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C6NG TY C6 PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DTIONG OUANG NGAI D6c lio - Tu do - Hanh phric

56: l4A{Q/QNS-DHDCD2018
QuangNgdi, ngdy 3l thdng 3 ndm 2018

NGHI QUYET
D4,r HQr DoNG CO DoNG THTJONG NrEN NAM 2018

CONC TY CO PHANDIJONG QUANG NGAI

(Ngiy 31/3/2018)

Cdn cr? Lu$t Doanh nghiQp ndm 2014 ctugc Qu6c hQi Nudc CHXHCN ViCt Nam kh6a
XIII, k, hop tht 8 th6ng qua ngdy 26/1112014;

Cdn cri Didu lQ T6 chrlc vir ho4t dQng C6ng ty sria d6i, b6 sung duoc Dai h6i rtdng C6
il6ng thudng ni6n th6ng qua ngdy 261512017;

. CEn ct bi6n bin hqp Dai hQi tt6ng c6 d6ng thulng ni€n n6m 2018 cria C6ng ty Cd
phdn Duong Quang NgAi ngdy 3ll3l20l8

Dai hQi ddng c6 rt6ng thudng ni€n ndm 2018 tO chric vdo hic 7 gid 30 phrit ngdy
3ll3l20l8 t4i HQi truonq Cdng ty CP Duong Qudng Ngdi vdi sg c6 m{t cria 225.Dai bi€u
c6 cl6ng, sd hiru vd d4i diQn sd htu 198.229.731 cd phdn, chi6m tj, IQ 81,3% t6ng sd c6 phdn
c6 quyen bi€u quy6t; dai dien 1.519 c6 <l6ng/3.920 c6 <l6ng duoc tri6u tflp theo danh s6ch
ngudi sd hiru chimg khorin t4i ngdy rt[ng kj cutSi cing 051312018.

thin, nghiOm ttc vd
phdn Duong Quang

QTTYET NGHI
I. DAI HQI TH6NG NHAT CAC NQI DUNG SAU:

l. 86o c6o cta HQi d6ng quin tri
Ktlt qu6 san xu6t kinh doanh n6m 2017 vit kti hoach kinh doanh n[m 2018.

K6 ho4chDVT
ntrm 2018

T6ng doanh thu TriQu d6ng 7.738.470 7.500.000

Lqi nhuin trudc thu6 TNDN TriAuding 1.138.338 223.000

Lqi nhufn sau thuS TNDN TriQu d6ng 1.026.799 194.010

TriQu d6ng 853.346

35 I 5

Sau % ngiy lim viQc khAn truong v6i tinh thAn trrich nhiQm, thing
hiQu qu6; Dai hQi ddng c6 ddng thuong ni6n ndm 201 8 cta Cdng ty C6
NgEi dd th6ng nh6t:

(Tiing sd phiiiu tdn thdnh: t99.289.346 CP, dqt rj, lQ:100% tting sti cii phdn tham gia
biAu quyd tqi Dqi hai)
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Nghi quydt Dqi hQi ding cii d6ng thudng niAn ndm 2018

A()i.rs

. Chi tiGu
Thqc hi$n
ntrm 2017

L5i chia c,6 tric

Tf lQ c6 trfrc %
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2. 86o c6o crfia Ban ki6m sorlt

Qiing sii phi1u fin thdnh: t99.289.346 CP, dqt r! lQ:100% tiing s6 c6 phdn tham gia
bieu quyet Ui Dqi h|i)

3. 86o c6o tii chinh vi b6o cio tAi chinh hqp nh6t nim 2017 di rluqc ki6m to6n

Qting sii phi\u tdn thdnh: 199.289.346 CP, dqt tv le. t00% t6ng s6 cd phin tham gia
bieu quy€t rqi Oaii n1g

4. Phucrng 6n phAn pn6i lqi nhufn nim 2017

a/ Phuong dn phhn phdi lqi nhuQn ndm 2017:

b/ Chi trd c6 ttc cbn lgi ndm 2017 bdng fiin:
- T! lQ thsc hiQn: 5%

. - Ddi tyone nhdn c6 tric bang tidn: Ld-c6 d6ng c6 t6n trong danh siich c6 d6ng t4i ngdy
dAng kj cu6i cirng (ngny ch6t danh s6ch cO AOng;: ZOIO+IZO t t.

(ning s6 phieu fin thdnh; tg8.gt 3.075 lp, dqt tj, lQ:99,81% tdng s6 cd phdn tham gia
biiu quy?t tqi Dqi h\i)

5. Phutrng 6n phrlt hirnh c6 phi6u ttrng v6n di6u IQ

- TOn t6 chrirc phit hinh: C6ng ty C6 phan Duong eudng Ngii
- T6n chri'ng kho6n: C6 phi6u C6ng ty C6 phAn Euong euang Ngdi

- Lo4i chring khoin: C6 phi6u ph6 th6ng

- MQnh gi6 chri'ng khoin: 10.000 ddng/c6 phi0u

- V6n tli6u lQ: 2.438.130.540.000 d6ng

<I a..t s

2

s6 ti6n

Gtdng)
Chi ti6u

Mqi nhufln nim 2017 cdn I4i sau khi phAn ph6i

Lqi nhugn chua phAn pn6i ctruy6n sang n5m sau lfl

Qu! ttau tu ph6t tri€n (5% LNST) s 1.339.93s.636

Qu! khen thu0ng phric lqi (2% LNST) 20.535.974.254

365.719.581.000

487.626.108.000

101.577.113.832

1.11r.096.979.849

t_212.674.093.681VI

II Trich lfp cric quf nim 2017:

y ki6

Chia c6 tric bang ti6n ld l5% VDL
Chia c6 tric bing c6 phiilu lit2O%YEL

1.026.798.112.722

71.875.909.890

III Chia c6 tri'c cho c6 AOng

Ngh! quy* Dqi hQi ding cii dOng thudng niAn ndm 20tB

I LAr nhufn sau thu6 tr6n BCTC hgp nhit

V Lqi nhu{n c6c nlm trufc cdn tI,6 l4i

853.345.689.000

-t
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- 56 luqng c6 phi6u: 243.813.054 cd phitiu

- 56 luqng c6 phi6u dang tuu hirnh: 243.813.054 c6 phi€u

- S5 luqng c6 phiiiu dg ki6n ph6t hirnh th6m: 48.762.610 c6 phi6u

- Gi6 tri ph6t hirnh theo mQnh gi6: 487.626.100.000 d6ng

- Nguiin v5n phit hAnh: Lgi nhu{n sau thu6 thlrc hiQn ndm 2017

.., -P.oi.t"grq qhl! hirnh: C6 d6ng hiQn htu co t6n trong danh s6ch c6 d6ng t4i thoi
di€m ch6t danh srich d6 thuc hiQn quy€n nh{n cO tric Uang c6 phi6u.

- Hinh thrtc ph6t hirnh: c6 phi6u ph6t hnnh cho c6 <t6ng hiQn hiru s€ duoc ph6n ph6i
theo hinh thtc tra c6 tric bing cd phitiu.

. T.y te thgc hi6n 2}%o,tuong ung ti l0 l0:2; nghia h m6i c6 d6ng hi6n hftu s0 hiru 10
cd phi€u tai thdi di€m ch6t danhsrich .o a6ng se nian dugc 02 c6 phiZu piat hann the..

Phuong rin xri lj c6 phi6u 16: s6 luqng cd phiiSu tr6 c6 tric s€ dugc ldm trdn xu6ng
hang don vi. phAn le thfp phdn (n6u c6) sE duoc hty b6 (Vi du: C6 d6ng co 17.609 Cp s€
dugc nh4n 3.521 cP). T6ng sd luqng c6 phi6u l€ ph6t sinh sau khi rhuc hign tra c6 tuc bing
cd phi6u duoc coi nhu s6 luqng c6 phi6u chua phiit hinh vd duqc ghi nh6n b6 sung viro loi
nhudn chua phAn ptrOi A,i lai n6m sau.

- Phuong 6n sft dgng v6n thu dugc ttr ilqt ph6t hirnh: V6n thu dugc tu dqt ph6t
hdnh se rluo.c dtng d6 b6 sung v6n luu ttQng phuc vu hoqt dQng s6n xu6t tinh doanh crja
C6ng ty.

- Thdri di6m phdt hinh: Sau khi duoc Dai hQi rt6ng c6 d6ng quy6t ai*r th6ng qua vd
sau khi Uy ban chimg khorin nhd nudc c6 j ki€n ch6p thu6n vi c6ng b6 th6ng tinirdn c6c
phuong ti6n th6ng tin dpi chring theo quy tlinh.

- Thay d6i nQi dung tlnng kf doanh nghiQp liGn quan rl6n viQc ting v6n ilidu lQ cta
C6ng ty CP Dudng Quing Ngii, nhu sau:

+ Di6u chinh tlng v6n didu lQ:

V6n di€u lC trudc khi didu chinh: 2.438.130.540.000 d6ng

Vdn di€u lQ du kitin sau khi di6u chinh: 2.925.756.640.000 d6ng

v6n di6u lQ thgc ti5 sau khi ditu chinh t4i thdi <li€m ldm thri tuc thay d6i nqi dung

fang ki doanh nghiQp dugc cdn cri vdo bdo crio k€t qu6 ph6t hdnh vd s6 v5n thuc tri ph6i
hanh duoc.

+ Sta d6i Di€u 6 - DiAu lQ t6 chric vd hopt dQng C6ng ty Cp Duong euAng Ng6i pht
hqp theo Luft Doanh nghiQp 2014.

ding ky vdi c6c co quan chric ndng vti viQc thay doi n6i oungtang kj doanh nghiQp theo
c6c qui dinh cta ph6p luft hiQn hdnh.

