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BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II  
(Khóa VI – Lần 7) 

 
Thời gian bắt đầu: 09 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2022. 
Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương. 

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ 
BAN CHẤP HÀNH 

1. Ông HOÀNG TRUNG SƠN : Chủ tịch Chi hội II; Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến 

2. Ông PHẠM VĂN DŨNG: Phó Chủ tịch Chi hội II; Công ty TNHH Giấy Xuân Mai 

3. Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN: Phó Chủ tịch Chi hội II; Công ty CP DV TM Giấy Việt 
4. Ông LIÊU KIÊN CƯỜNG: Ủy viên BCH; Công ty CP DV TM Giấy Thuận An 
5. Ông TRẦN VĂN NHỚ: Ủy viên BCH; Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú 

6. Ông HÀ NGỌC THỐNG: Ủy viên BCH; Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu 
7. Ông NGUYỄN TRỌNG AN: Ủy viên BCH; Công ty TNHH Thuận Phát Hưng 

8. Ông ĐÀO VŨ LÂM: Ủy viên BCH; Công ty CP Giấy Rạng Đông (Cử đại diện tham dự) 

9. Ông TRẦN QUANG TRỊ: Ủy viên BCH; Công ty CP Đức Toàn 

 

Chủ trì cuộc họp: Ông HOÀNG TRUNG SƠN 

Thư ký: PHẠM ĐĂNG ĐỈNH 

 

VẮNG MẶT (có lý do) 

1. Ông LƯƠNG VĂN THÀNH: Ủy viên BCH; Công ty CP Đông Hải Bến Tre  
2. Bà TÔ MỸ CHÂU: Ủy viên BCH; Công ty CP Giấy Phùng Vĩnh Hưng  
3. Ông ĐOÀN THẾ HUY: Ủy viên BCH; Công ty TNHH Giấy Bình Chiểu 
4. Ông NGUYỄN TRƯỜNG HẢI: Ủy viên BCH; Công ty CP Giấy An Bình  

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

I. Ông Hoàng Trung Sơn báo cáo vắn tắt tình hình của Chi hội: 
1. Tình hình hội viên của Chi hội:  
a) Hội viên mới kết nạp:   

1. Công ty TNHH Welhunt Việt Nam 
2. Công ty CP Tetra Pak 
3. Công ty CP Giấy An Việt Phát 
4. Công ty New Toyo Pulppy (Việt Nam) 

b) Đã gửi thư mời, nhưng chưa đăng ký hội viên: 
1. Công ty New Star Paper 
2. Công ty TNHH TM DV XNK Quang Minh Kiều 
3. Công ty Hoá chất Hùng Phát 

2. Tình hình đóng hội phí của Hội viên Chi hội đến ngày 10/06/2022 
 Hội viên đã đóng hội phí năm 2022: 24 
 Hội viên chưa đóng hội phí năm 2022: 28 

(Xin vui lòng xem thêm file đính kèm) 
* Thư ký Chi hội sẽ gửi thông tin thông báo thêm đến từng hội viên chưa đóng hội phí 



3. Sinh hoạt Chi hội trong nhiệm kỳ VI (2018-2023): 
a) Sinh hoạt BCH: 

 Sau gần 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, đến nay BCH mới sinh hoạt 
trở lại. và số lần sinh hoạt BCH trong nhiệm kỳ được 7 lần, chi phí do các Uỷ 
viên BCH đăng cai tổ chức tài trợ. 

 Các Uỷ viên thống nhất việc sinh hoạt BCH tiếp tục sinh hoạt theo cách thức 
này và cố gắng duy trì 2 tháng sinh hoạt BCH một lần. 

 Họp BCH lần 8, Ông Phạm Văn Dũng - PCT.Chi hội đăng cai tổ chức, tại Công 
ty TNHH Giấy Xuân Mai. 

b) Sinh hoạt hội viên: 
Các Uỷ viên thống nhất ý kiến sinh hoạt hội nghị toàn thể hội viên một năm 01 lần 
trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm.  
(Lý do, thời gian 6 tháng cuối năm dành cho VPHH tổ chức hội nghị toàn thể HH 
và hội thảo kỹ thuật của ngành hàng năm). 

