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(c6 th€ s& dung dd c6ng bi5 th6ng tin d6ng thirt d€n UBCKNN vd SGDCK)

Kinh gfti: - Oy ban Chfng khoin Nhir nufc;
- SO Giao dich Chrri'ng khoin TP HCM'
C6ng ty: CONG TY CO PFIAN TAU CAO TOC SUPERDONG - KIEN GIANG
Md chimg kiro6n : SKG
Dia chi try s& chinh : 56 10, dudrng 30l4,KP 2,DuongE6ng, Phri Qu6c, Ki€n Giang
DiQn thoai

0297 3 980 111

Fax

0297 3 846 180

Ngudi thuc hiQn cdng b6 th6ng tin: HA NGUYET NHI
: Sti OtO Dien Bi0n Phir, Phudng 11, Qufln 10, Tp.HCM
Dia chi
DiQn thopi (co quan): 028 38 666 333
:028 38 688373
Fax
ky
Loai th6ng tin c6ng ao: Jzq gid lz2gid Mb6t thudng [theo y6u cau trdinh
NQi dung thdng tin cdng b6:

C6ng ty C6 phAn Tdu cao t5c Superdong - Ki6n Giang (SKG) c6ng bti Tdi liQu
kdmhgp Dpi hQi <f6ng cO dong thudng niOn ndm 2021. Chi tiiSt vui ldng xem tdi liQu dinh
(MUc quan hQ c6
Thdng tin ndy <ld dugc cdng b6 tren trang th6ng tin diQn tu cta Cdng ty
it6ng) vdo ngdy
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chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luft vA nQi dung c6c thdng tin d5 c6ngbl5.

theo ph6

fcQp*a

rX

,;fr?fi[ibi,

cONc

rv

cO pnAN rAu c.to

roc

suPERDoNG - xrfi'N GrANG

Dia'chi: 56 10, duong 30/4, khu ph6 2, phudng Duong D$ng, Thanh phd Phir
Tinh Ki6n Giang.
DiQntho4i: (0297)3980 111 Fax: (0297) 3846 180
Website : Www.superdong.cg]n.rm

THUMOI
rHAM Dt/DAr HQI oONc c0 oONG THUONG NrEN
NAM 2o2r
HQi
Cdn cri DiAu l9 t6 chrlc vi ho4t dQng ctra C0ng ty Co phAn Tdu cao t6c Superdong - Ki0n Giang,
(DHDCE)
d6ng quan tri c6ng ty trdn trgng kinh m<ri Quf c6 d6ng tham dv Dai hQi d6ng c6 d6ng
thudng ni0n ndm 2021 nhu sau:

1.
2.

Thiri gian: th30 sdng, Thtb Ttt ngdy 28/04/2021(til5n fidp vd ildng kf t* th00)
Dia tli6m: Kh6ch s4n 5 sao Windsor Plaza- 18 An Ducrng Vuong, QuQn 5, Tp'HCM

3.

NQi dung

ilgi hQi:

ndm 2021 dugc COng

ty

ddng

6i t}i

website:
www.superdong.com.vn (Chuyon mgc Quan hQ c6 d6ng) tir ngdy 0310412021vd ban in so dugc
gtri d6n Quf CO cl6ng khi tham dp Dai hQi.

Tdi liQu DHDCD

thucmg nion

4. DingkfdFhqP:
hai
D6 chu6n bi co s0 vflt ch{t <t6n ti0p Dai bi6u, Quy CO ddng vui ldng Edng b!' tham dw Dqi
ho4c grli Giiiy ddng tE du hpptheo th6ng tin t4i Muc 6 tru6c ngiry t610412021.

5.

Uy quydn tham drr dgi hQi:
riy quy6n cho ngudi kh6c tham dU Dai hQi, Quy C6 cl6ng vui ldng diOn vdo m6u
Gi6y
Gioy uy" qrydn tham dw Dqi h1i hodc mdu kfuic theo Quy dinh ctia phdp tuQt vd dan sqtvitgui
tv q"v., iaUv hqp l€ ve eia chi du6i ddy tru6c ngity 16t04t2021ho{c xu6t trinh k}ri Ngudi nhQn
iry quy6n d6n du Eai hQi.
sd
(Lwu !,: Gidy rty quyin phdi nAu rd hg vd tin cd nhfrn, td chftc iluqc fiy quyA! vd phdi c6
'Ugn[
Trtdng hgp
c6 piAo-r"g, ,rty'quyin. GiAy rty quyin phdi ld bdn ch{nh, cd chfr k!' sdng.
niAi ny i"yi" t* iaosi| ,n*, ini eiay ,zy quyin cdn cd diiu cfia td chitc fiy quyin.)
"a
Dia chi gr?i vdn bin vi liOn hQ h6 trg:

Ni5u

6.

Quf

CO dOng

Noi nhgn: VPED COng ry C6 phAn Tiu cao t6c Superdong - Ki6n Giang
Dfa chi nhfln thu: s6 610 DiQn Bi0n Phri, Phudng 11, Qu4n 10, TP.H6 Chi Minh
DiQn tho4i: (02S)

7.

CO tl6ng

-

33 636316

ho{c ngurri nh$n riy quydn tl6n dF DAi hQi vui ldng mang theo cic gi6y tir sau:

Chtmg minh nh6n dbn/Cdtcu6c c6ng dar/HQ chi6u'
Gi6y Uy quyOn hqp

10

trong trudng hqrp dugc nhan try quyAn'

nat nan h4nh dugc d6n ti6p Quf
Trdn trgng

CO d6ng

t4i Eai hQi cO dOng thudng ni6n ndm 2021

cl0;a

COng ty.
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c0Nc rv cO pnAN TAU cAo r6c supnRDoNG - xrtN GIANG
Dip chi: SO t0, <tudng 30/4, khu ph6 2,phuong Duong Ddng, Thdnh pnO fnri
Qu5c, Tinh Ki6n Giang
Fax: (0297) 3846 180
DiQn tho4i: (0297) 3980 1
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CHTIONG TRiNH
DAr HQr DONG CO DoNG THtloNG NrfiN NAM 202r
(Bdt dtiu lilc 8h30 ngay 28 thdng 04 ndm 2021)

- th00

8h30

D6n kh6ch vir ki6m tra tu cSch c6 tl0ng:
o D6n titip dpi bi6u vd kh6ch mdi;
vd tdi li9u Dai hOi.
o Ki€m tra tu c6ch dgi bi6u, phat ffre bi6u
Khai m4c D4i hQi:
o 86o c6o ki€m tra tu c6ch dai biOu tham dg Dai hOi;
o Tuy6n bO ly do, gi6i thiQu Chri tqa;
o Chri tqa gioi thi0u Dodn Chri t!ch, chi clinh Ban Ki6m ha tu cSch d4i bii5u, Ban Thu kf;
o Chri tga gi6i thiQu Ban Ki€m phitiu vd xin Dai hOi bi€u quyi5t;

o
o

Th6ng qua Quy ch6 lam viQc;
Th6ng qua chuong trinh Dai hOi.

tofn trinh biy c6c nQi dung

IIQi tt6ng quin tri, Ban T6ng Gi6m
sau:

- th40

th00

th40

-

10h30

o
o
o

86o c6o ctra HQi d6ng quan tri;
86o c6o cria Ban T6ng Gir{m ddc;
86o c6o cria Uy ban ki6m to6n.
Cfc nQi dung cAn xin f ki6n D4i hQi
B6o c5o tdi chinh ki€m tofnndm2020;
86o c6o ki5t qui hoat dQng kinh doanh ndm2020 vd ki5 hoach n6m202l;
phuong 6n phdn ptr6i tqi nhu6n ndm2020 vd kii ho*ch ndm202l;
86o c6o thir lao ctra HOi d6ng quAn tri, Uy ban kii5m to6n ndrn 2020 vd kti hoach thtr
lao, kinh phi hopt dQng cira HQi ddng quin tri ndm202I;
LUa chgn cdng ty ki6m toSn thgc hiQn ki€m to5n 86o c6o tdi chinh n6m 2021;

o
.
o
.

r
o
.

.

10h30

-

11h15

11h15 -'11h30

Sria eOi BiAu lQ C6ng ty;
Sria eoi Quy chti nOi bQ vO quin triCdng ty;
xey dung euy ch6 hoat

eO@

Dai hOi th6o luOn vd titin hanh bi6u quy6t ttmg v6n

dA.

Nghi giei lao - Kii5m phii5u bi€u quytit.
Ban Ki6m phitiu c6ng UO ti5t qua ki€m phiiSu bi6u qrlyi5t;
Ban Thu Kf itgc dU th6o Bi6n ban hqp vd Ngh! quy€t DHDCE;
DAi h6i bi€u quyi5t th6ng qua nQi dung Bi6n ban h'p vd Ngh! quy6t DI{DCD.

Tuy0n b6 b6 mqc DAi HQi.
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: COng ty C6 pnAn Tiru cao t6c Superdong - Ki6n Giang
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si5:

oAv x
...............c4p

ngey..........'

tai"""""""'

vui
frong trudng hqp cd rl6ng khdng th6 tham dy vd kh6ng riy quydn dugc cho ngudi khdc, Quli Cd cl6ng
tldy:
ldng riy quyAn cho Chri tich HDQT cta Cdng ty nhu du6i

NQi dung rty

quyin:

thudng ni6n ndm
Bdn nhfln try quyAn dai diQn cho Bdn riy quyen tham dU cuQc hqp Dpi hQi ddng c6 ct6ng
quyAn lgi vi nghia vp tpi
2021 ctaCOrg ty C6 phAn Tdu cao ti5c Superdong - Ki6n Giang d6 thuc hign mqi
Dai hOi d6ng cd <t6ng li6n quan d6n sd c6 ph6n tlugc riy quy6n'
c6c quy dfnh
chiing t6i hodn todn chiu tr6ch nhiQm v6 viQc riy quyAn ndy vi cam ki5t tudn thri nghiOm chinh
vd kh6ng c6
hi€n hdnh cria ph6p lu4t vd ctra DiCu lQ C6ng ty C6 phan Tdu cao ti5c Superdong - Ki6n Giang
U6t tcy su khi6u ngi ndo vA sau.

Ltru i,:

tri khi td gitiy uy quyin c6 chib b! s6ng cila hai b€n, diSi vdi nhdn rty quyin t*
quy
thi cdn c6 thAm driu crta tii chtbc ily quyin. Giay ily quyin tham dlt Dqi hAi tudn thil theo
c6 dangio
"nf,
dOng C6 d6ng thudng
clinh cfia phdp luQt vd dAn sry. Gidy uy quyAn nay sd hdt gid tri khi cuQc hpp Eqi hAi

Cu* A

quydn ndy chi c6 gid

niAn ndm 2021 cila C6ng ty CO phdn Tdu cao tiSc Superdong - KiAn Giang lait thilc'
NSdy

C6 edng/t'{guoi uf qqy64
(K! vd ghi rd hp ftn, d6ng ddu n€u c6)

Nguoi ttugc ty quY6n
-n(m.2021
-thdng
hq rcn)
(Ki vd ghi rd

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 10, đường 30/4, khu phố 2, phường Dương Đông, Thành phố Phú
Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3980 111

Fax: (0297) 3846 180

Website: www.superdong.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2019;

-

Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
thông qua ngày 31/12/2020;

-

Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ
phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây
dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông
thông qua như sau:
1.

MỤC ĐÍCH

-

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang diễn ra đúng quy
định và thành công tốt đẹp.

-

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ
đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

-

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong
- Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty
và quy định hiện hành của pháp luật.

-

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.

3.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

-

Công ty

:

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

-

HĐQT

:

Hội đồng quản trị

-

BTC

:

Ban tổ chức Đại hội

-

ĐHĐCĐ

:

Đại hội đồng cổ đông

-

Đại biểu

:

Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4.
4.1

NỘI DUNG QUY CHẾ
Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

-

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự
đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ
thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi
(30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ
được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết.

-

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, ĐHĐCĐ
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 và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc
vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các
vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2

Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội
Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 29/03/2021
đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của
mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy
định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại
diện.