3

Ngh! quy€t Dai hQi d6ng c6 ct6ng thtrdng niAn ndm 2018
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Nghi quyAt Dqi hQi d6ng c6 d6ng thudng niAn ndm 2018

- Uyquy6nchoHDQT:

+ Xdy dpg phuong 6n ph6t hanh chi tirit, lua chgn thdi <titim cp thti d6 thWc hiQn c6c
cdng vi6c c6 li€n quan theo dring qui dinlr cta phrlp luAt de hoan thanh viQc ph6t henh sau
khi nhfln duoc ciic phO duyQt cta Uy ban Chtrng khorin Nhd nudc.

+ LUa chQn ngdy ddng tcy culii ctng (ngiy ch6t danh s6ch c6 <t6ng) <I€ nhfln c6 tric
blng c6 phl€u.

+ HEQT ph6i dim b6o fj l€ thlrc hiQn quydn theo qui dinh.

+ Ddng ky luu ky bO sung sO c6 phitiu thuc t6 ph6t hdnh cluoc.

+ Giao cho Cht tich HDeT thgc hiQn :

. Didu chinh Di€u lQ t6 chr?c vd ho4t dgng C6ng ty Cp Duong euing ng6i
theo Ludt Doanh nghiQp 2014 t4i Didu 6 theo s6 v6n thUc tt5 phiit hdnh rluo. c.

. ThUc hiQn c6c thri tgc vA viQc thay d6i n6i dung d[ng kj doanh nghiQp theo
cric qui rllnh cta ph6p luat hien hdnh li6n quan diln phAn v6n iti€u l€ theo
s6 v6n thuc t6 ph6t hdnh duqc.

(Tiing s6 phieu fin thdnh: t 98.8.9 Lgg4. Cp, dqt rj, le; gg,S% tting sri cii phin tham
gia bi€u quyit tqi Dai hQi)

6. Phuong 6n ph6t hhnh c6 phi5u theo chucrng trinh lga chgn cho ngucri lao
tl$ng dga vho k6t qui sen xu6t kinh doanh ntrm 20lg

6.1. M\tc itich i, nghia phdt hdnh:

- Nhim khuy6n khich, tlai ng6 nhtrng ngudi quin ly C"6ng ty, ngudi didu hdnh C6ng
ty vd ngudi lao dQng dfr c6 rl6ng g6p tich cuc cho sg ph6t tritin vd dem lai hiQu qu6 s6n xu6i
kinh doanh cria C6ng ty.

- Tao <tQng lrlc d6 ngudi lao tl6ng c6ng hirin vd gan k€t v6i C6ng ty.

- Thu hrit vd git chdn nhtng ngudi lao dQng c6 nang luc di, dang vd s6 tii5p tqc ri6ng
g6p vdo su ph6t tririn bAn virng cta -6ng ty.

6.2. T! lQ cO phiiiu phtit hdnh:

- T! lQ co phidu phtit hdnh: r% sii rrgng c6 phidu rtang lru trizi..N6u t6c dQ tang
trudng tao v6n (lqi nhufn sau ttruti va th6u ia-o .o'bar; cria clng ty n6m 20 I g so v6i ndm
2017 tdng> l0o/o.

' T! lQ cd phidu phdt hdnh: 2% sii rryng c6 phi6u rrang burrrizlr..N6u t6c iIQ tang
trudng tao vdn (lqi nhu6n sau ttru6 va urdu na"o.otun; cria c6ng ty ndm 20l g so voi n6m
2017 tlng>z0o .

. - ri Q cd p.hiiu.phtit hdnh: 3% sii tnqng c6 phi€u ilang rru rrriri.. N6u t6c dd ting
truong tao vdn (lqi nhudn sau thu6 vd khdu hao co ban) cria C6ng ty n[m 20l g so v6i ndm
2017 tdng>30oA.
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63. Ddi *,qng vd fiAu chudn dA xa chgn ngttdi lao ilQng rham gia chtong trlnh:

- Diii tuqng: nhtrng nguoi quin llf C6ng ty, ngudi didiu hdnh C6ng ty vd ngudi lao
dQng md HQi d6ng quan tri nh{n th6y d6ng g6p 

'trigu 
qua cho C6ng ty ve cec don 

-vi 
thanh

viCn.

- TiAu chudn itd x€t chpn ngvdi lao it\ng tham gia chtrong trlnh:

Ngudi lao tlQng tlugc lga chgn <l6p rmg cric ti6u chuAn sau:

+ Hodn thdnh xudt siic nhi€m vU drqc giao.

+ Co sdng ki€n cdi fidn tong W thu1t vd qudn ly.

+ Cd nhfrng thdnh tich n6i trpi g6p phdn gia tdng hiQu qud SXKD

- TOng s6 lugng ngudi lao dQng dugc lua chgn: Khdng qud 50 ngudi

6.4. TiAu chi phdn bd ti lC ngudi lao ilQng itttqc xit chgn tham gia chrong trinh
giiba cdc iton vi trong COng ty:

- ViQc ph6n UO t1t tg nguoi lao dQng ilugc xdt chon tham gia chuong trinh cho c6c don
vi trong c6ng ty cin ct viro k6t qui hoat dQng S){KD n6m 2018 theo c6c chi ticu tdi chinh
co bin sau:

a - Chi fiAu qo v6n &qi nhuQn tru6c thud + Khdu hao co bdn).

b - Chi fiAu tiic dQ tdng trudng doanh thu.

c - Chi fiAu ilic dQ tdng tnfing lqi nhuQn.

d - Chi fiAu bi nhudn bAn doanh thu.

BCn canh d6 c6c tlon vi phii rtim b6o thgc hiQn t6t c6c linh v.uc kh6c nhau: m6i trudng,
an toAm ve sinh thqc phAm, an toan lao dQng,...

- OOi voi c6c don vi chuydn m6n vir phUc W nhu c6c phdng, ban, tr4m, phdn
xu0ng,...hoic ciic dcm vi tl{c tht khric, ttry theo mric tlQ hodn thanh nhiQm vg vd t4o hi6u
qui chung cho C6ng ty, HQi d6ng qudn tri se quy6t dinh mQt s6 cri nhan tai c6c don vi.

6.5. Giti phrit hdnh

Theo gi6 s6 s6ch kt5 torin t4i thdi rti€m 3tlt2l2}t}.

6,6. Hgn chd chuyin nhuqng

H4n chti chuy6n nhugng trong 03(ba) nam kc tt thdi di6m ph6t hdnh. N6u trong thdi
gian han ch€ chuy6n nhuong ngudi lao rlQng c6ng ty ch6m dut hqp d6ng lao tt6ng vi b6t cri
l! do ndo (rt trudng hqp ngrdi lao ilQng nghi hnu theo dilng ch| d6 vd trudns hw bdt khd
khang nhtr chtit,.../ thi C6ng Doen C6ng ryie mua lai toan bi s6 cdphan aa piat tra*r ttreo
chuong trinh niry, gi6 mua lai bdng voi giri t4i thdi di6m md c6ng ty da ph6t hdnh cho ngudi
lao dQng.
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6.7. Phrong dn sA dqtng vdn thu ituqc tir ilqt phtit hdnh:

V6n thu duo. c tri <lqt ph6t hdnh s6 dugc dirng de b6 sung v6n luu dQng phuc 4r ho4t
dQng sin xudt kinh doanh cia Cdng ty.

6.8. 0y quyin cho HQi ildng qudn tr!

- Tr6n co sd phuong 6n ph6t hdnh cd phitiu theo chuong trinh lua chqn cho ngudi.lao
dQng dua vdo k6t qui SXKD nim 2018 <lugc Dai hQi dOng cdttOng thOng qua, Oai iqi aOng
c6 d6ng riy quy0n cho HQi <l6ng quan tri chri rtQng xdy dpg phuong rin ph6t hdnh cU th6
sau khi c6 ktit qui 86o c6o tii chinh ndm di duoc ki€mto6n ua tua ctln thdi ditim phir hqp
dc trien khai thuc hiQn phuong rin theo rhing trinh ty quy ttinh cta ph6p luet de hoan thdnh
viQc phrit hdnh.
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- Quytit tlinh sii luqng c6 phiilu ph6t hdnh thgc t6 dua tr6n sri luqng c6 phitlu lrru hdnh
t4i thdi diiSm ph6t hdnh.

- X6c dinh ddi ruqng.ph6t hdnh, s6 c6 phi6u ph6t hanh cho ttmg d6i tuqng, timg <ton
vi, thdi di6m phrit hanh, s6 lugng vi danh s6ch ngudi lao rlQng <luoc phrit hdnh, thdi gian
thgc hiQn, quyi5t d6tr xt ly sil c6 phitiu kh6ng phlt hanh hi5t ,a .a" n0i dung tt ac ,ti-
thuc hi6n viOc phrit hanh c6 phi6u theo ctruong tiintr lua chgn cho ngudi lao df,ng.

- Giao cho Chri tich HQi tl6ng qpan lri thUc hi€n itidu.chinh Gi6y chung nhan ding kf
doanh nghi€p, di6u chinh.diAu.lQ phan viin iti6u lQ theo s6 v6n thgct6 pnat nann duqi vd
d6ng hj luu kj bO sung cO phi6u thlrc tti ph6t hanh.

- Thgc hiQn c6c thri tuc can *ririt a6 tri6n khai vd hodn t6t chuong trinh phrit hinh.