4. Thu chi tài chính: 
 Tài chính của chi hội từ trước đến nay do các mạnh thường quân, Uỷ viên 

BCH tài trợ chính và một phần từ nguồn thu còn dư lại sau các hội nghị toàn 
thể chi hội. Chi hội không nhận phần trích lại từ hội phí (Theo quy định, hiệp 
hội trích 25% hội phí về cho chi hội) vì khoản thu hội phí chưa đủ cho hoạt 
động của Văn phòng HH. 

 Từ ngày 30/07/2019, Chi hội không có nguồn thu mới và đang hụt quỹ âm 
(27,328,735 vnđ), mặc dù đã cắt giảm phụ cấp của thư ký chi hội (giảm 50% 
từ tháng 05.2020 đến tháng 03.2021 và cắt 100% từ tháng 04.2021 đến nay).  

 Thông qua buổi họp BCH lần này, các uỷ viên BCH Chi hội tiếp tục hỗ trợ 
đóng góp (5,000,000vnd/uỷ viên) để bù vào khoản thâm hụt và chi trả phụ cấp 
cho thư ký bắt đầu từ tháng 6/2022 khi hoạt động chi hội trở lại bình thường. 

 ***Các uỷ viên đã đóng góp trực tiếp tại buổi họp: 
Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú Ông Trần Văn Nhớ 5,000,000 

Công ty TNHH Giấy Xuân Mai Ông Phạm Văn Dũng 5,000,000 

Công ty TNHH Kiến Trúc và Thương Mại Á Châu Ông Hà Ngọc Thống 5,000,000 

Công ty TNHH Thuận Phát Hưng Ông Nguyễn Trọng An 5,000,000 

Công ty CP DV TM Giấy Việt Ông Nguyễn Đình Tuấn 5,000,000 

Công ty CP Đức Toàn Ông Trần Quang Trị 5,000,000 

 Các Uỷ viên mạnh thường quân đóng góp cho hoạt động của Chi hội xin vui 
lòng gửi về tài khoản sau: 

  Chủ tài khoản: Hoàng Trung Sơn 
Số tài khoản: 007 100 3368766 
Tại NH: VCB - CN Tân Bình Dương 

(Mạnh thường quân đóng góp xin vui lòng ghi rõ nội dung và thông tin về văn phòng chi 
hội để văn phòng cập nhật ghi nhận vào sổ theo dõi thu chi của Chi hội) 

II. Đánh giá hoạt động thời gian qua: 
1. Những việc làm được: 

a) Duy trì cập nhật thông tin thường xuyên trang Website của chi hội với lượng truy 
cập liên tục tăng, thể hiện uy tín và sự cần thiết của Website; 

b) Phối hợp thường xuyên với VPHH, thông báo kịp thời các khó khăn, vướng mắc 
của các HV CH2, cung cấp thông tin và kêu gọi hỗ trợ tài chính cho công tác vận 



động chính sách của VPHH, góp phần vào những thành công nổi bật của HH thời 
gian qua. 

c) Thường xuyên có ý kiến kịp thời cho các văn bản do VPHH xin ý kiến.  

2. Những việc chưa làm được (tồn tại): 
a) Do ảnh hưởng của Covid-19 nên không duy trì được các kỳ họp của BCHCH 

(luân phiên 03 tháng/lần tại DN của các UVBCH) từ lần họp thứ 6 (tháng 07.2020 
tại công ty Giấy Việt) tới nay; 

b) Không tổ chức được Họp mặt toàn thể HVCH2 suốt từ buổi họp mặt toàn thể hội 
viên Chi hội 2 lần cuối vào ngày 08/10/2018 tại Nha Trang; 

c) Chưa cân đối được chi phí hoạt động của VPCH2.  
d) Tỷ lệ đóng góp hội phí theo quy định của các HVCH2 còn thấp. 