4.3

Khách mời tại Đại hội

-

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không
phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

-

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội
mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4

Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

-

Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ
tùy thân .v.v…theo yêu cầu của BTC Đại hội.

-

Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại
hội.

-

Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết
ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn
đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi
đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

-

Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

-

Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
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Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
-

Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

-

Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế (đeo khẩu
trang, đo thân nhiệt, sát trùng tay, giữ khoảng cách khi tiếp xúc,…), tuân thủ các văn bản
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh và Ủy
ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho
cộng đồng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa kết thúc.

-

Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp,
quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục
xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình
thường theo chương trình kế hoạch.
Chủ tọa và Chủ tọa đoàn

4.5
-

Chủ tọa đoàn gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng
quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội
dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

-

Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm
việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành
viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo
nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm Chủ toạ thì Chủ tịch Ủy ban
kiểm toán điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ toạ cuộc họp trong số những
thành viên HĐQT dự họp còn lại và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc
họp.

-

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều
hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất
được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

-

Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:

4.6



Điều hành các hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến
của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;



Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;



Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;



Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;



Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa đoàn: Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể,
tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
Thư ký Đại hội

-

Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐ.

-

Nhiệm vụ và quyền hạn:
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-



Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;



Tiếp nhận Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu;



Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;



Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến
các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển
cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản
ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

4.7
-

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01
thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

-

Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:


Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;



Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự
họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự
họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của Điều 141
Luật Doanh nghiệp thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.
Ban Kiểm phiếu

4.8
-

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, 01 Trưởng Ban và 01 thành viên,
để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

-

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

4.9



Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;



Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả;
chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;



Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;



Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn
thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
Phát biểu tại Đại hội

4.9.1 Nguyên tắc
-

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề
trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

-

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại
hội;

-

Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và
chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
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4.9.2 Giải đáp ý kiến của các cổ đông
-

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định
sẽ giải đáp ý kiến đại biểu;

-

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại
Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau qua các phương thức phù hợp.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
4.10.1 Nguyên tắc
-

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được
ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

-

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho
đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và
Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền
được biểu quyết của đại biểu đó.

-

Hình thức biểu quyết như sau:
o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua
các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban
Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại
Đại hội (nếu có);
o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để
thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động
của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán; Báo cáo tài chính
kiểm toán năm 2020 và biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết
o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không
ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu
quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các
nội dung cần biều quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết
phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ
biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không
ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường
hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán
thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu
quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên
Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng
cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại
biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý
kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô mình chọn. Sau
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khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu
quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban
Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo
sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và
phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu
đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) lựa chọn biểu quyết.
 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:


Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;



Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của
Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu
biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thể lệ biểu quyết
Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu
tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và
Phiếu biểu quyết.
-

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2021) tổng số cổ phần của Công ty là:
63.331.735 cổ phần tương đương với 63.331.735 quyền biểu quyết.

-

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết
đồng ý của ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng
một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp,
khoản 1 và khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của ít nhất 65% số
cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết
-

Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

-

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết.

-

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của
từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm Phiếu
biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản họp, Nghị Quyết ĐHĐCĐ
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
5. THỰC HIỆN
-

Tất cả các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội
dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của
Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
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-

-

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:


Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;



Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người
không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển
bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra
khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo
quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện
hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Nguyệt Nhi

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

7

ceNG noA xA ner cutr Ncni,q. vrpr NAM
DQc lgp - Tq do - H4nh phfc

CTCP TAU CAO TOC
SUPERDONG. TTNN GIANG

KiAn Giang, ngdy

3I thdng

03 ndm 2021

nAo cAo ctin Her DoNG euAN rRI
Kinh gfri: Quf Cd eOttg C6ng ty c6 phin Tiu cao t5c Superdong - Ki0n Giang
H6i AOng quan trf COng ty xin b6o
cho nim 2021 nhu sau:

c6o vC

t0t

qu6 ho4t d6ng trong ndm2020vd dlnh hudng

r. TiNH HiNH HoAT EqNG cir.q. cONG Ty rRoNG NAM 2020

1.

Tinh hinh ktnh ilf ndm 2020

Ndm 2020 ld mQt trong nhtng ndm kh6 kh5n ntr6t kC tt khi thdnh l{p cho d6n nay, COng ty
kh6ng chi chiu ap lUc tu sg cqnh tranh gay gat tU c6c cdng ty cr)ng ngdnh md cdn chiu 6nh hucmg
nghiOm trgng cria dfch Covid-l9. Dich benh da 6nh huong sdu rQng t6i todn b0 sU vgn hanh cria
n6n kinh tti vd cuQc st5ng cira

ngudi

ty

gi6i thO, ph6 sin tdng l6n. Trong b6i
c6nh d6, ViQt Nam n6i len h mQt di6m sring cria khu wc vd thO gi6i khi t6ng sin phAm trong
nu6c (GDP) ci ndm 2020 thuQc nh6m nu6c cao nh6t tr6n th,S gi6i dlt 2,91o/o do 6p dpng c6c
gi6i ph6p quytit liQt vd hiQu qud trong vi6c thUc hiQn mqc ti6u k6p "vira phdng ch6ng dich, vira
ph6t tri6n tintr ti5 - xd h6i". Chi sO gi6 tiOu dung (CPI) n6m nay tdng3,23Yo so v6i ndm20l9,
co bin ld dat dugc mgc ti6u cira Qu6c hQi dO ra ld du6i 4%. Dir c6 nhirng thdnh c6ng nh6t dhh
trong ph6t tri6n kinh t6, song dai dich Covid-l9 dd vd ilang gdy t6c dQng bao trum lOn c6c
ngdnh kinh t6, nghiOm trgng ntr6t pnai nhdc tdi ngdnh vQntti, cq th0 ld v4n tai hanh kh6ch vd
ddn;

lQ th6t nghiQp,

hang h6a.

M6i dqt bung dich k6o theo gi6n c6ch xd hQi da hm tC [et ho4t dQng du lich tqi cfuc dia ban
ho4t dQng, C6ng ty ddphni di6u chinh kti ho4ch kinh doanh d6n 03 ldn cho phu hgp vcri tinh tr4ng
chung cira thf trudng nhrmg vdn chua theo kip du-o. c diSn biOn kh6 lulng ctra cdc dgt bung dfch.
NhAm tuan

tht

c6c biQn ph6p ch6ng dich theo sy chi d4o cria chinh quydn, c6 nhfrng hic t6t ch chc

thfm chi cdn phai tam ngrmg ho4t dQng. Sau d6, mQt s6 hdng tau
dA phii cat giam s6 chuytin r6i cht ilQng t4m drmg kinh doanh mQt thoi gian. Trong b6i canh d6,
Ban Ldnh d4o vd toan th6 nguoi lao dQng ddrfitbinh tinh vfln dung mgi ngu6n lpc c6 th6 d6 girip
C6ng ty v6n eat duqc lqi nhufln sau thui5 tr€n22tj' du moi hoan thdnh gAnl+yrk6 ho4ch.

hdng tdu phai hgn chti sric chd,

2.

Tinh hinh hogt itQng kinh doanh trong ndm 2020
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C6ng ty dfl trei qua n6m 2020 ddy ntrimg gian nan,

tht

th6ch do chiu t6c dQng n4ng nd tu

dich Covid-l9, biOn 06i t<tri h4u vd tinh trqng canh tranh ngdy cang gay ght. Cdc ydut6 khacn
quan ndy ldm oho t6ng cAu cira thi trudrng bi suy gi6m dQt ngQt. Doanh thu gi6m, gi6 v6n gi6m
nhung voi t6c d0 khric nhau, trong khi chi phi quan l;f chiu 6p lpc lcm tir c6c khoan chi phpc vg
cho ho4t dQng phdng ch6ng dich vd c4nh tranh ldm cho hiQu qu6 kinh doanh bi anh hucrng
nghi€m trgng.
Trong khi nhi6u doanh nghiQp trong ngdnh vfln tdi du lich ph6i chiu thua 16 n{ng nd, C6ng
ty v6n dat dugq ktlt qui kinh doanh c6 ldi trdn22 tf ddng. D6 le ki5t qu6 cira sg k6t trg,'p tu nhiAu
y6u t6 (1) C6ng ty ludn t4p trung vdo linh v.uc kinh doanh chir y6u, kh6ng dAu tu dan trai, tinh
hinh tdi chinh lanh manh, d6i deo, kh6ng sri dgng ddn b6y tdi chinh. (D TAndpng dugc lqi the
cria doanh nghiQn d6n dAu, c6 kinh nghiQm nhiOu ndm trong nghd, 1u6n nhfn dugc sg tin dtng
cria c6c kh6ch Lrang. (3) Lqi thiS cria dQi tdu c6 d{c tht ky thuft phi hgrp v6i di6u kiQn cira dia
ban ktrai th6c, phi phi vfln hdnh hqp lli, t6i uu. (4) Chfnh s6ch vd ddi ngQ nhdn sg t6t girip C6ng
ty so htu duqc dQi ngfl nhAn vi6n lanh nghd, gidu kinh nghiQm, nhiQt huytit, tQn tdm vd trung
thanh. (5) IJu thi5 vC chi phi vfln hanh ttit hon cung v6i c6c biQn ph6p gi6m cung hqp lf dA girip
cho Cdng ty duy tri dugc hoat dQng 6n clinh thay vi phii sri dgng tcri phucrng rin giam nhdn sp
hay t4m ngirng ho4t dQng nhu mQt s6 doanh nghiQp cing nganh kh6c.
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Tuy k6t qui kinh doanh khdng d4t dugc nhu mong doi song HQi tlOng quan tri nhQn th6y
c6c m{t ho4t itrQng nQi tai vd ho4t dQng kinh doanh chinh v6n dang dugc thyc hiQn dring v6i
chi6n lugc truqg vd ddi h4n, phir hgp v6i nh0ng chuyOn bi6n cira thi trudng, di6n bi6n cria dich
benh; qua d6, g6p phen gifi virng duoc cilc gi|tri cOt tOl md HQi d6ng quan tri vd Ban T6ng
Gi6m d6c lu6n cO gang mang l4i cho c6 ddng.

3.

Tinh hinh ildu tu, tinh hinh thqtc hiQn ctic d1t tin

NhAm tri0n khai chi6n lugc kinh doanh trung vd ddi h4n trong tinh hinh m6i, COng ty dd ti6n
hanh ddu tu vdo c6c phucrng tiQn vfln tii, co s0 ha tdng vd khai th6c tuy6n m6i nhim n6ng cao
ndng lyc canh tranh vd mo rQng quy mO ho4t dQng. Tuy nhiOn, dich Covid-l9 kh6ng chi dnh
hucrng tcri ho4t dQng

kinh doanh md cdn 6nh hucrng toi chho4t dQng dAu tu cira C6ng ty.

ty dang triiSn khai dAu tu hai phd cao tdc m6i dugc d6ng b0i d6i t6c t4r Malaysia li
C6ng ty Kaibouk Shipyard (M) SDN.BHD. Hi6n, phd cao ttic cho tuy6n R4ch Gi6 - Phri Qu6c
COng

dd d6ng xong nhrmg chua th6 dua vC Viet Nam do bOn bAi ho4t dQng chua dugc hoan thdnh
theo kt5 ho4ch. BOn cpnh d6, phd cao t6c thay thii cho tdu cao t5c ctng bi ch4m titln d0 do 6nh
hu6rng cria dich nhu m6y m6c, trang thiCt bi kh6ng dugc bdn giao dring thdi h4n, ddng ki6m
kh6ng thi5 qua xudng d6ng tdu eC nem dfnh do phong t6a vd c6m bay qu6c t6...