(Ting so phiiu tdn thdnh: 1gg. t83.458 lP. dqt rj, lO: 99.95% dng sd cA phdn tham gia
biiu quyil tqi Dqi hQi)

7. K5 hoqch kinh doanh nim 2018

7.1. Cric chi fiAu fii chfnh:

Doanh thu:

Loi nhudn tru6c thu6 TNDN:

Loi nhudn sau thu6 TNDN:

7.500.000

223.000

194.010

triQu dting

triQu ddng

triQu d6ng

Nghi quydt Dqi hQi d6ng c6 d6ng thudng niAn ndm 2018
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7.2. Phuong dn phdn phiii lgi nhuQn ndm 2018:

STT Chi tiGu DVT GiA tri
V6n tlidu lQ dr; ki6n d6n 31/1212018

T6ng s6 luqng c6 ph6n

Lqi nhufln truoc thu6 tran BCTC HN

ThuO TNDN

I

2

J

4

5

6

8

_9

Lqi nhuin sau thu6 tron BCTC HN

Lqi nhufn cic nim truric cdn tI6 lai

7 Trich lAp cdc qui nim 2018:

Qu! dAu tu ph6t triiSn (5% LNST)

Qu! khen thuong (l% LNST)

Qu! phric lqi (l% LNST)

CP

D6ng

Ding

D6ng

D6ng

D6ng

-lDong

Ding
^..Dong

D6ng

292.5'75.664

223.000.000.000

28.990.000.000

r94.010.000.000

t.212.674.093.681

13.580.700.000

9.700.500.000

1.940. 100.000

1 .940. 100.000

1.393.103.393.681

>150

Lqi nhufn cdn l4i crla nhilng nim trufc
vh nim 2018 chia c6 tfrc cho c6c c6 d6ng

Tf lQ c6 tftc (% vDL)

(fiing sd phieu fin thdnh: 198.854.346 Cl, dqt rj,t(:99,78 % tAng s6 c6 phdn tham gia
biiu quyil tqi Dqi hpi)

8. PhO chuAn Cht tich HQi ddng euin tri ki0m T6ng gi6m d6c C6ng ry

Oting sii phi€u tdn thdnh; 199.2.89.346 Cp, dqr 0 rc; t00% dng sA c6 phdn rham gia
biAu quydt tqi Dqi h|i)

9. B6 sung nghnh nghd kinh doanh crfia C6ng ty Cp Dudng euing Ngii

_ 86 sung ngirnh nghii kinh doanh cria c6ng ty cp Duong euing Ngai voi nhring nQi
dung sau:

l- 86 sung nganh ngh6 kinh doanh cta C6ng ty Cp Duong eu6ng Ng6i:
T6n ngdnh ngne nnn doanh: Dfch vp it6ng g6i - M6 nginh : 8292

2- Sua d6i Di6u 4 - Di€u lQ t6 chric vd hoat rlQng C6ng ty Cp Duong euang Ngai
phir hqp theo LuAt Doanh nghiQp 2014.

3- Giao 
9ho HQi d6ng Quan tr! vi r6ng Gi6m tr6c c6ng ty tri6n khai thuc hiQn vd

d6nq ky voi c6c co quan chric ning vA viQc thay d6i n6i dung iteng k! doanh
nghiQp theo c6c qui dinh cia ph6p luft hiQn hdnh.

Qiing sii phi\u tuin rhdnh: 199.289.346 Cp, dqt rj, lQ:100% tiing sii c6 phin
tham gia bieu quy& ei Dqi hQi)

7
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10. Luo chgn c6ng ty ki6m to6n aI6 thgc hign so6t x6t 86o c6o tii chinh b6n niGn
vi ki6m todn Bio c6o tii chinh nim 2018.

Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni€n ndm 2018 ph6 chuAn danh s6ch ba (03) C6ng ty
ki€m toiin sau tl6y:

1 - Cdng ry TNHH Ki6m torin va K6 to6n AAC

Dia chi: Qujn Hdi Chdu, Dd Ning

2 - C6ng ty TNHH Ki6m to6n AFC

Dia chi: QuQn t, TP. H6 Chi Minh

3 - Cdng ty Ki€m to6n VACO

Dia chi: QuQn Hodn Kiiim, Hd N1.i

-. Dai hQi d6ng c6 dOng ty quydn cho HQi d6ng qyan tri vd Ban ki6m soet c6ng ty quy6t
<linh vi6c lga chon m6t (01) trong ba (03) C6ng ty ki6m to6n n6u tr6n <t6 thyc hiQn so6t x6t
86o crio tdi chinh b6n ni6n vd kiOm todn Brio c6o tdi chinh n6m 20l g cria c6ng ty theo quy
dinh hiQn hnnh.

(T6ng sii phi€u tdn thdnh; 1 98.948. t 94 .Cp, dqt tj, lQ: gg,83% dng s6 c6 phin tham
gia bidu quy1t tqi Dqi hoi)

11. Ei6u lQ t6 chrirc vir ho4t rlQng c6ng fy cp Ducrng euing Ngni sfra d6i, bi5 sung

. ?ti hdi d6ng c-6. ddng thudng ni6n n6m ?018 th6ng nh6t bii5u quy6t th6ng qua cdc ndi
dung b6 sung. sta d6i va toan v6n Didu l€ t6 chuc vd ho4t <lQng cong ty colr,a, o"ong
Qudng Ngai vd ty quyEn cho HQi ddng.qudn tr! thgc hiQn c6c'th-t tpc iie, quun a6 aang ty
v6i ciic co quan Nhd nudc c6 thAm quydn theo dfng c6c quy ilinh phrip tu6itrign m*r.

(Tdng sii phiou tan rhdnh: t99.289.346 Cp, dqt r! ls:100% tring so c,i phan tham gia
biAu quy€t tai Dai h6i)

12. Quy chii nQi bQ vd quin tri C6ng ty Cp Ducrng euing Ngfli

^ . . 
Dai hQi-d6ng cd ddng thudng ni6n n6m 201S thOng nh6t bi6u quy6t th6ng qua euy ch6

nol bO vC quan tri Cong ty n€u trong 86o ciio.

Giing sd phiiiu tdn thdnh: t gg. 28g. 3 46 C p, dqt ri le : I 00% rang s6 c6 phdn tham gio
bi€u quydt tai Dai h6i)

II. TRACH NHIEM TRIEN KHAI T6 CHIJC TH\IC HIEN NGHI QUYET

, I Ngli q,lY6t ney_da dugc bi6u quy6t theo tung nQi dung cta Biio c6o vh phuong iin.
duqg Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2018 bi€u quy6ith6ng qua vdi sdphitiu"nh6t
tri l00o/o vd c6 hiQu luc ke tu ngity 3U0312018. HQi d6ng quin tri .o tia.n nhiQm grii Nghi

8
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quytit ndy d6n t6t cd co d6ng hodc c6ng b6 trcn trang th6ng tin <li€n tt cta c6ng ty
wt'tt.qns.com-vn trong vdng 2a gidkd tu ngiy Nghi quy6t nay c6 hieu l1rc.

2. Dai hQi $i5ng nh6t giao cho H6i d6ng quin tri, Ban di6u hdnh vri Ban Ki6m soiit c6
triich nhiQm ph6 bi6n, quan triQt, tri6n ttrai co 

-higu 
qua .uo nh6t tinh th6n vd nQi dung cric

qlry0t dinh dd n6u trong. Ngh!.quy6t ndy; il6m b6o theo cllng trinh tu, tht tpc quy <tinh cta
ph6p luat hien hanh, Di€u lQ td chric vd hoat rlQng cta C6ng1y.

3. HQi <l6ng quan tri c6 triich nhigm brio ciio tinh hinh va k6t qu6 thgc thi Nghi quy€t
ndy trong phi6n hqp thudng ni€n kri tirip./.

TM. DAr HQr DONG CO DoNG
THI,ONG NITN NAM 2018

CHU HU TICH

Lrtl'

h Ding

CONGry

l"
AI

CO PH

DTJd

Ngh! quyiit Dqi h6i cting c6 tt6ng thtrdng niAn ndm 20lg
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CONG TY CP DIJONG

QUANGNGAI
cQNc uoa xA HOr cuu Ncuia vrEr NAM

D6c l4p - Tu do - H4nh phtc

Qudng Ngdi, ngdy 3 I thdng 03 n[m 2018

BITN BAN KIf,M PHIIU BIEU QUYET
T4r EAr HQr DONG CO DoNG THTIONG NrtN NAM 2018

H6mnay, vdo lic 10 gio0,ngdy 3l th6ng 03 ndm 2018 tai Dai hQi aOng cOOOng
thuong ni6n ndm 201 8 - c6ng ty cp Duong euang Ngii; Ban kirim phi6u g6m ; "

1- Bd Hulnh Thi Ngoc Di6p - TruOng ban
2- Bd TrAn Thi Thny Di6m - Uy vi6n

3- 6ng Dorin Ngoc Dric - Uy vi6n

V6i sg chrlmg ki€n cria Ban Gi6m s6t ki€m phiriu, g6m :

1- BA LC Thi Nhu Loan - Trudng ban

- Uy vi6n2- 6ng TOn Ngoc Hd

Cdn cu Di6u l€ t6 chuc vd hopt dQng C6ng ty C6 phAn Euong euing Ng6i
cdn cri Quy chi5 ldm vi€c tai Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 201g
Ed ti6n hdnh ki6m phi6u bi€u quyct cec n6i dung cira Dai h6i, k6t qu6 nhu sau:

t5ng sii phi5u tli phit ra | 243 phi6u

T6ng s6 c6 phin c6 quydn bi6u quy5t tgi tl4i hQi: 199.530.787 c6 phAn

T6ng sii phi6u bi6u quy5t da thu : 234 phi5u

T6ng sti c6 phAn tham gia bi6u quy5t z 199.289.346c6 phAn

KGt qui bi6u quy6t theo tirng nQi dung :

l- Th6ng qua B6o crio cta H6i tl6ng eu6n tri C6ng ty Cp Dulng eu6ng Ngii
T6ng s6 cd phAn tham gia bi6u quy6t :

56 phi6u t6n thdnh :

c6 phdn
i .l

co phan Chi€m t1/ IQ : 100 %

199.289.346

199.289.346

0

0

phii5u kh6ng trin thdnh :

phi6u kh6ng c6 1i ki6n :

phi6u kh6ng hqp l€ :

2- Th6ng qua B6o c6o cta Ban ki6m so6t C6ng ty Cp Dulng eu6ng Ngni

T6ng s6 c6 phAn tham gia bi6u quy6t : t99.289.340 c6 phAn
36 phiiiu trin thdnh i t9s.2gs.346 c6 ph6n Chitim t,i 16 : 100 %
SO phit5u khong t6n thdnh : 0 

r -'''- \-rrrstrr

DH Ddns c.j d6ns Tli 2018- BiZn bdn kiim phiAu bieu quyir 
l.rans I

S6

S6

S6



St5 phiiiu kh6ng c61i ki6n : 0

36 phii5u kh6ng hqp lQ :