III. Chương trình hoạt động đến hết năm 2022: 
1. Chương trình của Chi hội: 

a) Đôn đốc các HV còn lại đóng góp đủ hội phí theo quy định. 
b) Họp BCH lần thứ 8 (Thứ Năm, tuần 2 tháng 08.2022), với nội dung chính: 

 Chuẩn bị cho Đại hội Chi hội 2 (văn kiện đại hội, công tác tổ chức, nhân sự, 
tài trợ, …). Thời gian đại hội dự kiến vào 14h00 -17h00 ngày 21/9/2022 tại 
FLC Thanh Hoá (ngày trước ngày Đại hội HHG và Hội thảo kỹ thuật) 

 Chuẩn bị công tác hỗ trợ cho hội nghị toàn thể HHG và hội thảo Kỹ thuật 
(thông qua nội dung, công tác tài trợ theo phân công, …) 

 Kế hoạch tham dự hội nghị FAPPI (thành phần, thông qua kế hoạch do VP 
chuẩn bị, …) 

c) Để cử nhân sự mới BCH nhiệm kỳ tới: 
 Ông Lương Văn Thành (TGĐ Công ty CP Đông Hải Bến Tre): Ứng cử chức vụ  

Phó Chủ tịch Hiệp hội, nhiệm kỳ 7. 

 Ông Liêu Kiên Cường (TGĐ Công ty CP DV TM Giấy Thuận An): Ứng cử 
chức vụ Chủ tịch Chi hội II, nhiệm kỳ 7. 

 Ông Hà Ngọc Thống (TGĐ Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu): 
Ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch Chi hội II, nhiệm kỳ 7. 

 Ông Nguyễn Trọng An (TGĐ Công ty TNHH Thuận Phát Hưng): Ứng cử chức 
vụ Phó Chủ tịch Chi hội II, nhiệm kỳ 7. 

d) Đề nghị các Uỷ viên BCH hiện tại tiếp tục đảm nhiệm, tham gia uỷ viên BCH và 
đề cử thêm các uỷ viên mới tham gia vào BCH nhiệm kỳ 7. 

e) Đề nghị hai phó chủ tịch chi hội nhiệm kỳ 6 tiếp tục hỗ trợ cố vấn cho BCH chi hội: 

 Ông Phạm Văn Dũng (PCT Công ty TNHH Giấy Xuân Mai). 

 Ông Nguyễn Đình Tuấn (CT Công ty CP DV TM Giấy Việt). 
2. Chương trình của Hiệp hội (do VPHH tổ chức):  

a) Hội nghị toàn thể HHG và Hội thảo kỹ thuật (22.09/2022 tại FLC Thanh Hóa): 
b) Hội thảo “xử lý bùn thải và cặn bột …” (tháng 10.2022 tại Hà Nội) 
c) Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn …” (tháng 11.2022 tại Hà Nội) 

3. Đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Hiệp hội: 
a) Góp ý điều chỉnh điều lệ về việc đóng hội phí của hội viên, hội phí đóng góp theo 

tỷ lệ sản lượng sản xuất của hội viên đăng ký. 
b) Cần xây dựng khung phí đối với các đơn vị đăng ký thuyết trình tại hội thảo kỹ 

thuật của ngành để đảm bảo giá trị nguồn thu, buổi thuyết trình chất lượng và đáp 
ứng được thời gian để hội viên tham dự, qua đó để có nguồn kính phí chính để duy 
trì các hoạt động của hiệp hội. 



IV. Kết luận: 
- Đôn đốc hội viên đóng dủ hội phí, huy động thêm kinh phí cho hoạt động của chi hội. 
- Họp BCH Chi hội lần 8, vào Thứ Năm tuần 2 tháng 8.2022, Ông Phạm Văn Dũng - 

PCT.Chi hội đăng cai tổ chức, tại Công ty TNHH Giấy Xuân Mai. 
- Đề cử nhân sự đảm nhiệm các chức vụ của Chi hội trong nhiệm kỳ tới. 

 

Buổi họp BCH Chi hội II kết thúc vào lúc 11giờ30 cùng ngày với sự nhất trí của các 
thành viên tham gia ./. 

 

THƯ KÝ 

PHẠM ĐĂNG ĐỈNH 

CHỦ TỊCH CHI HỘI II 

 
 

 
 

HOÀNG TRUNG SƠN 

 