Tri0n khai dU 6n dAu tu khu phric hqp cang TrAn Oe lSOc Trdng) dO phpc vu cho tuytln S6c
Trdng - C6n D6o: COng ty dd hoan thanh giai dopn 0l ctra dp 6n dti dua vdo khai th6c dich vu
b6n b6i, gia tdng th6m tiQn fch cia kh6ch hang. COng ty v6n ti6p tpc nghiOn cuu ilO tri€n khai
th6m c6c giai doqn sau sao cho phir hgp v6i tinh hinh kinh doanh vd ph6t tri6n tuy6n tai dia
ban.
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V6i msc dich xAy dpg khu h{u

vs cho tuy6n Hd Ti6n - Phri Qu6c, C6ng ty dd
thgc hiQn d6u gitl quyOn su dpng thria d6t sti 18, khu ph6 1, phudng T6 ChAu, Thdnh pnO Ua
Ti0n. Do mQt s6 vu6ng mfc vC thtr tpc cdp Gidy chimg nhfln quydn sri dsng dAt, COnl ty va
UBND Thdnh ptr6 Ua Ti6n dd th6ng ntr6t trtry ktit qui trung d6u gi6, hoirn ti6n trung thAu cung
c6c chi phi kh6c theo quy dlnh vd th6a thufln. Hi6n, hai b6n v6n tiOp tqc ldm viQc vd thucrng
th6o nhtmg vdn chua th6ng ntr6t vd viQc x6c dinh Hi r.r6t .rre thoi di6m thanh to6n.
cAn phgc

-

Cu6i nam 2019 vitnria cu6i ndm2020, Cdng ty dd khai trucrng 02 tuytin m6i ld Phri Qu6c
Nam Du vd R4ch Gi6 - Hon NghQ nh6m t?o ra thdm lua chgn cho du kh6ch y6u thich du tich
bitin. Cric liin s6ng bung dich thf nh6t, thri hai vd thri ba dd gdy nnh hu&ng dtin kC ho4ch, lich
trinh khai th6c cfuc tuy6n ndy.
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Tinh hinh tdi chfnh

Cdc chi ti6u

NIm 2019

NIm 2020
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Website C6ng ty ngdy 26/01/2021).
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Th6ng qua dO xudt vO' viQc khai th6c
ciic tuy6n, li6n tuytin
tuy6n mdi tir Ki0n
Giang cria Ban T6ng Girim
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Th6ng qua thdi gian, dia di6m hqp D4i

hQi tl6ng cO d6ng thudng ni0n niim

I

l

I

ndm 2020 (ngdy 1010412020) vd hLriy
bo Th6ng b6o s6 34lCVTp-2020 ngdy
1610312020 vd ngdy dAng kf cu5i
"tng
t6 chric Dai hQi tl6ng cO d6ng thudng
ni6n ndm 2020;
Uy quyAn cho Chri tich HQi ddng quran
tri llra chgn ngdy dAng kf cu6i ctng
m6i vd tri€n khai c6c thri tgc can thiCt
dC ch6t danh s6ch cO d6ng t6 chric I)4i
hQi d6ng cO d6ng thuong ni6n niim
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HEQT

tiiao
dffi;d Kiffi 66"
"OluOi
Ldm viQc vdi dcrn vi tu v6n
v6 cric
quy cllnh m6i vd ki6m toan nQi b,);
Trinh Dai hQi d6ng c6 ddng th6ng
qua viOc i16i tdn Ban Ki6m tolm
nQi b0 thdnh Uy ban kiOm todn vd
sta d6i Di0u lQ COng ty cho ptLir
hqp v6i viQc d6i t6n ndy theo qury
dlnh cira Luflt Doanh nghiQp 202:0
vdo thdi di6m thfch hq'p;

dt

Giao Ban T6ng Gi6m

.AOc x.aV

dlmg vd hoan thiQn hQ th6ng ki€m
so6t nQi bO de chuAn bi cho vi()c
thlrc hiQn cric quy dinh vd ki€rn
toan nQi bQ theo quy dinh.

4. Vd hogt ilQng gidm stit cfia HQi ding qudn tr! dfi vm Ban T6ng Gidm it6c
Ban T6ng Gi6m ddc da n6 lgc tri5t mintr trong vi6c hodn thanh nhiQm vu me;Dai hQi <t6ng
cd d6ng vd HQi d6ng quan tri giao ph6. HQi <16ng quan tri ilanh gi6 cao nhirng n6 luc vd quy6t
tdm ctra tdt ctrthdnh vi€n trong viQc <1i0u hdnh COng ty. Ndm qua, Ban T6ng Gi6nr t16c dd thlrc
hiQn lJr5 t6t cfuc c6ng t6c t6 chric nhdn sg, c6ng t6c dAu tu, quin l;i tdi chinh ciing nhu viQc
quan tri vd thpc hiQn nghiOm tric cdng t6c phdng chdng dich Covid-l9 thdng qua nhirng gi6i
ph6p di6u hanh cdc mdt cria hopt dQng kinh doanh cAn trgng vd khdng sir dgng ng vay, d6m b6o

tfnh phu hgrp vd kip thoi; tir d6, t4o diAu kiQn thuan lgi cho toan th6 nhdn viOn cdng hi6n hilt
minh trong c6ng viQc.
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ket thric ndm 2020, doanh thu spt gi6m hcrn 30o/o do su Anh hudng manh mE cta dich
Covid-l9 vd thlrc tr4ng c4nh tranh trong nginh a6n etin kOt qud lqi nhuan sau thu5 chi dat gdn
80% k6 ho4ch duqc dO ra nhtmg HQi <16ng qu6n trithlrc sg ghi nh?n ntrirng gi|trirnd c6c thenh
viOn Ban fOng Ciam d6c da c6ng hi0n cho C6ng ty trong ndm2020 dAy kh6 khdn niry, hy vgng
rdng trong thoi gian t6i, v6i viQc tri6n khai nhiOu chi6n luoc kinh doanh m6i sE J.dm hiQu qud
kinh doanh cira C6ng ty c6 sp c6i thiQn a6l#'y Qi dugc dd tdng trucmg.
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6. Phwong

ffi

hwtmg hogt itQng crta HQi ttdng qudn tr! ndm 2021

K6 ho4ch, ktit qud kinh doanh cta ndm 2021 c6 biOn d0 dao dQng rl,tbnphp tJruQc vdo tinh
hinh dAy lui dich Covid-l9 cira ViQt Nam vd thti gi6i. COng ty sd titip tgc duy tri chi6n luoc
trung vd ddi han ld dAu tu ph6t tri6n linh v.uc kinh doanh vfln chuy6n hdnh kh6ch vd hdrag h6a
bdng c6c phucrng tiQn cao t6c theo tuyi5n cO einn. Cdc gihi ph6p nhim 6n dinh ho4t dQng kinh
doanh trong tinh hinh dich bQnh sE dugc uu ti6n hang ddu: sir dgng chi phi ti6t kir)m, hiQu qu6;

lf;

khai thric triQt AC tne manh ctra cdng nghQ th6ng tin nhu h0 th6ng
bhnv6 vi thanh to6n trqc tuy6n, thUc hiqn thi di6m phAn mAm d4t v6 tr6n diQn tho4i th6ng
minlr; tr6n an, t4o di0u kiQn cho ngudi lao dQng y6n tdm ldm viQc...
b6 tr:i gicr khoi hdnh hqp

/ 1::'-:'".
\:.s--

Dich benh r6i sC duqc dAy lii, Cdng ty cdn 6n dinh vC mqi mat d0 c6 th6 ngay l4p tric b6t
kip v6i diSn bi6n m6i cira thi trudng, qua d6 hodn thanh dugc c6c mqc ti6u dO ra rA gia tring thi
phan, md rQng dia ban kinh doanh nhim t6i da h6a lgi nhufn cho C6ng ty vd c6 dOng. Nlhu cAu
vfln chuy6n cf,ng nhu du lich biOn ddo cdn r6t ti6m ndng vd du dia ph6t tri6n l6n; b6n c4rrh viQc
dat ra k6 hoach eC nrai th6c hiQu quil02 tuytSn m6i ld Phri Qu6c - Nam Du vd R4ch Gi6 - Hdn
NghQ, C6ng ty se ti0p tpc nghi6n cr?u, khdo sifi c6c dia bdn m6i nhim t4o dd p,h6t tri(ln cho
nhirng ndm ti6p theo; tir d6, gitr virrrg vi th0 den dAu trong ngdnh vd ngdy cang gia tdng uy tin
cria thucrng hiQu Superdong trong tdrn tri kh6ch hdng.
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qua cho ndm tdi chinh 2020 vd dw ki€n kd hoqch cho ndm tdi chinh 2021.
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rv. Hoar EQNG c0n rHANH vrEN Hgr DoNG QUAN rRI DQC Lap vA Kfr
euA DANH crA cta rHANH vrnN Dec LAp vt Ho4.r D9NG cuA Her
DONG QUAN TRI

1.

Hogt itQng crta Thdnh vihn HQi itdng qudn tr! itQc lQp

6ng Phan H6ng Phric vd Bd La Xudn Ddo - thenh vi6n HQi <16ng quan tri dQc lQp trong
ndm dd tham gia tdt ch cdc cuQc hgp cria HQi tl6ng quan tri vd thlrc hiQn dAy dir nghia vg ctra
.. a
minh, ti6p {rc g6p phan gifp HQi d6ng qudn tri gi6m s6t, di6u hdnh ho4t dQng ctra COng ty theo
dung dinh hu6ng ph6t tri0n. V6i ki6n thric vd kinh nghiQm cta minh, Ong, Bd dd dua ra nhirng
, t.L
, ,i
r
'
! kiOn xiic thpo, c6 chuyOn m6n vd thO hiQn tinh than dQc lfp. Trong c6c cu6c hgp ctra HQi d6ng
quin trf, Ong, Bd dd phin biQn c6c dO xu6t dinh hucrng chitin lugc, k6 ho4ch kinh doanh; theo
ddi hopt dQng Otra HQi ddng qu6n tri, Ban TOng Gi6m d6c theo Di6u lQ cira Cdng ty.

'l;!r,n
;iT2:2

2. K& qurt iilinh sid cfia Thdnh vihn tIQc tQp vi hogt ilQng cfia HQi rl6ng qudn tr!
C6c cu6c hqp cira HQi d0ng quan tri dE dugc triQu tQp, thgc hiQn theo
tuc quy dinh tAi Ei€u lQ Cdng ty vd Quy ch6 quan tr! C6ng ty.

dfng ciic trinh tg, thri

Cacvilne0 t6n quan d6n chit5n lugc kinh doanh C6ng ty dd du-o. c HQi tl6ng quan tri thucmg
xuy6n xem x6t vd d6nh gi6 trong c6c cuQc hqp dinh ki.
C6c Nghf quy6t cria HQi cl6ng quan tri trong c6c cuQc hgp phu hgrp
luQt, Di6u lQ Cpng ty vd Quy ch6 quan trf Cdng ty.

v6i c6c quy dlnh phdp

HQi ddng quan tri dd thgc hiQn t6t viQc girim s6t c6ng tric di6u hdnh cta Ban T6ng Gi6m
d6c. C6c quytil dfnh, ho4t dQng, di6u hanh cria Ban T6ng Girim d6c vd HQi d6ng quan tri dd c6
sg phdi hgp tdt de dua ra cdc quy0t d!nh, chinh s6ch kip thoi, dring ean A6 c6 gang hodn thanh
kti hoach kinh doanh d5 d6 ra.

v. Ho4.T EQNG

CU.q.

ty

n.q.N KrEM TOAN

LuQt Doarlh nghiQp 2020 dd dOi ten "Ban ki6m toan nQi bQ" truc thuQc HQi d6ng quan tr!
theo quy dinh t]4l Luflt Doanh nghiQp 2014 thinh"Uy ban ki6m toiln" trpc thuQc HQi il6ng quan

tri. Theo d6, "Trudng Ban ki6m to6n n6i b6" cfing dugc

AOi ten thanh

"Chri tich Uy ban kiOm

tobn".

Ho4t dQng cria Uy ban ki6m to6n sC dugc 6ng Phan H6ng Phric - Chn tich Uy ban kiOm
tofunbilo c6o cp th6 d6n Dai hQi trong 86o c6o cria Uy ban ki6m torin.

{t
t4\\
l:,11
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TrOn i16y ld b6o c6o t6m t6t ho4t dQng cria HQi d6ng quan

trf vC thr,rc hiQn Nghi quytit cria
Dai hQi tlOng c6 d6ng ndm 2020 vdphucrng hu6rng ho4t dQng ndm202I.
Kinh trinlh Dai h6i!