3- Thdng qua B6o crlo tAi chinh vh Bio c6o tii chinh hgp nh6t nim 2017

-l 
i, ; ,: i . ,.,1 t

r ong so co phan tham gla breu quydl

56 phiiSu t6n thdnh :

S0 phi6u kh6ng t6n thdnh :

56 phi6u kh6ng c6;i kit5n :

SO phi6u khOng hqp 16 :

c,5 phAn Chii5m t! 16 : 100 %

4- Th6ng qua Phutrng 6n Phin ptriii lgi nhu$n nim 2017

T6ng s6 c6 phAn tham gia bi,5u quy6t :

56 phit5u trin thdnh :

56 phiiSu kh6ng trin thhnh :

56 phiilu kh6ng c6 f ki6n :

56 phiiiu kh6ng hqp 16 :

-i ; i ' : , . '.; tl onB so co pnan tham gra bleu quyet : 199.289.346 c6 phAn

trin thdnh :

kh6ng trin thanh :

kh6ng c6 j kitin :

kh6ng hqp 16 :

199.289.346

199.289.346

0

0

199.289.346

198.913.075

340.820

35.451

198.891 .994

340.820

s6.532

199.289.346

199.183.4s8

49.356

56.532

cd ph6n

c6 phAn

c6 ph6n

c6 phAn

Chi6m tt 16

c6 phAn Chitim t! lQ

:. ,).
co pnan

c6 ph6n

anc6 ph

99,81 %

0,17%

0,02%

99,8%

0,170/o

0,03%

6- Th6ng qua Phutrng-rin phit hinh c6 phi6u theo chucrng trinh lga chgn cho ngudi
lao tlQng dga viro k6t qu6 SXKD nim 2018

T6ng s5 c6 phAn tham gia bi€u quy6r :

S6

S6

SO

S6

S6

S6

S6

SO

phitiu

phii5u

phi6u
phi6u

phi6u

phi6u
phitiu
phitiu

t6n thdnh :

kh6ng t6n thdnh :

kh6ng c6 j ki6n :

kh6ng hqp lQ :

7- Th6ng qua K6 ho4ch kinh doanh nim 2018

T6ng sO c6 phAn tham gia bi6u quy6t

56 phi6u t6n thdnh :

SO phi6u kh6ng trin thanh :

56 phi6u kh6ng c6 f ki6n :

56 phi6u kh6ng hoo lQ :

c6 phAn

c6 ph6n

c6 phan

c6 phAn

Chi6m t! lQ : 99,95 %

0,02%

0,03%

199.289.346

198.854.346

236.400

198.600

Chi0m tj, lQ: 99,78%

0,12 0/o

0,10 %

co

co

co

co

phAn

phAn

phAn

phin

8- PhG chu6n Chii tich HQi tl6ng eu:in tri ki6m Tiing Gi:lm d6c C6ng ty

DH Ding c.i dins TN 2018- Biin bdn kiin phiiu bxiu q4it Trang 2

5- Th6ng qua Phuong 6n phrit hinh c6 phi5u ting vi5n tli6u lQ



T6ng s6 c6 phAn tham gia bi6u quytit : 199.289.346

199.289.346 Chi6m tj, lQ : 100 %

c6 phan

an

an

an

9- Th6ng qua nQi dung b6 sung nghnh ngh6 kinh doanh cria C6ng ty Cp Dudng
Qu6ng Ngii

T6ng sO c6 phAn tham gia bi€u quytit : 199.289.340 c6 phAn

c6 ph

c6 ph

c6 ph

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

phiiiu
phi6u
phi6u
phi6u

S6 phi6u

SO phiilu
^t ,,iJo pnleu

56 phi6u

t6n thdnh :

kh6ng t6n thdnh :

kh6ng c6 yf ki€n :

khdnghqp l€ :

phi6u trin thdnh :

phi6u kh6ng t6n thdnh :

phi6u kh6ng c6 1i ki6n :

phi6u kh6ng hqp 16 :

199.289.346 c6 phan Chi6m t! 16 : 100 %
: ,:- co pnan

- c6 phan

198.948. r 94

ph

h

an

an

hdn

10- Th6ng qua viQc Lga chgn C6ng ty ki6m to6n thr;c hiQn so:it x6t b6o crio thi chinh
b6n ni6n vh ki6m toin brio crio thi chinh nim 20lg

T6ng s6 cO phAn tham gia bitiu quy6t : 199.289.340 c6 phAn

trin thdnh :

kh6ng trin thanh :

kh6ng c6 y ki6n :

kh6ng hqp 16 :

trin thdnh :

kh6ng trin thdnh :

kh6ng c61i kii5n :

kh6nghqp lQ :

co

co
34t.152 co

p

p

ll- Th6ng qua nQi dung sira d6i, b6 sung vi toirn vin Di6u LQ t6 chri,c vir hoSt tlQng
C6ng ty CP Dulng euing ng6i nim 20lg

T6ng s6 c6 phAn tham gia bi€u quy6t : D9.289.346 c6 phin

Th6ng qua Quy ch6 n6i bQ v6 quin tri C6ng ry Cp iludng euing Ngii

T6ng s6 c6 phAn tham gia bi6u quy6t :

0,17 %

199.289.346 c6 phAn Chiem f G, : 1OO o/o

- co pnan

- cO phAn

199.289.346 cO phdn .-

199.289.346 c6 phin Chii5m t'j t6 : t00 %
- c6 ph6n
- c6 phin

S6

S6

S6

S6

phi€u
,.1phleu

phi6u
phi€u

t2-

t6n thdnh :

kh6ng trin thdnh :

c6 f ki5n khric:
kh6ng hqp 16 :

56 phiCu

56 phi6u

56 phi6u

56 phiCu

DH Ding ci; ddng 7'N 20t 8- Biin bdn kiin phi6u biiu quyir
Trang 3

ChiCm t! ld : 99,83 o/o



Cdn cft theo Diiu 19 td chthc vd hoqt ttQng C6ng ty Cp Dudng eu,rtng Ngdi, Dgi HQi
iting Cd ifing thndng niAn ndm 2018 itd fi6ng inh nitng n6i dung sau :

1- Th6ng qua 86o c6o cria HQi d6ng Qu6n tri Cdng ty Cp Ducrng eu6ng Ngdi

2- Th6ng qua 86o c6o cria Ban ki6m so6t COng ty Cp Dulng eu6ng Ngdi

3- Th6ng qua 86o crlo trii chinh vd B6o crio tdi chinh hqp nh6t nim2017

4- Th6ng qua Phucrng 6n Ph6n ptrOi tqi nhu{n n6m 2017

5- Th6ng qua Phuong rln ph6t hdnh c6 phi€u tdng v6n di6u 16

6- Th6ng qua Phuong 6n ph6t hdnh cO phi6u theo chucmg trinh lga chon cho
ngudi lao dQng dqa vdo ktit qu6 SXKD nim 2018

7- Th6ng qua Kti hoach kinh doanh n6m 201 8

8- Ph6 chuAn Cht tich HQi d6ng euan trl ki6m T6ng Gi6m d6c C6ng ty

9- Th6ng qua ndi dung bO sung ngdnh ngire nnn doanh crja C6ng ty Cp Dudng
Qu6ng Ngdi

l0- Th6ng qua viQc Lua chon c6ng ty ki6m to6n thgc hiQn so6t xdt b6o crio tdi
chinh brln ni6n vd ki€m torin brio c6o tdi chinh ndm 2018

11- Th6ng qua nQi dung sira aoi, uo sung vd todn v6n Di€u L6 t6 chuc vd hoat
d6ng C6ng ty CP Du<rng Qu6ng ng6i nim 2018

12- Th6ng qua Quy ch6 nQi b6 vA qu6n tri C6ng ty Cp dudng eu6ng NgEi

. Bi6n b6n. ndy dugc lap tqi ch6, duoc c6c thdnh vi6n Ban ki6m phi6u vd Girim srit
kiilm phi6u th6ng nh6t kj t6n vd di dugc th6ng qua tai Dai hOi.

Bi6n b6n Ki6m phir5u duoc lqp thdnh 02 b6n g6c luu t4i TrU s6 Vdn phong
C6ng ty CP Eudng Quing Ng6i.

Qadng Ngdi, Ngdy 3I thdng 03 ndm 20lB

CHTIKf CAC THANH VITN BAN KIEM PHIEU & GIAM SAT KP

Ban KiAm phi6a :

1- Bd Huj,nh Thi Ngoc Di6p

2- Bd TrAn Th! Thiry Di6m

3- Ong Dodn Ngoc Dric

Ban Gidm sfu KiAm phiAu :

1- Bd Le Thi Nhu Loan

2- Ong TOn Nggc Hd

DH DAne cd d,6ns TN 2018- Biin bdn kiin phi6u biiu quyiit
Trang I
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 –  
Số 14/NQ/QNS-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2018) 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
- Căn cứ xây dựng Qui chế : 

 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành; 

 Luật Chứng khoán  số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 tháng 2006 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành;  

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 
ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng 
dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (Nghị định 71); 

 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định 71; 

 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. 
- Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức 
nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc 
và  Người điều hành khác. 

- Làm cơ sở để triển khai các quy chế hoạt động, các quy định khác để quản lý trong 
Công ty. 
Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

1. Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ của Công ty thì mặc nhiên được hiểu 
và áp dụng tương tự trong Quy chế này. Các thuật ngữ được định nghĩa và từ viết tắt 
dưới đây được hiểu như sau: 
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a. “Quản trị Công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định 
hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và 
những người có liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm: 

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; 
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty; 
- Minh bạch trong hoạt động của Công ty; 
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả. 
b. “Điều lệ Công ty” là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng 

Ngãi, bao gồm mọi nội dung, văn bản của Điều Lệ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tại 
từng thời điểm sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua hợp lệ. 

c. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi 
d. “HĐQT” là Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi 
e. “Ban Tổng Giám đốc” bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc 
2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản của Điều lệ 

hoặc văn bản pháp luật, bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các 
văn bản đó. 

