. Đại hội Thành viên thông qua báo cáo họat động 
đầu tư năm 2020 của Ban đại diện Qũy HTDF. 

   

5. Đại hội Thành viên thông qua kế hoạch phân 
phối lợi nhuận năm 2020 của Qũy 

   

6. Đại hội Thành viên thông qua đề xuất thù lao cho 
Ban đại diện Qũy và Công ty Quản lý Qũy năm 
2020. 

   

7. Đại hội Thành viên thông qua chọn lựa tổ chức 
kiểm toán cho Qũy năm 2021; 

   



8. Đại hội Thành viên thông qua kế hoạch hoạt 
động Qũy năm 2021; 

   

9. Đại hội Thành viên thông qua biên bản họp và 
nghị quyết Đại hội Thành viên Thường niên năm 
2020 

   

 
Ngày 29 tháng 04 năm 2021 
Thành viên góp vốn 

 

 

 
……………………………………………… 

 

 

 