TM.

I DONG QUAN TRI
TCH

guyQt

9

Nhi

crcp rAU cAo r6c
SUPERDONG. TTNN GIANG

ceNG noA xA ngr cnu Ncnia vrET NAM
DQc lgp - Tg do - HSnh phric
Ki€n Giang, ngdy 30 thdng 03 ndm 2021

BAo cAo cu,t BAN ToNG GIAM DoC
Kfnh gfri: Quy cd il6ng cdng ty cd phin Tiu cao
Ban T6ng GiAm d6c C6ng ty xin b6o
hucmg cho ndm 2021 nhu sau:

1. TiNH

cfuo vO t<6t

niNn HoAT D9NG TRoNG NAM

Gi6 v6n hang ban

tiSc

superdong - Ki6n Giang

qu6 ho4t dQng trong ndm 2020

dinh

2020

452.r43.044.739

304.339.46s.322

300.3s0.1s9.653

237.977.545.996

151.792.885.086

Lqi nhuan tru6c thu0
Lqr nhuan sau thu6

vi

66.36r.9r9.326
24.890.26r.988

101.100.416.328

22.708.584.409

Dfch Covid-l9 xu6t hiQn vd ldy lan vdi t6c dQ ch6ng mflt dd gdy runhirng h4u qui n4ng n0
cho kinh ti5 toan cAu. Ndm qua, cfing nhu t6t ctt cfrc doanh nghiQp cirng ngdnh kh6c, C6ng ty
dd phni dOi mat v6i vd van kh6 kh[n, thri th6ch do dich bQnh vd thi6n tai mang 14i. Trong khi
nhi6u doanh nghiQp ve du [ch, dfch v.u phdi ho4t dQng cAm chrmg, bt l5 hopc bi gi6i th6, ph6
san thi kho6n lqi nhuan 22,7 ty dir khi6m t6n so v6i c6c ndm tru6c vd chua dat k6 hoach

thtmg <16 ld sp n6 lUc kh6ng ngirng nghi ctra toan th6 Ban Ldnh d4o vd nhdn vi6n C6ng ty.
Ktit qua kinh doanh ctra ndm 2020 dilnbii5n theo dring su bitin dQng crta cfucdqt bnng dich.
Quy I ndm2020, dich bQnh bung ph6t manh t4i mQt s6 nu6c nhrmg du lich trong nu6c vdn
chua bi 6nh hucrng nhi6u, doanh thu th6ng 01 vd thring 02 vdnduy tri dugc dd tdng truOng,
tdng 4,3To. Qua Quy II ndm 2020, mgi ho4t tlQng d6u phii tudn thri c6c quy dinh v0 phdng
chdng dich bQnh, gi6n cdch xd hQi; thfm chi, c6c c6ng ty trong nganh d6u ph6i ngimg kinh
doanh tir ngdy 0l/04 d6n ngdy 23/04. Nhd 6p dung c6c biQn ph6p quy6t liQt vd triCt diS, tinh
hinh dlch d5 t4m dugc kh6ng chti, tdmly ngudi ddn tam 6n tlinh. Du lich hgc cira hqc sinh
sinh vi6n chc cdp c6 sg thay i16i ntrmg nhu cAu du lich bi6n d6o n6i tlla duqc h6i phpc dAn d0
thay th6 cho c6c tour du lich nu6c ngodi. Sang Quy III, tinh hinh c6 c6i thiQn hcrn, d6n trung

-

tuAn thang 07, cdc hdng tdu d6 trd 14i ho4t ttQng h6t c6ng su6t nhdm phuc vu nhu cAu du lich

tdng cao. Dring titic, dgt bung dich thft 02 xu6t ph6t tir Ea Nfrog vdo cu5i thring 07 da nhAn
chim nganh du lich trong nu6c. Quli IV, v6n ld mta cria kh6ch du lfch qu6c tti, d6ng thoi

cfrng ld mua th6p di6m nh6t trong ndm, ho4t ddng du lich kh6 trAm l6ng, ngudi d6n con kh6
dd dflt trong viOc rac6c quytlt dinh vC du lich, nghi du6ng.

Trong b5i cantr vira c4nh tranh kh6c liQt vO thi phAn, vria img ph6 v6i diSn bi6n phric t4p
cria dich b0nh cOng th6m dac thu c6 dinh vd chi phf n6n su thay d6i vd doanh thu sd t6c dQng
manh m0 t6i c6c chi ti6u v0 lqi nhuan. COng ty dd quy6t do6n chtgi6m mQt s6 gio khdi hdnh
tdng cudng ctng nhu c6c tuy6n phUc vu chri y6u cho kh6ch du llch nhu tuytin Phri Qu6c
Nam Du, R4ch Gi6 - Hdn Nghe. Ddng thdi, dam bAo mdi trudng ldm vi6c 6n dinh cho ngudi
lao dQng thdng qua viQc chi trA dAy dn lucrng vd ciic ctr6 eq bio hi6m theo quy dinh cho ngudi
lao dQng. Kh6 khAn ch6ng thOm kh6 khdn khi c6ng su6t khai thric dQt ngQt gi6m m4nh nhrmg
C6ng ty v6n ph6i chi c6c kho6n phuc v.u muc dich phdng ch6ng dfch nhu trang bi thi6t bi do
than nhiet, m6y rira tay bdng cdn tg dOng, ph6t khAu trang miSn phi cho c6c hdnh kh6ch
kh6ng c6, dinh ky kht khudn tdu/pha/xe vd c6c phdng v6...

-

Khdng chi thiQt h4i do dai dich Covid-l9 gdy ra, ndm 2020 cfing ld n6m Vi6t Nam ph6i
himg chiu nhiOu hiQn tugng thoi titit cgc doan, chi trong 2thangcu6i ndm, dd c6 hcrn hcm 10
ccrn bdo vit 5p th6p nhiQt ddi g6y ra cdc trfn lt ch6ng lfi lich str, inh hucrng tryc ti6p hopt dQng
kinh doanh cua C6ng ty, i14c biet h 02 tuy€nS6c Trdng - COn Dao vd Phan Thitit - Phri Quf.

ttit muc ti6u k6p "vira b6o d6m an todn phdng, chdng dich
vira phgc h6i kinh t6" vir vaccine Covid-l9 debtt dAu dugc dua vdo tiOm chring, sO g6p phdn
nhanh ch6ng dAy liri dich bQnh d€ nguoi ddn vd cric doanh nghiQp, tO chrlc c6 thO scnn 6n d{nh
HiQn ViQt Nam dang thlrc hiQn

lpi cuQc s6ng vd hoat dQng kinh doanh.

2. TiNH HiNH
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T6ng tdi sdn ghi nhfln vdo thoi ditim 3111212020 dd giem khoang 4,8yo sov6i cung kj,ndm
ngo6i, nguy6n nhdn chri y6u vin do tlpi dich ldm gi6m hi0u qui kinh doanh cria C6ng ty. Tai
mpc tdi san ngfn h4n, hdng t6n kho tilng 14,35%o do C6ng ty d1r trfi dAu nhidu hcm nhftng n6m
tru6c vi gi6 dAu gi6m m4nh 6 2 quy dAu ndm vd C6ng ty dAu tu grii 5 tj, d6ng vdo khoan tien
grii ngdn hdng c6 ky han kh6ng quri 3 th6ng, do d6 da lem giatdngkhoan ddu tu tdi chfnh l6n
164 ti d6ng. d mpc ph6i thu ng6n han ld ngu6n thu c6t l6i cria C6ng ty ld ban v6 cho hrinh
kh6ch d6ng g6p 30%ty trgng, drmg thri 2 sau ngudn thu tir viQc dAu tu tdi chinh.

Tdi s6n ddi han c6 xu hudng giam, khoing 64 tf tl6ng do c6 sg xu6t hiQn o mr,rc dAu tu tdi
chinh ddi han ld ti6n gti c6 kj' han gitm 2t tj' d6ng vd c6c chi phi ph6t sinh trong viQc xAy
dpg c6ng trinh bdn tdu TrAn Oe - SOc Trdng.

Tdi sdn ddi h4n chit5m ty trong cao nh6t trong t6ng tdi sin, cg thO hon ld <y tdi sin cO Ainn
chi6m 90%o tr)t tdng tdi san ddi han cho th6y Cdng ty dAu tu vdo tdu, nhd ctra vd chc miry
m6c thii5t bi nhiOu nh6t nhim thpc hiQn chi6n lugc t{p trung vdo linh vuc kinh doanh.Ot tOi
chinh cira C6ng ty.
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V6i ngu6n tdi chinh d6i ddo vd phuong chdm kh6ng sir dgng ng vay ddi han nOn hang rrruc
.t,
ng ngdn h4n cflng chinh ld khoan nq phdi tr6 cira C6ng ty vd cfing dang c6 xu hu6ng girlm
aan tt 17 ,8 ty d6ng xu6ng cdn 13,7 ti diing, gitm 23,18Yo.
V6n chri s0 hiru cffng gi6m di khoing 4,46yo, chri ytlu do lqi nhuQn chua phdn ptr5i Ui
,.,"
ai
gihm 4l tj' d6ng, tucrng ilucrng gitm 15,73o/o do chi trd c6 tric bdng tiOn mpt ndrrr2019.

3. KE HOACH HOA,T DQNG NAM

2021

Du do6n, nria dAu ndm 2021vdn t6n tai nhiAu kh6 khdn, thtr th6ch so v6i ndm vira qua do
. .4. A
,
nhirng hQ qui t6t ydu ctra tinh hinh dich bQnh Covid-lg. Dt ViQt Nam co bin dd ki6m soSt
<tugc dich bQnh nhmg nhimg nguy co tiOm tang v6n cdn t6n tai, cing v6i d6 thi qu6 trinh
cqnh tranh voi c6c doanh nghiQp cdng nganh kh6c vdn dang diSn ra htit sric khdc liQt. Tru:6c

r

u6i canh d6, C0ng

v6n ti6p tpc b6m s6t cdc mpc ti6u kinh doanh vd chi6n lugc ph6t tri6n
trung - ddi hqn dd rtd ra; tir d6, dua ra c6c k6 ho4ch triiSn khai cu th6.

Jr

C6ng ty sE ti6p tuc tdn dgng nguAn nh6n lpc s8n c6 dti canh tranh, tim cdch phgc hdi doanh
thu trong tinh hinh kinh tti bi Anh hucrng boi Covid-l9.
Ban hanh mQt s6 chfnh s6ch gi0 chdn, thu hrit ngu6n nhdn luc, dac biqt ld c6c nhdn su ch6t
lugng cao vA di biOn nhu thuy6n trucmg c6 kinh nghiQm l6u ndm vd trinh dQ chuydn m6n gioi

trong nghdi, v6n lu6n trong tinh tr4ng khan hitim.

LSp kC hopch, girim s6t vd ki6m so6t ddng tiAn.

Quin ly vd ki0m so6t chi ti6t c6c khodn phdi chi, gi6m thi6u viQc sir dqng c5c chi phi chua
hqp lf, thu x6p ngudn tdi chinh hqp ly de git chAn vd thu hrit nhan tei.
Tim gi6i ph6p gi6m gi6 thanh c6c chi phf dAu vdo, d4c biet ld gi6 dAu DO nhmg vfin d6m
b6o ch6t luqtng dich ru cung img bing viQc chgn thing dOi tac.

fOi uu quy trinh quan lf hang h6a ddu vdo (vQt dpng, trang thi6t bi, linh kiQn) vd hang t6n
kho <1€ t6i uu viQc sir dung ddng ti6n vd gi6m chi phi quan lf khdng cAn thi6t trong thcri kj,
dich bOnh.
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lfch ho4t dQng theo nhu cAu hanh kh6ch, cht giimmgt sd chuytin c6 ti lQ 6p dAy
th6p, d6m b6o kho6ng c6ch gita c5c hdnh kh6ch theo quy tfinh ctra Chfnh phri vA viQc ch6ng
dich Covid-l9.
Sdp xtip

Ddm phan vor c6c dcrn vf b6n bAi bO tri vitrf neo dflu thfch hgp, gi6m sg di chuy6n noi neo
dflu nhim gi6m chi phi nhi6n liQu ti6u hao trong thdi gian kh6ng khai th5c.

l4i ho4t dQng cira xe trung chuy6n theo nguy6n tic dim b6o khd ndng cung img
dich vu nhrmg v6i chi phi t6i uu nh6t.
Phan bO

Nghi6n ct?u c6c gi6i ph6p d0 ch6t luqng dich vU phUc vU kh6ch hang <lugc cl6ng d6u 0 c6c
tuy6tt.