CHƯƠNG II 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông  

1. Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 
Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm 
hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Cổ đông có quyền xác minh tính chính xác của thông tin trên sổ đăng ký cổ đông 
về chính bản thân họ và số cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi 
những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh 
sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 12 của Điều lệ Công ty. 

4. HĐQT có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách cổ đông sau ngày đăng ký cuối 
cùng cho mục đích sửa chữa những sai sót liên quan đến thông tin cổ đông. 
Điều 4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông. 

1. HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 
Điều lệ Công ty. 
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2. Trình tự, thủ tục triệu tập và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được 
thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Điều lệ Công ty. 
Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 
phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 

2. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Công ty sẽ thông báo cho cổ đông 
xác nhận trước việc tham dự bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ 
đông đến Công ty bằng một trong các hình thức sau: Fax, email, hoặc đăng ký trực tiếp 
với Hội đồng quản trị Công ty. 

3. Trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp thì có thể ủy quyền cho cá nhân, 
tổ chức đại diện tham dự theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty. Người được ủy 
quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. 

4. Việc đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và 
Khoản 3 Điều 20 của Điều lệ Công ty. Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo 
CMND/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính) để xuất trình khi đăng ký. 
Điều 6. Cách thức bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 
ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của 
cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi 
tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản 
đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để 
quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo 
từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại 
hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề 
nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết 
định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

    2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có 
quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi 
đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký 
và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

   3. Hình thức và cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết được qui định cụ thể trong Qui 
chế làm việc của Đại hội. Qui chế làm việc của Đại Hội đồng cổ đông sẽ được đại biểu 
cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành Đại hội.  
Điều 7. Cách thức kiểm phiếu 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Điều Lệ Công ty, các 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 
51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
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b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát. 
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định 

tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 
3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung 

Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể 
doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá 
trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần 
nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ 
đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 
mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông 
qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 
Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu  

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu trực 
tiếp tại ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số 
phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến  đối với từng vấn đề. 
Điều 9. Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

 Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được Biên bản họp Đại hội 
đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ 
đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu 
Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau: 

a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty. 
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa 

án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ 
chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy 
định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
Điều 10. Lập biên bản họp và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi 
và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể 
lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 
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a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ 

lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số 
phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi 
rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không 
tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của 
cổ đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 
tương ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội 
dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết 
thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung 
thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử 
của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong 
thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những 
công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản 
đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) 
ngày kể từ khi gửi biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp 
kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản 

Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty. 
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CHƯƠNG III 
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Điều 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này; 
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định 
khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 
quản trị của công ty khác. 
Điều 13. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành 
viên Hội đồng quản trị 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 
tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;  

từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  
từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  
từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  
từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  
từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 
 từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;  
 và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

Điều 14. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị  
Việc bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu 

dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 
một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không 
bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 
một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết  còn lại có thể không bầu cho bất 
kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng ứng viên 
được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.  

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 
xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 
viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số 
phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong 
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số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu 
cử hoặc Điều lệ công ty. 
Điều 15. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông. 

3. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng 
quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại 
Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, 
việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày 
được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại 
hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời 
điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng 
quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được 
thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 
Điều 16. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 
viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối 
thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang 
thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi 
bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 
chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 
nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông 
tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối 
thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b. Trình độ học vấn; 
c. Trình độ chuyên môn; 
d. Quá trình công tác; 
e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 

và các chức danh quản lý khác; 
 f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp 

ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 
g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 
h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
i. Các thông tin khác (nếu có). 
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CHƯƠNG IV 
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Điều 17. Thông báo họp Hội đồng quản trị 
Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng 

quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên 
Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có 
thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. 
Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông 
báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm 
theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và 
phiếu biểu quyết của thành viên.  

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và 
các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. 
Điều 18. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư 
(3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại 
diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 
Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 
lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 
triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng 
quản trị dự họp. 
Điều 19. Cách thức biểu quyết  

1. Trừ quy định tại điểm 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 
được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty trực tiếp có mặt với 
tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 
dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và 
lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội 
đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức 
cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu 
quyết; 

3. Theo quy định tại điểm 4 Điều 30, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan 
đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 
không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối 
cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị 
liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

4. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm 
a và điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp 
đồng đó; 
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5. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 
nhưng không được biểu quyết. 
Điều 20. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số 
thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản 
đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết 
định. 

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 
kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết 
này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 
Điều 21. Ghi Biên bản họp Hội đồng quản trị 

Biên bản họp Hội đồng quản trị phải ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực. 
Điều 22. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được gửi đến các bên liên quan theo qui 
định tại Điều lệ Công ty.  

Việc công bố thông tin các nghị quyết Hội đồng quản trị theo quy định của pháp 
luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 
CHƯƠNG V 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN 
Điều 23. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 
b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 
Điều 24. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

1. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên : 
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.  
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;  
từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  
từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  
từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  
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từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  
từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 
 từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;  
 và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 
không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 
hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty. Cơ chế Ban kiểm soát 
đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 
Điều 25. Cách thức bầu Kiểm soát viên 

Việc bầu cử Kiểm soát viên tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn 
phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một 
ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt 
buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một 
hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết  còn lại có thể không bầu cho bất kỳ 
ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng ứng viên 
được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.  

Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 
xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 
viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số 
phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Kiểm soát viên thì sẽ tiến hành bầu lại 
trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 
chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 
Điều 26. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại 

Luật doanh nghiệp; 
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 
c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên 

quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 
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Điều 27. Thông báo về bầu, miễn nhiễm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 
Thông báo về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên được thực hiện theo 

quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
 

CHƯƠNG VI 
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN  

THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Điều 28. Các tiểu ban Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 
phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban 
do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành 
viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị 
không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này 
được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.  
Điều 29. Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban 

Hoạt động của các tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 
Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết 
thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.  

  Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 
đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù 
hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 

 

CHƯƠNG VII 
LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Điều 30. Tiêu chuẩn của người điều hành công ty 
1- Người điều hành Công ty là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng 

Công ty;  
2- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc :  

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý 
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh Nghiệp . 

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty 
3- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kế toán trưởng : theo qui định của các văn bản pháp 

luật liên quan. 
4- Người điều hành Công ty phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt 

được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 
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Điều 31. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành Công ty 
1. Đối với Tổng giám đốc Công ty :  
- HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng giám 

đốc Công ty .  
- Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc Công ty không quá năm (05) năm và có thể được 

tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng 
lao động.  

- HĐQT có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành viên HĐQT 
có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

2. Đối với người điều hành khác: Tổng Giám đốc Công ty kiến nghị số lượng và 
người điều hành Công ty mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn 
nhiệm. 
Điều 32. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành Công ty 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành công ty phải được thông 
báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán. 
Điều 33. Các chức danh quản lý các Đơn vị thành viên và các phòng ban Công ty 

1- Các chức danh quản lý các Đơn vị thành viên và các phòng ban Công ty gồm:  
+ Chức danh quản lý Đơn vị thành viên:  là Giám đốc các Đơn vị thành viên; 
+ Chức danh quản lý phòng Ban Công ty: là Trưởng các phòng ban Công ty.  

2- Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm trước khi Tổng Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với 
những người giữ chức danh quản lý các Đơn vị thành viên và các phòng Ban Công ty.  

CHƯƠNG VII 
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
Điều 34. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo 
kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc 

 1- Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều mời các thành viên Ban Kiểm soát và Ban 
Tổng Giám đốc Công ty tham dự.  
 Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên Ban 
Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng thời gian gửi đến các thành viên 
HĐQT.  

Toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT phải được cung cấp 
cho Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty vào cùng thời điểm và theo phương 
thức như đối với thành viên HĐQT. 
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Việc triệu tập, thông báo mời họp, ghi chép biên bản, thông báo kết quả cuộc họp 
đối với các cuộc họp do HĐQT tổ chức được thực hiện theo qui định tại Điều lệ Công 
ty.  

2. Khi cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát có quyền yêu cầu một số thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc tham gia cuộc họp của Ban kiểm soát để 
thảo luận về những vấn đề liên quan.  

3. Khi cần thiết, Tổng giám đốc Công ty có thể mời một số thành viên Hội đồng 
quản trị và thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc.  

4. Trường hợp các cuộc họp được triệu tập theo khoản 2 và khoản 3 Điều này:   
+ Người triệu tập có trách nhiệm thông báo mời họp bằng văn bản. 
+ Người phụ trách quản trị Công ty làm thư ký cuộc họp, có trách nhiệm ghi biên 

bản các cuộc họp. Tất cả ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận của người chủ trì 
được thư ký cuộc họp ghi chép đầy đủ vào biên bản. 

+ Thư ký cuộc họp đọc thông qua biên bản trước khi kết thúc cuộc họp, các 
thành viên dự họp có quyền có ý kiến nếu phát hiện nội dung không đúng theo tinh thần 
cuộc họp đã thống nhất. 

+ Thư ký cuộc họp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả cuộc họp bằng văn bản 
cho các thành viên liên quan.  
Điều 35. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm 
vụ và quyền hạn được giao 

1.Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về 
việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ (Quý, 6 tháng, năm) và 
khi có yêu cầu. 

2. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu người điều hành Công ty 
báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 
Điều 36. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 
thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

1. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin được quy định tại 
Điều lệ Công ty. Ngoài ra, Tổng giám đốc phải báo cáo các vấn đề khác khi có yêu cầu 
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

2. Tổng Ciám đốc gửi báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo các vấn đề trên trong các 
cuộc họp Hội đồng quản trị. 
Điều 37. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 
Hội đồng quản trị, các Kiểm soát viên và Ban Tổng giám đốc. 

1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Ban kiểm soát 
theo quy định của Điều lệ Công ty và phải tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát 
thực thi nhiệm vụ. 
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Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải cung cấp đầy đủ, 
chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt 
động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.  

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về 
kết quả hoạt động của Công ty, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình 
báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; chịu trách nhiệm về những 
đánh giá và kết luận của mình. 

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty 
thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại trên tinh thần hợp 
tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhau làm việc theo đúng Điều lệ, quy chế Công ty. 

4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty 
không can thiệp vào công việc điều hành theo hệ thống chức năng, nhiệm vụ khác nhau 
của mỗi tổ chức. 

5. Trong trường hợp cấp bách, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
Ban Tổng Giám đốc Công ty có thể thông tin ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị  hay 
Trưởng Ban kiểm soát hay Ban Tổng Giám đốc hay cả ba thành phần để được giải 
quyết một cách hiệu quả. 

 

CHƯƠNG VIII 
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN 

THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 38. Đối với thành viên Hội đồng quản trị  
1. Đánh giá: HĐQT sẽ kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên 

hàng năm, dựa theo chức năng nhiệm vụ do Điều lệ Công ty quy định và kết quả thực 
hiện kế hoạch hoạt động của HĐQT. 

2. Khen thưởng: Tùy theo thành tích từng cá nhân, HĐQT có quyền sử dụng quỹ 
Ban quản trị, quỹ khen thưởng của Công ty để chi cho các khoản thưởng và báo cáo 
trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

3. Kỷ luật: Các thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường 
hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 
Điều 39. Đối với Kiểm soát viên  

1. Đánh giá: BKS sẽ kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của mỗi Kiểm soát viên 
hàng năm, dựa theo chức năng nhiệm vụ do Điều lệ Công ty quy định và kết quả thực 
hiện kế hoạch hoạt động của BKS. 

2. Khen thưởng: Tùy theo thành tích từng cá nhân, Trưởng BKS đề nghị HĐQT 
thẩm định và quyết định sử dụng quỹ Ban quản trị, quỹ khen thưởng của Công ty để chi 
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cho các khoản thưởng đối với các Kiểm soát viên và báo cáo trong cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông. 

3. Kỷ luật: Các Kiểm soát viên có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường 
hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 
Điều 40. Đối với Tổng giám đốc 

1. Đánh giá: HĐQT sẽ đánh giá phẩm chất, năng lực và kết quả điều hành hoạt động 
của Tổng giám đốc hàng năm, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty và tham khảo ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty. 

2. Khen thưởng: HĐQT sẽ quyết định khen thưởng cụ thể cho Tổng giám đốc theo 
chính sách đã thiết lập và thỏa thuận trước, HĐQT có quyền sử dụng quỹ Ban quản trị, 
quỹ khen thưởng của Công ty để chi các khoản thưởng cho Tổng giám đốc Công ty. 

3. Kỷ luật: Tổng giám đốc Công ty có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 
trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 
Điều 41. Đối với người điều hành khác :  

1. Đánh giá: Việc đánh giá người điều hành khác được thực hiện hàng năm theo quy 
chế đánh giá chung. 

2. Khen thưởng: HĐQT sẽ quyết định khen thưởng cụ thể mỗi người điều hành 
Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và theo chính sách đã thiết lập. HĐQT có 
quyền sử dụng quỹ Ban quản trị, quỹ khen thưởng của Công ty để chi các khoản thưởng 
cho người điều hành khác. 

3. Kỷ luật: Người điều hành Công ty có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 
trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế này. 

CHƯƠNG IX 
LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM  

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Điều 42. Người phụ trách quản trị Công ty  

1. HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để 
hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của 
Người phụ trách quản trị Công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

2. Tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách 
quản trị công ty thực hiện theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty. 

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty phải được thông báo 
theo quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG X 
HIỆU LỰC THI HÀNH 

Điều 43. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 
1. Trong trường hợp những vấn đề khác không được đề cập trong Quy chế này sẽ 

được điều chỉnh theo Điều lệ Công ty, các quy định khác của Công ty và các quy định 
của pháp luật. 

2. HĐQT chịu trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung Quy chế này 
khi có sự thay đổi trong quy định của pháp luật và nhu cầu quản trị của Công ty. 
Điều 44. Hiệu lực áp dụng. 

1. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 
nhất trí thông qua ngày 31  tháng 3 năm 2018 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường 
Quảng Ngãi. 

2. Quy chế này được có hiệu lực kể tử ngày 31  tháng 3 năm 2018 và thay thế cho 
Quy chế quản trị nội bộ được ban hành theo quyết định số 62/QĐ/CPĐQN-HĐQT ngày 
01/11/2013 của Hội đông quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi. 
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MỤC LỤC 
  Trang 
 PHẦN MỞ ĐẦU 5 
I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ   
Điều 1  Giải thích thuật ngữ 5 
II  TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

6 

Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt 
động của Công ty 

6 

Điều 3 Người đại diện theo pháp luật của Công ty 6 
III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY 
6 

Điều 4 Mục tiêu hoạt động của Công ty 6 
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PHẦN MỞ ĐẦU 
Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội 

tổ chức vào ngày  31 tháng 3 năm 2018. 
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 6 
Điều lệ này; 

b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 
d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; 
e. “Người quản lý Công ty” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; 
f. "Người điều hành Công ty" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng Công ty; 
g. “Người giữ chức danh quản lý Đơn vị thành viên” là Giám đốc các Đơn vị 

thành viên, Trưởng các chi nhánh và văn phòng đại diện, Quản đốc phân xưởng sản 
xuất hơi; 

h. “Người giữ chức danh quản lý phòng Ban Công ty”  là Trưởng các phòng 
ban Công ty; 

i. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 
Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán; 

j. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán; 
k. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại 

Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công 
ty thông qua bằng nghị quyết; 

l. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
m. "Công ty" là Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; 
n. “Các Đơn vị thành viên” là các đơn vị trực thuộc Công ty (Nhà máy, Xí 

Nghiệp, Trung Tâm, các chi nhánh và văn phòng đại diện …) và Công ty con của Công 
ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;  

m. “Các phòng ban Công ty” là các phòng ban chuyên môn tại Văn phòng Công ty. 
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác 
bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 
3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc 
hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 
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II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI 
HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt 
động của Công ty 
1. Tên Công ty 

- Tên tiếng Việt:      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
- Tên tiếng Anh:          Quang Ngai Sugar Joint Stock Company 
- Tên viết tắt:                                       QNS 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành 
của Việt Nam. 
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
- Điện thoại               : 0255.3726110 
- Fax                          : 0255.3822843 
- E-mail                     : info@qns.com.vn 
- Website                   : www.qns.com.vn 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để 
thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng 
quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 
5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 52 hoặc gia hạn hoạt 
động theo Điều 53 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành 
lập và là vô thời hạn. 
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là : Tổng giám đốc Công ty  
Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là :  

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 
1 Sản xuất đường 1072 
2 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050 
  Chi tiết: Chế biến sữa đậu nành và các sản phẩm từ sữa đậu nành   
3 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 
4 Sản xuất các loại bánh từ bột 1071 
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5 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012 
  Chi tiết: Sản xuất các loại phân bón vô cơ, vi sinh   
6 Dịch vụ ăn uống khác 5629 
7 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 
8 Bán buôn đồ uống 4633 
  Chi tiết: Kinh doanh bia, đồ uống   
9 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 
10 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073 
11 Sửa chữa máy móc thiết bị 3312 
12 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 
13 Bán buôn thực phẩm 4632 
  Chi tiết: Kinh doanh đường, mật, sữa, bánh kẹo   

14 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600 
  Chi tiết: Khai thác nước khoáng   

15 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103 
16  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 
  Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước ngọt các loại   

17  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 
18 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130 
  Chi tiết: - Nhân và chăm sóc cây mía giống   
  - Nhân và chăm sóc cây đậu nành   

19 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163 
20 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161 
  Chi tiết: Trồng mía   

21 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê 6810 

22 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 
  Chi tiết: Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ các ngành sản 

xuất và dân dụng   
23 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 
24 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 
25 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 
26 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821 
  Chi tiết: Kinh doanh và chế tạo công cụ máy nông nghiệp   

27 Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829 
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  Chi tiết: Sản xuất máy trồng, máy chăm sóc và máy thu hoạch mía   
28 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 
  Chi tiết:   
  - Kinh doanh phân bón vô cơ, vi sinh   
  - Kinh doanh vỏ chai thủy tinh, két nhựa các loại   
  - Kinh doanh mía giống, mía nguyên liệu, cồn, nha (đường Glucoza)   
  - Kinh doanh chế phẩm, phế liệu thu hồi trong sản xuất: mật rỉ, bã đậu 

nành, malt bia, bã mía, bã bùn.   
29 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079 
  Chi tiết:    
  - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nha (đường Glucoza)   
  

- Sản xuất và kinh doanh cồn (Ethanol): cồn thực phẩm, cồn nhiên 
liệu, cồn nhiên liệu biến tính, cồn công nghiệp; Sản xuất và kinh 
doanh CO2 thực phẩm và CO2 công nghiệp   

30 Trồng cây có hạt chứa dầu 0117 
31 Xử lý hạt giống để nhân giống 0164 
32 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7210 
33 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân 

vào đâu 7490 
  Chi tiết: Tư vấn về nông học   

34 Tổ chức giới thiệu và xúc thiến thương mại 8230 
35 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510 
  Chi tiết: Sản xuất điện   

36 Chuẩn bị mặt bằng 4312 
  Chi tiết: San ủi, làm đất, cày đất, làm đường kênh mương nội đồng và 

giao thông vùng nguyên liệu mía   
37 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899 
38 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520 
  Chi tiết: Sản xuất và cung cấp khí biogas và khí hơi nước   