Xdy dpng itQ cim m6n vd gan UO thucrng hiQu th6ng qua tr6ch nhiQm v6i cQng ddng, cu
tfr6 n c6c chu<rng trinh hudng dtin viQc b6o vQ m6i ffi*g; d6ng g6p vd h6 trg dia phucrng bi
thi6n tai hopc ngudi dAn g{p kh6 khdn,...

Thi6t l{p m?ng lu6i 1i0n tc0t AOi t6c, chudn h6a
dQng chdm s6c hQ thdng d6i tAc, dai lf...
DAy manh hiQu qud c6c hopt clQng truy6n th6ng

vi

ft

tritin khai d6u dan quy trinh vd ho4t

kenh c6 s5n nhu trang web vd fanpage

cira C6ng ty cimg vcri ting cuong cdng t6c li6n ki5t b6o chf vd c6c k6nh truydn th6ng tryc
tuy6n, hr d6 cung c6p thOm nhiAu th6ng tin tfch c1rc, dAy m4nh hiQu qud hi6n th!thuong hiQu

4

.9

tr€n.c6c kenh truyOn thdng hiQn d4i, girip khrich hang c6 thc
dA dang nh?n dpng thucrng hiQu,
chudn h6a hinh tuQtrlg; ddng thdi, dua ra cdc gi|tri tfrat dc dat dugc
sp chuy6n nghiQp vd hiQn
d4i trong dinh hinh thuong hiQu, gia tdng mric dO TIN vd CAM upN Aiii voi thucrng
hiQu
Superdong trong kh6ch hang.

Nghi6n cuu b6 sung th6m mQt s6 dich v.u nhim tdi uu tiQn ich cho kh6ch hang nhu: tri6n
khai vgn hdnh tdng ddi ch6m s6c kh6ch hang, mobile app...
Xdy dpg chucrng trinh chdm s6c khiich hang 6n dinh, t16u d{n hon, tOt hgrp v6i mQt sO OOi
t6c t16 cung c6p th6m nhi6u quy6n lgi cho hdnh kh6ch, thlrc hiQn c6c chucmg trinh khuyi5n
m6i thric dAy doanh s6.

Hoach dinh chitin lugc mQt c6ch khoa hgc, chi liiet, dhrnbio kh6ng vay ng vd vugt qua sU
anh hucrng cria dlch benh.

Td chfc, phdn cdng c6ng viQc cho m6i nh6n vi6n, m6i uO phan, phong ban d6m b6o gifi
itring khoang c6ch theo quy <[nh, s6p xtip theo ndng lgc m6t c6ch hpp ly vd hiQu qud nhdt.
Xdy dpg c6c chfnh s6ch h6 trg nhdn vi6n mira dich, girip kitim so6t neng su6t 16m viQc
cta m6i nhdn viOn, m6i U9 phfln, phdng ban.
Hoan thi6n h0 th6ng quan l;f truc tuy6n, giim c6c chi phi qu6n
Trdn trgng

lf

kh6ng cAn thitit.
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TM. BAN T6NG GIAM OOC
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't6o Kwong Siing
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CTCP TAU
SUPERDONG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lgp - Tq do - Hgnh phrlc
KiAn Giang, ngdy

3I thdng

"t{.1:}t'*f/
BAo dKfCuA uy BAN KIEM roAN
Kinh efri: Dai

03 ndm 2021

ty Cd phAn Tiu cao t6c Superdong - Kion Giang

hQi tl6ng c6 tl6ng Cdng

I. HO4,T DQNG CUA Uy n.q,N KIEM TOAN NAM 2020

1.

T6ng ktit cdc cuQc hgp cria Oy ban ki6m to6n:

Thinh vi6n 0y ban r
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Phan H6ng Phric
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2. Ho4t tlQng cria Uy ban ki6m tor{n trong ndm2020

-

+)
//,y';
{/;?i'
1i
/ :)

ThAm tra tinh hinh tai chinh Cdng ty;

Ki6m tra, d6nh giri mric ilQ tudn thri quy trinh, chuAn mpc k6 toiln, nguyen
ki6m torln ndi b0;

il*l- ri.

tic ho4t dQng cria

-

Xem x6t s6 srich k6 to6n, thAm dinh b6o c6o tdi chinh ndm 2019 vd b6o c6o tdi chinh brin
ni6n ndm 2020;

-

XAy drmg tdi liQu tham kh6o vd d€ xu6t c6ng t6c chuAn bi cho viQc thpc thi Nghi dinh s6
05/20194{D-CP do Chinh phtr ban hdnh ngdy 2210112019 vA tlem to6n nQi b0 tai c6ng ty

\\':\SFJ

\fh'
\tc
\

ni6m ytit;

-

DC xu6t co c6u

lai H0 th6ng ki€m so6t nOi

bQ cira C6ng

ty theo hucrng d6n Khung tfch

hgrp

ki6m so6t nQi b0 cira Coso.

II. THU LAO, CHI PHi HOAT DSNG VA CAC LgI iCH KHAC

CtTA OY gAN KIEM

TOAN:

Stt

Hg vir t6n

Chri'c

vg

Tht

lao

.
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Phan H6ng Phric
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III. KET QUA GIAM SAT

i

Tdng thu

Luong : Thu&ng

nh4p

1s8.400.000
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T6ng i

r58.400.000

I

l

158.400.000

VOI HQI DONG QUAN TRI, TONG GIAM DOC VA

NGUOI DIEU HANH KHAC CUA DOANH NGHIE,P

1. Thim

tlinh b6o c6o tdri chfnh, tinh hinh ho4t dQng, tinh hinh thi chinh cfra COng 1y nnm 2020

I

i

-

Nim 2020, cdng t6c kd toan nhu ghi ch6p, luu trfr chimg ttr vd ldp s6 s6ch k6 to6n, b6o c6o

-

tdi chfnh dd ph6n 6nh dugc tinh hinh tdi chinh cria Cdng ty 6n dinh, ldnh
manh, trung thgc;
Girim s6t hopt dQng mua s6m tai s6n lon vd dAu ff m0 rQng thitrudng:

o

Mua sam tdi s6n l6n: phd cao tdc cho tuytin R4ch Gi6

-

Phf eu6c rld clugc d6ng xong

th*g

chua bdn giao dtl dua vA ViQt Nam do chua tim dugc brin bai phri hqp vd phd
cao
t6c thay th6 cho tdu cao t6c cting chua ducvc thUc hiQn dung titSn dQ do anh hunng
cria dich

Covid-19 nhu

(l)

thi6tbi, v4t tu giao kh6ng dung hgn; (2) dang ki6m ViQt Nam kh6ng
qua dugc Malaysia 0O t<i6m dinh; (3) lich ldm viQc cria hdng d6ng tdu
bf gi6n <lo4n.

'

cdc

EAu tu md rQng thi trudng: C6ng ty dd khai trucrng tuytin m6i R4ch Gi6

2.

KOt qun girim srit ho?t tlQng cria HQi tl6ng qufrn

-

Hdn Nghg.

tri vir Ban Di6u hinh

2.1 DOi vdi Ban Diiu hdnh

-

Ban T6ng Girlm d6c da nghiOm tirc tri6n khai c6c Nghi quy6t cria Dai hQi d6ng
c6 rt6ng vd
thpc thi tdt chric ndng nhiQm vu cria minh theo quy dfnh cta ph6p luQt vd Di6u l0
C6ng ty.
Ban T6ng Gi5m d6c dd t6 chric thuc hiQn n6i dung c6c Nghi quyet cria HQi d6ng qu6n
tri.

M?c du tinh hinh kinh doanh glp retnhiAu kh6 khan do anh hucrng cira dich Covid, ktit qu6
kinh doanh chua d4t dugc nhu k6 ho4ch <td ra nhung Cdng ty v6n ddm b6o, duy tri ilugc
ho4t
dQng kinh doanh 6n dinh vd c6 l6i.
2.2

-

Ddi

vdri

HQi itdng qadn tr!.

tr! dd thpc

trong ndm2020 t4p trung dung theo Nghi
quy6t cira Dai hQi d6ng cO d6ng vd tudn tht Di0u l9 C6ng ty,
Quy chtl qu6n tri C6ng ty.
HQi d6ng quin tri tld thpc hiQn t6t chric ndng dinh hucmg ph6t triOn cho C6ng ty, th6ng qua
vi6c ho4ch d!nh, ki6m sodt vd di6u chinh c6c quytit dinh chi6n lugc. C6c quyi5t s6ch trgng
hiQn

y6u cua Ban T6ng Gi6m ddc itugc phdn tich, phAn biQn vd tham v6n ttr HQi d6ng qu6n tri
nhim co citc gi6i ph6p phu hqp cho COng ty.

rv. BAo cAo DANH GrA vE GrAo DfcH:
Giao dich gifra C6ng ty, cdng ty con, cdng ty do C6ng ty
50'/o trb l6n v6n tli6u lp vt6i thdrnh vi6n HQi tl6ng

nim quydn ki6m soit tran

quin tri, T6ng Gifm

tliico

nguli Didu

hinh hirnh khdc cria doanh nghiQp vi nhii'ng nguli c6li6n quan cria tltii tugmg iI6
1,
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Nhi
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Cdc cdng vi6c cua HQi d6ng quAn
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2.

Giao dich gitla C6ng ty vmc6ng ty trong d6 thinh vi6n HQi tl6ng quin tr!, T6ng Girim

tl6c, ngudi di6u

quin

f

hinh khdc cria doanh

nghiQp

li

thinh viOn sdng l4p ho4c tdr ngudi

doanh nghiQp trong thdi gian 03 nim gin nh6t tru0c thdi rti$m giao dich
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v. KEr QUA oANH GrA sr/ PHOr Hgp Ho4,r E9NG GriIA uy saN KrEM roAN vor
HQI DONG QUAN TRI, TONG GIAM DOC VA CAC CO DONG
Trong ndrn 2020, Uy ban ki6m todn nhQn ducr. c sg phdi hqp chat chd vd dugc t4o diAu kiQn
thu4n lqi dC thgc hiQn nhiQm vu cira minh ttr phia HOi d6ng qudn tr!, Ban T6ng Gi6m d(ip vd cdc
cdn bQ quin

llf cria C6ng ty, th6ng qua viQc duoc cung c6p dAy dir c6c bilo c6o, tdi liQu li6n quan
d€n tinh hinh qudn tri c6ng ty, cfrcho4t dQng kinh doanh, tinh hinh tdi chinh cira Cdng ty.
VI. NHAN XET VA TTBN NGHI

1.

-

Nh$n x6t:

Hoi d6ng quin tri vd Ban T6ng Gi6m d6c dA quan ly, diAu hdnh ho4t dQng C6ng ty theo dring
dinh hucrng dd dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng dO ra trong cuQc hop thucrng niOn. C6c giao dich

ngudi c6 liOn quan dugc c6ng b6 th6ng tin dAy dir theo quy dinh;
Trong ho4t d6ng qu6n ly, di6u hdnh, kh6ng c6 ghi nh4n tu c6c co quan quAn lf vA s1r vi ph4m
cira ngudi n6i bQ,

-

hay sai s6t ndo trong ytiu;

-

ty da lAp vd c6ng bti c6c 86o c6o tii chinh dinh k! phu hgp voi citc quy rlinh 6p dpng
AOi vOi c6ng ty ni6m y6t. 86o c6o tdi chinh brin ni6n vd 86o crio tdi chinh ndm 2020 rluoc
so6t x6t vd kii5m to6n bdi c6ng ty ki6m toan dring theo quy dinh hi6n hdnh.
COng
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q

cl-l
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2.