39 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130 
40 Dịch vụ đóng gói 8292 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: 
Công ty không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi 
ngành nghề kinh doanh đã đăng ký nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao giá trị 
Công ty và không ngừng nâng cao thu nhập cho nhà đầu tư, tạo điều kiện làm việc cho 
người lao động; huy động và sử dụng vốn của các nhà đầu tư một cách hiệu quả; đồng 
thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.  
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Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo 
ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp 
quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các 
biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được 
pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần :  
1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ban hành Điều lệ này là 2.438.130.540.000 
đồng (bằng chữ: Hai ngàn, bốn trăm ba mươi tám tỷ, một trăm ba mươi triệu, năm 
trăm bốn mươi ngàn đồng) 
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 243.813.054 cổ phần với mệnh giá là 
10.000 đồng/cổ phần. 
2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù 
hợp với các quy định của pháp luật. 
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các 
quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, 
Điều 13 Điều lệ này. 
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của 
Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 
5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 
tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại 
hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội 
đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó 
cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, 
nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều 
kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao 
dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. 
6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức 
được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là 
cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với 
Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này. 
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 
1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và 
loại cổ phần sở hữu. 
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2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác 
nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các 
nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp. 
3. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu 
cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra 
bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 
Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có 
chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 
1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp phát hành cho người 
lao động có lựa chọn của Công ty hoặc phát hành cho các đối tượng ưu tiên khác có 
thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trong từng phương án phát hành được Đại hội 
đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị thông qua.  
2. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phần được thực hiện theo các quy định của pháp luật 
về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
3. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các 
quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn 
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi 
khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 10. Thu hồi cổ phần 
1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ 
phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền 
còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không 
thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy 
(07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ 
trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị 
thu hồi. 
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn 
trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 
3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, 
tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ 
phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo lãi 
suất tiền vay trung dài hạn của Ngân hàng vào thời điểm thu hồi theo quyết định của 
Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản 
trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời 
điểm thu hồi. 
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6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm 
thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn 
trong việc gửi thông báo. 
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 
2. Hội đồng quản trị; 
3. Ban kiểm soát; 
4. Tổng giám đốc. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Điều 12. Quyền của cổ đông 
1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số 
cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa 
vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 
2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 
quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của 

Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 
d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà 

họ sở hữu; 
e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu 

sửa đổi các thông tin không chính xác; 
f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; 
g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 
h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản 
nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông 
nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại 
Điều 129 Luật doanh nghiệp; 

j. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương 
ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền 
tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 
điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn 
bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 
chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của 
từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ 
phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 
1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua 
các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 
c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 
5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện 
một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 

của tổ chức, cá nhân khác; 
c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với 

Công ty. 
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Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ 
đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp 
thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 
2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa 
điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự 
toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 
của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm 
toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan. 
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 
trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 
b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được 

kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 
c. Số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy 

định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) 
so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu 
cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ 
chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 
hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng 
rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm 
trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị 
hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba 
mươi [30] ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại 
như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d 
và điểm e khoản 3 Điều này; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 
Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền 
thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại khoản 6 Điều 136 Luật doanh nghiệp. 
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Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, 
tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu 
tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không 
bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

 

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề 
sau: 

a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 
b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 
c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 
d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các 
vấn đề sau: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật doanh 

nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức 
mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 
d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; 
e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 
f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù 

lao của Hội đồng quản trị; 
g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 
h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 

phần; 
i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 
k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt 

hại cho Công ty và cổ đông; 
l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị 

tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán; 
m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại; 
n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại 

khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 
sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 
a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc 

người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 
b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó 

trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả 
các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao 
dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải 
được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
Điều 16. Đại diện theo ủy quyền 
1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của 
pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều 
hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu 
bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. 
2. Việc ủy 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: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký 
của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 
ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức 
và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; 

c. 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 ủy quyền dự họp. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền 
khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, 
việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy 
chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu 
trước đó chưa đăng ký với Công ty). 
4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy 
quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các 
trường hợp sau đây: 

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 
lực hành vi dân sự; 

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 
c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 
Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo 

về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 
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Điều 17. Thay đổi các quyền 
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có 
hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông 
qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu 
đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một 
loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối 
thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một 
phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không 
có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) 
ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số 
lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều 
được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần 
ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua 
người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết 
ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 
2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các 
quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này. 
3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền 
với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan 
đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty 
phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 
14 Điều lệ này. 
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội 
đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 
không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ 
đông; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 
e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông 

có quyền dự họp; 
g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 
thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo họp Đại hội đồng cổ 
đông phải được gửi chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 
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đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 
được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, 
các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ 
đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu 
không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu 
rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:  

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 
c. Phiếu biểu quyết; 
d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền 
kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng 
văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai 
mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 
nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 
lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình 
họp. 
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 
khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; 
b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 10 

% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định 
tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 
cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể 
từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày 
dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần 
thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp 
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Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể 
từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành 
không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được 
coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 
phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 
2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy 
quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 
đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến 
hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối 
nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết 
định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng 
vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội 
bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị 
của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn 
cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền 
đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng 
ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và 
hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 
Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 
Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên 
tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều 
khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và 
người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 
Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất 
được cử làm chủ tọa cuộc họp. 
5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong 
phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề 
trong nội dung chương trình họp. 
6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và 
phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 
7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng 
cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 
Luật doanh nghiệp. 
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8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại 
diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện 
pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy 
quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, 
người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền 
từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội. 
9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có 
thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và 
áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào 
cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 
10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, 
người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa 
đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp 
được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa 
điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 
Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo 
Điều khoản này. 
11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham 
gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 
12. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội 
đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản. 
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số 
phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 
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2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 
3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều 
lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể 
doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá 
trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần 
nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ 
đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 
mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua 
nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, 
công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và 
phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và 
cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.  
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích lấy ý kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ 
đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, 
Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu 
biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp 

luật của Công ty. 
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4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người 
đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp 
luật của tổ chức được ủy quyền. 
5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán 
kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư 
điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 
Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy 
ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm 
phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không 
được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 
6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 
Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản 
kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 
biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 
đề; 

e. Các vấn đề đã được thông qua; 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật 

của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.  
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm 
phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông 
qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 
7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, 
kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc 
đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ 
thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 
8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua 
và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Công ty. 
9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải 
được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận 
và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 
lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập 
thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 
g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành 
và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung 
trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết 
thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung 
thực, chính xác của nội dung biên bản. 
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử 
của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong 
thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công 
việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về 
nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày 
kể từ khi gửi biên bản. 
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm 
chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được 
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng 
cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 
định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, 
hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 
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1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh 
nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này. 
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án 
hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ 
chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy 
định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên 
Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu 
mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông 
tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ 
phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 
chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 
nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông 
tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối 
thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b. Trình độ học vấn; 
c. Trình độ chuyên môn; 
d. Quá trình công tác; 
e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị 

và các chức danh quản lý khác; 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên 
đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 
h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
i. Các thông tin khác (nếu có). 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 
có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;  

từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  
từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  
từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  
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từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  
từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 
 từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;  
 và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 
viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản 
trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản 
trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi 
tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. 
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 
đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 
hạn chế. 
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 
Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba 
(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 
3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong 
các trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 
doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b. Có đơn từ chức; 
c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng 

chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 
d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên 

Hội đồng quản trị; 
g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các 
quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty. 
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo 
của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
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2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội 
đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 
hàng năm của Công ty; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng 
Giám đốc, người điều hành Công ty khác và quyết định mức lương của họ; 

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc  Công ty và người điều hành Công ty khác; 
e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp 

cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan 
tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó; 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; 
h. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông  

thông qua; Quyết định  ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại 
hội đồng cổ đông chấp thuận; 

i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức; 
k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại; 
l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; 
m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội 

đồng cổ đông ủy quyền; 
n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công ty lên 

Đại hội đồng cổ đông; 
o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc; 
p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:  
a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;  
b. Thành lập các công ty con của Công ty; 
c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh 
nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực 
hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương 
mại và Luật sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi 
thường của Công ty; 
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f. Các Dự án đầu tư có tổng giá trị từ 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng Việt Nam 
trở lên; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập 
ở Việt Nam hay nước ngoài; 

h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát 
hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã 
được chào bán trong mười hai (12) tháng; 

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 
k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự 

chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình; 
l. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm những người giữ chức danh quản lý các Đơn vị 

thành viên và các phòng Ban Công ty phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn trước khi 
Tổng Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.  

m. Các vấn đề khác qui định trong Điều Lệ này. 
4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể 
là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc Công ty và người điều 
hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên 
Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và 
chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 
5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho 
nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho 
Công ty. 
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận 
thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức 
thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này 
được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị 
hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được. 
2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa 
hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công 
ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện 
phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù 
lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo 
tài chính hàng năm của Công ty. 
3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 
quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc 
khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một 
thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền 
công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 
khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 
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4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 
và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham 
dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 
đồng quản trị . 
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu 
Chủ tịch. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và 
chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời 
có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo 
cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm 
tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. 
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị 
phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội 
đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội 
đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc 
tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số 
phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc 
đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và 
bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày 
làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi 
quý phải họp ít nhất một (01) lần. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn 
nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng 
văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận: 

a. Ban kiểm soát; 
b. Tổng giám đốc Công ty hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 
c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nếu có) 
d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 
e. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy 
(07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường 
hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách 
nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp 
được nêu tại khoản 3 Điều 30 có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
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5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo 
tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 
để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 
6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa 
điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản 
trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 
7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị 
và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội 
đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể 
được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông 
báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo 
đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo 
tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu 
biểu quyết của thành viên.  