Kitin nghi:

Uy ban kiOm to6n dA xu6t Ban Di6u hdnh tii5p tpc cpp nh4t c6c quy trinh qu6n tri
kiOm to6n nQi bQ, ki6m so6t n6i b6, quy ch6 khric thudng xuyOn vd
dfnh kj,; tang

r

tao ki6n thric, truydn d4t di5n c6c nhdn vi6n c6 li6n quan ae Aam b6o tinh tudn thi
nhAn vi6n thyc hiQn.
Ban Di6u hdnh vd cdc cdnbQ qu6n l;f ctra c6ng ty tiOp tpc h5 trg, ph6i rrgp vd tuo
Uy ban ki6m to6n dC giam thi6u c6c rti ro, ndng cao hi6u su6t kirSm so6t vd hi6t

nhim d4t dugc c6c mpc ti6u vd nhiQm vU duoc giao.
VII. KET QUA OANTT GIA VE HF THONG KIEM SOAT NQI B9 VA QUAN
CUA CONG TY
ddng

HQ th6ng

kitim so6t nQi

d6p ung c6c quy dinh m6i vC

bQ vd qudn

ly rui ro cta Cdng ty dang trong qu6 trinh

I
hr

ti6m torin nQi bQ.

VIII. PHTIONG HUONG HOA.T DQNG NAM 2O2I C(JAUY BAN KIEM TOAN

-

D6nh giaho4t dQng cira HQi d6ng quin tri vd Ban T6ng gi6m d6c trong c6ng
di6u hdnh C0ng ty;

t6<

Ki6m tra, giam s6t viQc tudn thir ph6p luflt, ch6p hdnh Di€u lQ c6ng ty vd thur
quytit cria D4i hQi d6ng co d6ng cia HQi d6ng quin tri, Ban T6ng gi6m d6c vd n
di6u hdnh doanh nghiQp trong ndm 2021;

-

Tu v6n xdy dtmg, hodn thiQn

hQ

th6ng ki6m to6n n6i b0;

Xem x6t s6 s6ch k6 to6n, th6m dinh brio c6o tdi chinh ndm2020 vd brlo c6o td
ni6n ndm 2021.

Trdn ddy ld b6o c6o ndm 2020 ciaUy ban ki6m to6n, kinh trinh Eai hQi d6ng c6 <t6ng

r

nim 2021.
Trdn trong kinh chdo!

TM. OY BAN KIEM ToAN

V"

nfmfldn[Frrrrc

ceNG HoA xa ngr cnu Ncnin vrgr NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phric

CTCP TAU CAO TOC
SUPERDONG. KIEN GIANG

KiAn Giang, ngdy 30 tfuing 03 ndm 2021

r0 rniNn
DAr HQr DONG CO EoNG THUONG XrnX XAnn 202r
Kfnh efti: QuV C6 il6ng C6ng ty

-

LuQt Doanh nghiQp

CO phAn

sii SOtZOZOtgnl4 &rqc

Tiu

cao tdc Superdong -

QuiSc

Ki6n Giang

h1i nudc CQng hda xd h1i chti nghia

Vi€t Nom thdng qua ngdy 17/06/2020;

-

LuQt Chilmg khodn sii SltZOlOtgUt4 duqc Qu6c
Vi€t Nam th6ng qua ngdy 26/11/2019;

-

Cdn cilr Diiu le CbnS ty Cd phAn Tdu cao tiic Superdong - KiAn Giang;
Cdn

nudc CQng hda xd

h\i

chil

nghTa

c* Bdo cdo tdi chinh kiAm todn ndm 2020;

Cdn cilr Ngh! quyet Dqi
26/06/2020.
rr^.

h\i

rX

HQi ilOng quan

h\i

d1ng c6 d6ng thudng ni€n ndm 2020 duqc thdng qua ngdy

tri C6ng ty Cd ph6n Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang kinh trinh Eai

hQi d6ng cd d6ng th6ng qua c6c nQi dung sau ddy:

V

n tlii 1: B6o c6o tii chinh ki6m torfln ndm2020

Cdn crl di6m a kho6n 1 DiAu 15 DiOu le CTCP Tdu cao tl5c Superdong - Ki6n Giang quy dinh
l.

la
./--,

risii

llf,iTAr.r

quy6n vd nhiQm vg cria Dei hQi ddng cd d6ng v€ viQc th6ng qua 86o c6o tdi chinh kiOm toan
hang ndm cria C6ng ty. HOi d6ng quan tri CTCP Tdu cao ti5c Superdong - Ki6n Giang kinh

l\':\sur
\\,4\. KI
t\,:*X

trinh DHDCD bi6u quy6t th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm2020 dd dugc ki6m to6n boi Cdng
ty TNHH Hdng Ki0m to6n AASC.

'-*.

Vdn

Od

2: K6t

qui ho4t tlQng kinh doanh nim 2020vir k6 ho4ch nilm202l

2.1. Kift qud hogt ilQng

kinh doanh ndm 2020

HQi tl6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 ddng ph6 chuAn k6t qud ho4t dQng kinh doanh

cta C6ng ty trong ndm2020 v6i c6c chi ti6u chfnh:

rgnffi

ffiffi;

,

is.::.zi ililittiit. i

()

4

Ty

5

Ty lc LNST/V6n di€u r9 %)

6

Tf

19

LNST/Doanh thu thuAn (%)

lQ c6

tirc/V6n ili0u

8,730

7,46yo

4,8loh

3,59yo

l0%

5%

:i.::::i::::::,

(%) (*)

lQ

M*c c6 t*c ndy dugc chi trd

the,o k€t qud phdn

phiit tqi

nhuQn duqc

DHDCD Cdng ty

th6ng qua cho ndm tdi chfnh 2020.
2.2. KA hoqch hoqt ilQng

, ,

A.

qui thlrc

kinh doanh ndm 2021

t6i nhu dd trinh bdy
6 86o c6o cira HQi d6ng quan tri vd Ban Tdng Gi6m ddc, HOi ct6ng quan tri kinh trinh Dai hQi
i ra
rl
d6ng c6 d6ng th6ng qua phucrng 6n ho4t dQng kinh doanh ndm202l nhu sau:
Cdn cri k6t

I

hiQn ndm2020, tiOm ndng ph6t tri6n trong thdi gian

VOn di6u lQ (triQu d6ng)

633.3r7

Doanh thu thuAn (triQu d6ng)

304.339

ftR*iisF;6

2

Tdng truhng Doanh thu thuhc

-32,6904

(o/o)

-t
Lqi nhuan sau thu6 (triQu ddng)

22.708
;:ill

5

Tdng trahng Lqi nhufun sau tthu€

-77,54yo

(o/o)

'i::,
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le LNST/Doanh thu thudn (%)

7,4604

5

Ti

le LNST/V6n diAu Ie

%)

3,59oh

6

Tf

l9 c6 tric/Vdn di6u l0
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:

%

rt: '

:-
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() Milrc c6 ttlc ndy duqc chi trd the,o kAt qud phdn ph6i lqi nhudn duqc EHDCD C6ng ty
th6ng qua cho ndm tdi chinh 2020 vd dw ki€n k6 hoqch cho ndm tdi chinh 2021.

Vdn ed 3: Phucrng rin ph6n pniii tqi nhu$n n5m 2020 vn k6 ho4ch phfln ptriii tqi nhu$n

nilm202l
3.1. Phuong dn phdn pnAt
HQi cl6ng quan

tri dQ trinh

Ui nhuQn ndm 2020

phucmg 6n phdn ptroi tqi nhu4n ndm2020 nhu

rhuydi:
:.-:i:::::::::::

*;rninn,

','

sau:

T-}';'u';# i '

(DW: D6ng)
s6 tibn.^

Lgi nhu$n sau thu6 chua phin phfii
Lqi nhuan sau thu6 (LNST) ndm202.0

I

LNST chua phdn phdi ctra c6c n6m trudc

2

T6ng LNST chua phdn ptrOi t4i 3l/l'.2/2020

3

:

(1)+(2)

2r7.s97.81r.305

Trich lfp c6c qui

4

PhAn ptriii tqi nhugn nilm2020
Trd c6 tric b6ng ti6n

mit 5% (*)

Lqi nhu$n chua ph6n pniii

(*)

cOn

4i

5

:YDL*S%o

6

: (3)-(s)

Trd c6 t*c biing tiin mfit: Uy quyAn cho HAi d6ng qudn tri chon thdi diAm thlch hqp
chi, danh sdch ci5 d6ng vd fiiAn khai viQc chia c6 trlc cho c6 d6ng theo quy dinh.

3.2. Kif hoqch philn pnAt L{i nhuQn ndm 2021

C6ng ty dg ki6n sE tii5p tpc chia c6 tftc v6i tj' lQ bang SYo v6ndi6u lQ t4i thdi di€m chi 1116.
Hinh thric vd thdi di6m chi trd c6 tric ndm 2021 sd duo. c trinh vd quyi5t finh tai DHECD
thudrng ni6n nim 2022.

V

n ed 4:

Thi

lao cfra HQi tl6ng quin tri, (Jy ban ki6m to6n nim 2020 virk6 ho4ch
lao, kinh phf hogt tlQng cria HQi tl6ng quin tri ndm202l.

thi

HQi d6ng qudn tri b6o c6o vO thu lao cira HQi d6ng qudn tri, Uy ban kiOm torin trong n6m
2020 vdkiiSn nghi mric thir lao, kinh phi ho4t d6ng cria HDQT cho ndm 2021 nhu sau:
4.1.

Thi lao cfia HQi itdng qudn tr!,

t7y ban ki6m todn thryc hiQn ndm 2020

(EW:

Tht

d1ng/ndlm)
t,'{\

lao
alt

221.760.000
1s8.400.000
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4.2. K€ hoqch

thit lao, kinh phf hogt

t^tQng crta

HQi iliing qudn tr! ndm 2021

HOi ddng qudn tri kinh trinh DHDCD th6ng qua t6ng kinh phi ho4t tlQng vd thi lao cira FJtQi
-x
qudn tri trong ndm202I sE o mric tdi da khOng qu6 1,1 tj'd6ng. Sau d6, HQi d6ng quan
ttdng
tri s0 phdn pfrOi t4l theo su d6ng g6p oira m6i thanh vi6n cho C6ng ty, dim b6o phu hgp r,,6i
n.l
Ei6u lQ vd c6c quy dlnh hiQn hdnh.

V6n e6 S: Lqa chgn Cdng ty ki6m to6n nlm 2021

ty Co phan Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang kinh trinh Dei hqi d6ng c6 d6ng th6ng
qua viQc ty quyOn cho HQi ddng quan tri lpa chgn dcrn vi ki6m torln dQc tap
C6ng ry
"6o
trong nim tdi chfnh 2021.
Cdng

Vdn rI0 6: Td trinh Sr?a tl6i, b6 sung Didu

lQ COng

fy

C6ng ty C6 phan Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang kfnh trinh Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng
qua viQc Sria ddi, bd sung Di6u lQ theo quy dinh cria LuQt Doanh nghiQp s6 SS1ZOZOIQHI4,

Luat chrmg kho:in s6 sqtzotglQHl4 vdchcvdn b6n ph6p luflt kh6c c6 li€n quan.

V6n dd 7: Td trinh Sfra tl6i, b6 sung Quy ch6 nQi bQ vd quin

tri C6ng fy

C6ng ty CO phan Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang kfnh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng thdng
qua viQc Sria t16i, bti sung Quy ch6 nQi bO v0 quan tri Cdng ty theo quy dinh cta Lu{t Doanh
nghiQp sA SgnOZOlQHl4, Luflt Chimg kho6n sO S+tZOtglQHl4 vd c6c vdn ban ph6p luflt
khSc c6 li6n quan.

Vin tliiS: Td trinh

xAy dgng Quy ch6 hogt tlQng cria HQi ddng

quin tr!