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và 
các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. 
8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) 
tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện 
(người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 
Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 
lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 
triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng 
quản trị dự họp. 
9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến 
giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở 
những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 
a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 
b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận 
giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng 
phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội 
đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa 
điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên 
Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 
Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến 
hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được 
khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị 
tham dự cuộc họp này. 
10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua 
thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, 
phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 
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đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 
mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 
11. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30, mỗi thành viên Hội đồng quản trị 
hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư 
cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các 
giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi 
ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên 
Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ 
chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có 
quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc 
họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà 
thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết 
định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng 
quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 
điểm a và điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp 
đồng đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 
nhưng không được biểu quyết. 
12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 
đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản 
thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu 
tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp 
thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời 
điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải 
công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức 
sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc 
hợp đồng nêu trên. 
13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành 
viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối 
ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. 
14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 
tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này 
có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 
15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới 
các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành 
trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười 
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(10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và 
có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 
phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban 
do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành 
viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị 
không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này 
được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động 
của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban 
chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp 
của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.  
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 
đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù 
hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công 
ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ 
của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm 
(05) năm. 
2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 
b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định 

của Hội đồng quản trị. 
3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng 
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể 
bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 
4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 
d. Tham dự các cuộc họp; 
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 

của pháp luật; 
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f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và 
các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. 
h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 
i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 
Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị,Tổng Giám đốc Công 
ty trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có :  

+ Một (01) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, một (01) Kế toán trưởng do 
Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm theo Điều 27 – Khoản 2 –mục c ;  

+ Giám đốc các Đơn vị thành viên, Trưởng các chi nhánh và văn phòng đại diện, 
Trưởng các phòng ban Công ty do Tổng Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm theo 
Điều 27 – Khoản 3 –mục l.  

Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông 
qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị. 
Điều 34. Người điều hành Công ty 
1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty và được sự chấp thuận của Hội đồng quản 
trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp 
với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều 
hành Công ty phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề 
ra trong hoạt động và tổ chức. 
2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 
Tổng giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người 
điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng 
giám đốc Công ty. 
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công 
ty  
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người 
khác làm Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và 
lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc Công ty phải được 
báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo 
cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. 
2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc Công ty không quá năm (05) năm và có thể được tái 
bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao 
động. Tổng giám đốc Công ty không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này 
và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
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3. Tổng giám đốc Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản 
trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ 
chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ 
quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý 
nội bộ của Công ty; 

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 
e. Kiến nghị số lượng và người điều hành Công ty mà Công ty cần tuyển dụng 

để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù 
lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành Công ty để Hội đồng quản trị 
quyết định; 

f. Trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trước khi Tổng 
Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với những người giữ chức 
danh quản lý các Đơn vị thành viên và các phòng Ban Công ty.  

g. Tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị để quyết định các chính sách liên 
quan đến tiền lương, các khoản thù lao, phụ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên 
quan đến hợp đồng lao động đối với những người giữ chức danh quản lý các Đơn vị 
thành viên và các phòng Ban Công ty theo các qui định của Công ty và pháp luật hiện 
hành của Nhà Nước. 

h. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê 
chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các 
yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

i. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây 
gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công 
ty theo kế hoạch kinh doanh; 

j. Tổng giám đốc Công ty có thể ủy quyền cho những người giữ chức danh quản 
lý các Đơn vị thành viên, những người giữ chức danh quản lý các phòng Ban Công ty 
và cán bộ, nhân viên cấp dưới  đại diện thay mặt Tổng Giám đốc Công ty xử lý công 
việc liên quan đến hoạt động của từng Đơn vị thành viên hoặc lĩnh vực chuyên môn cụ 
thể; 

k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế 
nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với 
Công ty. 
4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 
cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp 
này khi được yêu cầu. 
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành viên 
Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc 
điều hành mới thay thế. 
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IX. BAN KIỂM SOÁT 
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 
1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không 
đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 
chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công 
ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công 
bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 
Điều 37. Kiểm soát viên 
1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên 
không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 
b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 
3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc 
đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và 
phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách 
nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác 

cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 
c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 
4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật 
doanh nghiệp; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy 

định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 
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Điều 38. Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh 
nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập 
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 
c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt 
động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành doanh 
nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi 
tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc 
phục hậu quả; 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. 
f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành doanh 
nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về 
công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. 
Người phụ trách quản trị Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, 
biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài 
chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản 
trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức 
như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị. 
3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách 
thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một 
năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên 
dự họp.  
4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí 
phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực 
thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. 
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT 
VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 
Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng 
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người điều 
hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với 
tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì 
lợi ích của Công ty. 
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Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người 
điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật 
doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người 
điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi 
ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin 
có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức 
hoặc cá nhân khác. 
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người 
điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể 
gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp 
nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 
4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp 
các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan 
tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính 
trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công 
ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty 
mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 
5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản 
trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác và các cá nhân, tổ 
chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác 
hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính 
không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:   
a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm(20%) tổng giá trị 
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp 
đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản 
trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác đã được báo cáo 
tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng 
hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên 
Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 
b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm(20%) tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng 
hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, 
Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác đã được công bố cho 
các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ 
đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này; 
c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và 
hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm 
giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. 
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Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều 
hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được 
sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác 
để thực hiện các giao dịch có liên quan. 
Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người 
điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn 
thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm 
về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên 
quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và 
không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều 
hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc 
đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều 
hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện 
người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn 
với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận 
rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. 
3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của 
Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân 
viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành 
một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là 
người khởi kiện) trong các trường hợp sau: 
a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi 
ích của Công ty; 
b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách 
nhiệm của mình. 
4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí 
phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc 
được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho 
phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm 
bồi thường nêu trên. 
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY  
Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền trực tiếp 
hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, 
các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong 
giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy 
quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện 
hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người 
điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông 
và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ 
của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 
3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ 
đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm 
soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp 
luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký 
kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 
4. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  
Điều 43. Công nhân viên và công đoàn 
1. Tổng giám đốc Công ty phải lập và ban hành chính sách về các vấn đề liên quan đến 
việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 
khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành Công ty. 
2. Tổng giám đốc Công ty phải lập và ban hành chính sách về các vấn đề liên quan đến 
quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính 
sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy 
chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
Điều 44. Phân phối lợi nhuận 
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng 
năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 
2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả 
này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 
3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên 
quan tới một loại cổ phiếu. 
4. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán 
toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi 
quyết định này. 
5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được 
chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể 
thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài 
khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo 
đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không 
nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển 
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cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao 
dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng 
khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
6. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị 
quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những 
người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được 
quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc 
tài liệu khác. 
7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ 
ĐỘ KẾ TOÁN 
Điều 45. Tài khoản ngân hàng 
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài 
được phép hoạt động tại Việt Nam. 
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, 
Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 
khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 
Điều 46. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc 
vào ngày thứ 31 của tháng 12.  
Điều 47. Chế độ kế toán 
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán 
doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác 
được Bộ Tài chính chấp thuận. 
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định 
pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, 
có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty 
có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn 
ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp 
luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 
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XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM 
CÔNG BỐ THÔNG TIN 
Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 
1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các 
quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy 
định tại Điều 50 Điều lệ này. Trong thời hạn  90  ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài 
chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng 
khoán và Cơ quan đăng ký kinh doanh. 
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh 
một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính, 
báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt 
động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết 
minh báo cáo tài chính. 
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và báo cáo tài 
chính quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng 
khoán (đối với các công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan 
đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật doanh nghiệp. 
4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo 
cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố trên 
trang thông tin điện tử của Công ty. 
5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo 
tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý 
trong giờ làm việc tại trụ sở chính của Công ty và phải trả mức phí hợp lý cho việc sao 
chụp. 
Điều 49. Báo cáo thường niên 
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 
Điều 50. Kiểm toán 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc 
thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 
quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 
của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa 
thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho 
công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 
2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo 
đó cho Hội đồng quản trị trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. 
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3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 
4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin 
khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và 
được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo 
tài chính của Công ty. 
XVII. CON DẤU  
Điều 51. Con dấu 
1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu 
được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty. 
2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 
Điều 52. Chấm dứt hoạt động 
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 
a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;  
b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông 
báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy 
định. 
Điều 53. Gia hạn hoạt động 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi 
kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của 
Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 
2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ 
đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 
mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
Điều 54. Thanh lý 
1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau 
khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 
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ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) 
thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh 
lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể 
được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi 
phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác 
của Công ty. 
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành 
lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong 
tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành 
chính. 
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 
a. Các chi phí thanh lý; 
b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của 
người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 
c. Nợ thuế; 
d. Các khoản nợ khác của Công ty; 
e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây 
được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 
Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ 
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, 
quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định 
pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: 
a. Cổ đông với Công ty; 
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành hay người 
điều hành khác; 
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. 
Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày 
các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày 
tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm 
trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 
2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt 
đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên 
chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 
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3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh 
toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
Điều 56. Điều lệ công ty 
1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết 
định. 
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 
Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy 
định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy 
định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 
XXI. NGÀY HIỆU LỰC  
Điều 57. Ngày hiệu lực 
1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 
Đường Quảng Ngãi nhất trí thông qua ngày 31  tháng 3 năm 2018 tại Trụ sở chính 
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ 
này. 
2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 
a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; 
b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân 
Tỉnh, Thành phố; 
c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội 
đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 
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