C6ng ty CO phan Tdu cao t6c Superdong - Ki0n Giang kinh trinh Dai hQi d6ng cd ddng thdng
qua viQc xdy dlmg Quy chti ho4t dQng cira HQi d6ng quan tr! theo quy dinh ctra LuQt Doanh
nghiQp sO SgtZOZOlQHl4, Luflt Chimg khoan s6 Sq\ODlQHl4 vd c6c vdn ban ph6p luft
kh6c c6 li6n quan.
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HQi tl6ng quan
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)ni hAil
tri trdn trgng kinh trinh Dai
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CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG
Số 10, đường 30/4, khu phố 2, phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh
Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3980 111
Fax: (0297) 3846 180
Email: info@superdong.com.vn Website: www.superdong.com.vn

BIÊN BẢN HỌP

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
--------------------------------------------

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG
(SKG)
- Trụ sở chính: Số 10, đường 30/4, khu phố 2, phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc,
Tỉnh Kiên Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1700556108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên
Giang cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 02/02/2021.
- Thời gian họp: 08h30, ngày … tháng … năm 2021
- Địa điểm: Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – Số 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp.Hồ Chí
Minh.
I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI
1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 Ban tổ chức Đại hội giới thiệu tới Đại hội Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các
Ông/Bà:
- Ông/Bà …

- …;

- Ông/Bà …

- …;

 Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là 4.011 cổ đông (danh
sách cổ đông tại ngày 29/03/2021) tương ứng 63.331.735 cổ phần.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp là … người, tương ứng … cổ phần
chiếm tỷ lệ …. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều
kiện tiến hành.
2. Trình Đại hội thông qua các Danh sách:
 Chủ tọa Đoàn:
- Bà Hà Nguyệt Nhi

- Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội;
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- Ông/Bà ……

- Thành viên;

- Ông/Bà ……

- Thành viên;

- Ông/Bà ……

- Thành viên;

- Ông/Bà ……

- Thành viên.

 Ban Thư ký:
- Ông/Bà ……

- Tổ trưởng Ban Thư ký;

- Ông/Bà ……

- Thành viên Ban Thư ký.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ ……% phiếu biểu quyết tán thành.
 Ban Kiểm phiếu biểu quyết:
- Ông/Bà ……

- Trưởng Ban Kiểm phiếu;

- Ông/Bà ……

- Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ ……% phiếu biểu quyết tán thành.
3. Trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, nội dung chương
trình làm việc của Đại hội.
Ông/Bà …… thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại
Đại hội, Nội dung chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua với ……% số phiếu tán thành.
II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1. Phần trình bày các nội dung
Đại diện Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Điều hành Công ty trình bày trước Đại hội:
- Ông/Bà …… trình bày …….
- Ông/Bà …… trình bày …… và Tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể:
 …….
 …….
 …….
 …….
 …….
2. Phần thảo luận của Đại hội
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Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các
Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn Chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông
như sau:
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Phần biểu quyết của Đại hội
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán
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Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm
2021
5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
STT
1
2

3

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2020

Thực hiện 2020

TH/KH

Vốn điều lệ (triệu đồng)

633.317

633.317

100%

Doanh thu thuần (triệu đồng)

353.493

304.339

86,1%

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)

-21,8%

-32,7%

-

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

30.847

22.708

73,6%

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)

-69,5%

-77,5%

-

4

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)

8,73%

7,46%

-

5

Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)

4,87%

3,59%

-

6

Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)

10%

5%

-

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua
cho năm tài chính 2020.
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5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
Chỉ tiêu

STT
1
2

3

TH Năm 2020

KH Năm 2021

Vốn điều lệ (triệu đồng)

633.317

633.317

Doanh thu thuần (triệu đồng)

304.339

391.576

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)

-32,69%

28,66%

22.708

25.758

-77,54%

13,43%

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)

4

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)

7,46%

6,58%

5

Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)

3,59%

4,07%

6

Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)

5%

5%

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua
cho năm tài chính 2020 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2021.
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua.
Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021
6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
(ĐVT: Đồng)
Nội dung

Thuyết
minh

Cách tính

Số tiền

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020

1

22.708.584.409

LNST chưa phân phối của các năm trước

2

194.889.226.896
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Thuyết
minh

Nội dung
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2020

3

Trích lập các quỹ

4

Cách tính
= (1)+(2)

Số tiền
217.597.811.305

Phân phối lợi nhuận năm 2020
Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (*)

5

= VĐL*5%

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại

6

= (3)-(5)

31.665.867.500
185.931.943.805

(*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh
sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định.
6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
Công ty dự kiến sẽ tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 5% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. Hình thức
và thời điểm chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm
2022.
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ
đông thông qua.
Nội dung 7: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2020 và
kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
7.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thực hiện năm 2020
(ĐVT: đồng/năm)
STT

Họ và tên

Chức vụ

Thù lao

Hội đồng quản trị
1

Hà Nguyệt Nhi

2

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

3

Puan Kwong Siing

Chủ tịch HĐQT

221.760.000

Phó CTHĐQT

158.400.000

TV HĐQT

95.040.000
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Họ và tên

STT

Chức vụ

Thù lao

4

Nguyễn Thị Hoa Lệ

TV HĐQT

95.040.000

5

Tăng Siêu Tâm

TV HĐQT

95.040.000

6

La Xuân Đào

TV HĐQT

95.040.000

7

Phan Hồng Phúc

TV HĐQT

95.040.000

Tổng

855.360.000
Ủy ban kiểm toán

1

Phan Hồng Phúc

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

158.400.000

7.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021 sẽ ở mức tối đa không
quá 1,1 tỷ đồng. Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công
ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2020 và kế hoạch thù lao,
kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Nội dung 8: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc
lập cho Công ty trong năm tài chính 2021.
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
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Điện thoại: (0297) 3980 111
Fax: (0297) 3846 180
Email: info@superdong.com.vn Website: www.superdong.com.vn
Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Nội dung 11: Thông qua việc xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Phần biểu quyết:
Số phiếu hợp lệ:
+ Số phiếu tán thành:
+ Số phiếu không tán thành:
+ Số phiếu không ý kiến:
Số phiếu không hợp lệ:

-

Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................
Số cổ phần: ..........................

- Tỷ lệ: ...................... %
- Tỷ lệ: ......................... %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ........................ %
- Tỷ lệ: ...................... %

Như vậy, Nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
1. Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ
phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang với ……% phiếu biểu quyết tán thành.
2. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần
Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang với ……% phiếu biểu quyết tán thành.
3. Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

8

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG
Số 10, đường 30/4, khu phố 2, phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh
Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3980 111
Fax: (0297) 3846 180
Email: info@superdong.com.vn Website: www.superdong.com.vn
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang kết thúc vào lúc …… giờ …… ngày 28 tháng 04 năm 2021.
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
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CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO
TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
-------------------------Số: …….. /2021/NQ-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG - KIÊN GIANG
DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày …/…/2021.

QUYẾT NGHỊ
Ngày …/…/2021, tại Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – Số 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp.Hồ
Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang được tổ
chức với sự tham gia của …… đại biểu sở hữu …… cổ phần chiếm …… tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của Công ty.
Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí
thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
Đại hội đã thông qua Nội dung 1 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
Đại hội đã thông qua Nội dung 2 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán
Đại hội đã thông qua Nội dung 3 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Đại hội đã thông qua Nội dung 4 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm
2021
5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

1

Chỉ tiêu

STT
1
2

3

Kế hoạch 2020

Thực hiện 2020

TH/KH

Vốn điều lệ (triệu đồng)

633.317

633.317

100%

Doanh thu thuần (triệu đồng)

353.493

304.339

86,1%

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)

-21,8%

-32,7%

-

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

30.847

22.708

73,6%

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)

-69,5%

-77,5%

-

4

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)

8,73%

7,46%

-

5

Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)

4,87%

3,59%

-

6

Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)

10%

5%

-

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông
qua cho năm tài chính 2020.
5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu

STT
1
2

3

TH Năm 2020

KH Năm 2021

Vốn điều lệ (triệu đồng)

633.317

633.317

Doanh thu thuần (triệu đồng)

304.339

391.576

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)

-32,69%

28,66%

22.708

25.758

-77,54%

13,43%

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)

4

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)

7,46%

6,58%

5

Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)

3,59%

4,07%

6

Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)

5%

5%

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông
qua cho năm tài chính 2020 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2021.
Phần biểu quyết:
Đại hội đã thông qua Nội dung 5 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021
6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
Hội đồng quản trị đệ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
(ĐVT: Đồng)
Thuyết
minh

Nội dung
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
2

Cách tính

Số tiền

Thuyết
minh

Nội dung

Cách tính

Số tiền

Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020

1

22.708.584.409

LNST chưa phân phối của các năm trước

2

194.889.226.896

Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2020

3

Trích lập các quỹ

4

= (1)+(2)

217.597.811.305
-

-

Phân phối lợi nhuận năm 2020
Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (*)

5

= VĐL*5%

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại

6

= (3)-(5)

(*)

31.665.867.500
185.931.943.805

Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt
danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
Công ty dự kiến sẽ tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 5% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. Hình
thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022.
Đại hội đã thông qua Nội dung 6 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 7: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2020
và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
7.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thực hiện năm 2020
(ĐVT: đồng/năm)
STT

Họ và tên

Chức vụ

Thù lao

Hội đồng quản trị
1

Hà Nguyệt Nhi

Chủ tịch HĐQT

221.760.000

2

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Phó CTHĐQT

158.400.000

3

Puan Kwong Siing

TV HĐQT

95.040.000

4

Nguyễn Thị Hoa Lệ

TV HĐQT

95.040.000

5

Tăng Siêu Tâm

TV HĐQT

95.040.000

6

La Xuân Đào

TV HĐQT

95.040.000

7

Phan Hồng Phúc

TV HĐQT

95.040.000

Tổng

855.360.000
Ủy ban kiểm toán

1

Phan Hồng Phúc

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

158.400.000

7.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021 sẽ ở mức tối đa không
quá 1,1 tỷ đồng. Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công
ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.
3

Đại hội đã thông qua Nội dung 7 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2021
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài
chính 2021.
Đại hội đã thông qua Nội dung 8 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
Đại hội đã thông qua Nội dung 9 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Đại hội đã thông qua Nội dung 10 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nội dung 11: Thông qua việc xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Đại hội đã thông qua Nội dung 11 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% số
cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang thông qua toàn
văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan của
Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Nguyệt Nhi

4

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

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang)

Kiên Giang, ngày ... tháng ... năm 2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong –
Kiên Giang
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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 mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ
phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
b) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những
vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
e) Việt Nam là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
f) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và
người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị,
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại
hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng
khoán;
j) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
k) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
l) 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;
m) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
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, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Mục, 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.
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM
KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời
hạn hoạt động của Công ty
1. Tên Công ty
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG –
KIÊN GIANG
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUPERDONG FAST FERRY KIEN GIANG
JOINT STOCK COMPANY
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- Tên Công ty viết tắt: SUPERDONG FF-(KG) JSC
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:
- Địa chỉ: số 10 đường 30/4, khu phố 2, phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang.
- Điện thoại: 0297.3980111
- Fax: 0297.3846180
- E-mail: info@superdong.com.vn
- Website: www.superdong.com.vn
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh 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 quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt
động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ
ngày thành lập.
Điều 3. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty có (02) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Tổng Giám đốc.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền
và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị
đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của Người đại
diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác
theo quy định của pháp luật hiện hành.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn
bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật tại Công ty
khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Trường hợp hết hạn ủy quyền mà Người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt
Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và
nghĩa vụ của Người đại theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định
cử người khác thay thế.
Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện
các quyền và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người
khác thay thế.
 Quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT:
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-

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

-

Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và Chủ tọa cuộc họp
HĐQT, ĐHĐCĐ theo quy định;

-

Tổ chức việc thông qua Nghị quyết của HĐQT;

-

Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.

 Quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc:
- Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, thực hiện 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;
-

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 hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành
hoạt động kinh doanh của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

-

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

-

Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

-

Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội
đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù
lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản
trị quyết định;

-

Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ
nhiệm, bãi nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp
đồng của họ;

-

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 cũng như kế hoạch tài chính năm (05)
năm;

-

Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty phục vụ hoạt động
quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự
toán hàng năm cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và
phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

-

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội
bộ của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công
ty;

-

Tổng Giám đốc 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.
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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 chính của Công ty là:
Mã ngành, nghề
kinh doanh
5 111 Ch nh

Tên ngành, nghề kinh doanh
Vận tải hành khách ven biển

3312

Sửa chữa máy móc, thiết bị

3315

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe
có động cơ khác)

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Kinh doanh
khai thác cảng biển.

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

5224

Bốc xếp hàng hóa

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

9329

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

3011

Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: Đóng tàu và cấu kiện nổi. Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải,
sửa chữa tàu biển.

5222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Kinh
doanh khai thác cảng thủy nội địa.

50121

Vận tải hàng hóa ven biển

5021

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

5022

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

4932

Vận tải hành khách đường bộ khác

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

55101

Khách sạn

5610

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5630

Dịch vụ phục vụ đồ uống

79120

Điều hành tua du lịch

79200

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
Công ty được thành lập với mục tiêu đầu tư phát triển ngành vận tải đường thủy và các dịch vụ
có liên quan nhằm thu lợi nhuận tối đa để không ngừng phát triển Công ty, tạo việc làm ổn định
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cho người lao động, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông; góp phần tăng thu ngân sách, tạo điều kiện
thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa bàn kinh doanh và cả nước.
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty
Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ
này, đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã
công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NƢỚC NGOÀI
Điều 6.

Vốn điều lệ, cổ phần, tỷ lệ sở hữu của nƣớc ngoài

1. Vốn điều lệ của Công ty là 633.317.350.000 đồng (Sáu trăm ba mươi ba tỷ ba trăm mười bảy
triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 63.331.735 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 bao gồm 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. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đầu tư số
561023000003 do Ban quản lý ĐTPT đảo Phú Quốc cấp ngày 22/01/2010 và đổi sang Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700556108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang
cấp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư ngày 04/12/2015. Công
ty không có cổ đông sáng lập.
6. 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 cổ đông và người khác với
điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ
trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy
định khác.
7. 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.
8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.
9. Tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%, trừ trường hợp pháp luật có quy định
khác.
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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 theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với
một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy
định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần
theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ
phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều
khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở
hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông
được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm
các nội dung sau đây:
a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
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 nhƣợng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định
khác, cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định
của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. 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 1 . 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 và chịu
trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của
Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 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.
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4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều
112 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 chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với
nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh 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.
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, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
3. Tổng Giám đốc.
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 12. Quyền của cổ đông
1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực
tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Mỗi cổ
phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông
trong Công ty;
d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3
Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có
quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
f) 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;
g) Khi 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;
h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh
nghiệp;
i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các
quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các
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quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông
thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy
định của pháp luật;
k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ Nghị quyết,
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh
nghiệp;
l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền
sau:
a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy
định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
b) Xem xét, tra cứu, trích lục số Biên bản và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Báo
cáo tài chính bán niên và hàng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và
tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;
c) Yêu cầu Hội đồng quản trị 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 bằng văn bản và phải bao gồm các nội
dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, 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;
d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn
bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày khai mạc. Kiến
nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa
vào chương trình họp;
e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử
người vào Hội đồng quản trị thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông
báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ
đông;
b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại
khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ
đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc
nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của
Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
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2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ
trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần
hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi
ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài
sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật;
chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các
hình thức sau:
a) Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình
thức điện tử khác;
d) Gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
7. 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.
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất
của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04)
tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội
đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần
thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên,
Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định
là nơi Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
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 được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo
tài chính kiểm toán năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái
ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ
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chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty.
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) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy
định của pháp luật;
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật
Doanh nghiệp; 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;
d) 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 60 ngày kể từ ngày
số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận
được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.
Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng
quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội
đồng quản trị có liên quan;
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 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông
quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
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.
c) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh
nghiệp.
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:
a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định
mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi
trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ
đông Công ty;
Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;
Phê duyệt/Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội
đồng quản trị;
Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được
chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp
thuận khi xét thấy cần thiết;
Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

q)
r)

Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;
Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản
trị;
Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được
chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;
Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi
trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167
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;
Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng
khoán;
Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Tất cả 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.
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Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp
hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một
trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:
a) Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 cá nhân khác dự họp;
b) Đối với cổ đông là tổ chức nắm giữ dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy
quyền cho tối đa 02 cá nhân hoặc tổ chức khác, từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết được ủy quyền tối đa cho 03 cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp; tổ chức nắm giữ từ
50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa cho 04 cá nhân hoặc tổ
chức khác dự họp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại
khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp
luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số
lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký
của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự
họp.
3. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử 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.
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 đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp
thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi theo hướng bất lợi về
quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông
ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc
được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán
thành trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. 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 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền
của họ) và nắm giữ tối thiểu 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 thời hạn 30 ngày
tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người
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và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo 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.
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định
tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.
4. 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, chƣơng trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng
quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3
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/bầu cử tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không
quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải 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;
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 mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức
thích hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, 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 nơi cổ
phiếu của Công ty niêm yết. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời
họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước
ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).
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;
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c) Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử;
d) 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 2 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 chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến
nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, 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 vấn
đề 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 quy định tại khoản 4 Điều này;
b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ
thông trở lên theo quy định tại khoản 2 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.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản
4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5
Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
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 trên 50%
tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1
Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định
họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông
dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều
này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định
họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
Điều 2 . 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 theo trình tự sau:
a)

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền
có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng
ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số Phiếu biểu quyết/Phiếu
bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong
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nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết Tán thành, Không
tán thành và Không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu công bố
ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 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;
b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 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/bầu cử 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/bầu cử trước đó không thay đổi.
2. Việc bầu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu và Ban Kiểm phiếu được
quy định như sau:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác
làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành 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;
b) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp; Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại
biểu phục vụ cuộc họp;
c) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ
tọa cuộc họp.
3. 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.
4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản
ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
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.
5. Người triệu tập họp hoặc Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý
khác;

19

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong –
Kiên Giang
b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân
thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc
họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối
đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc
họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo
luận và biểu quyết;
c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành
một cách công bằng và hợp pháp.
7. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại
khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để
thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả Nghị quyết được thông qua tại
cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
8. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua
họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức
bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và
khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông qua
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số
phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các
khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
a)
b)
c)
d)

Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo
cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị
khác;
e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
f) Gia hạn thời gian hoạt động của Công ty.
2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và
các nội dung như sau:
a) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu
nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một
phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên
Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử
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viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp
có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội
đồng quản trị 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 định tại Quy chế bầu cử.
b) Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
c) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ
đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở
hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng
loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua
Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên
HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý
kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều
21 Điều lệ công ty.
3. 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, thủ tục triệu tập họp và thông qua
Nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết 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 Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
b) Phê duyệt/sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội
đồng quản trị;
c) Định hướng phát triển Công ty;
d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
g) Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm
h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
k) Các vấn đề khác 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,
các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm
nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại 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.
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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 liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ
đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối
với đại diện 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.
4. Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc
thư điện tử theo quy định sau đây:
Trường hợp gửi thư, Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân,
của người đại diện theo ủy quyền hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
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) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật
đến thời điểm kiểm phiếu;
c) Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến
hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ 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.
a)

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông
không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. 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/Phiếu bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong
đó phân biệt số Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử hợp lệ và số Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử
không hợp lệ và phương thức gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách
cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử;
d) Tổng số phiếu Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng số
phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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
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nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung
thực, không chính xác.
6. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể
từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết có thể thay thế bằng
việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết
thúc kiểm phiếu.
7. 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.
8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ
đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành
và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 23. Nghị quyết, 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 lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước
ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về
các vấn đề trong chương trình họp;
Số cổ đông và tổng số Phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, với số cổ phần và số phiếu
bầu tương ứng.
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;
Tổng hợp số Phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ Phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
Họ, tên và chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản
họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham
dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ
tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp.

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 hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu
trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài
thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
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4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp,
văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên
quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin
theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Nghị quyết hoặc 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 hoặc nhóm cổ
đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài
xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các
trường hợp sau đây:
1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm
trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3
Điều 21 Điều lệ này.
2. Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc 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 ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin
liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 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 cử viên này trước
khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực,
chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách
trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng
quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
Trình độ chuyên môn;
Quá trình công tác;
Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ
chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới
công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử
ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ
đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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
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đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ
65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ
số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị
đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu
thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu
thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại
khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị
của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị
cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi
có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng
quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm
nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên. Quyền,
nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc
lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường
hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật
Doanh nghiệp.
5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp
luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết
định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông.
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;
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b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng
loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh
nghiệp;
f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định
của pháp luật;
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35%
tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường
hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo
quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp
đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều
lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người
quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng
cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
j) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh
doanh hàng ngày của Công ty;
k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty
con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
l) 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 nghị quyết;
m) Trình Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát
sinh trong quá trình kinh doanh;
o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công
ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của
Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;
q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp
thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị
trong Công ty.
r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu
theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông
tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định
khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
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Điều 28. Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu
quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc
được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và
mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên
tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết
định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty
theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong
Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp
thường niên.
4. 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 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.
5. 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.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự
chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách
nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các
thành viên Hội đồng quản trị và bầu một trong các thành viên còn lại làm Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm Chủ tọa
cuộc họp Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
4. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch Hội đồng quản trị
trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền và khi Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị
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rằng mình vắng mặt. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt do bất khả kháng hoặc
không còn đủ năng lực hành vi dân sự thực hiện nhiệm vụ của mình, Phó Chủ tịch thực hiện
quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc
bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể
từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
6. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ
của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ
của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội
đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện
pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư
trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi,
bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành
viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo
nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản
trị.
Điều 3 . Cuộc họp của Hội đồng quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành
viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có
nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các
thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản
trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
d) Khi nhận được yêu cầu tại điểm c khoản 2 Điều 12 Điều lệ này của cổ đông hoặc nhóm cổ
đông sở hữu từ -05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên;
e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích,
vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập
họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về
những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản
trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
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6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời
họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời
gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải
kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và Phiếu biểu quyết của thành viên.
7. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện
điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc
của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp.
Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp
theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần
thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng
quản trị dự họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp
sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 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;
e) Gửi Phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.
10. Trường hợp gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, Phiếu biểu quyết phải đựng
trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ
trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 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 6 Điều 42 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.
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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. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền
cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
14. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự
họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến
của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để
thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội
đồng quản trị tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ này.
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.
16. 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 theo hình thức trực tuyến 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.
17. 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 (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên
bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. 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, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội
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đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và
thành viên bên ngoài. 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.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị
phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội
bộ về quản trị Công ty.
Điều 32. Ngƣời phụ trách quản trị Công ty
1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ
trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm
nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được
chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
a) Tư vấn cho Hội đồng quản trị về 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 và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội
đồng quản trị;
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;
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 Hội đồng quản trị;
g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 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 trong công việc kinh doanh hàng
ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các
chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm
các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
Điều 34. Ngƣời điều hành Doanh nghiệp
1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc 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 Doanh nghiệp phải có trách
nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
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2. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội
đồng quản trị quyết định.
3. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định
của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài
chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng
Giám đốc.
2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự
giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về
việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ
không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp
luật.
4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không
thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
b) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh
thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người
quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;
g) Tuyển dụng lao động;
h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị
có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.
Điều 36. Thƣ ký Công ty
Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm
Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể
bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao
động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản
họp;
b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
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d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ
đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành
chính. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.
IX.

ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 37. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán
1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị
đề cử và không phải là người điều hành doanh nghiệp.
2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán
phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
Điều 38. Thành phần Ủy ban kiểm toán
1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên
Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội
đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về
pháp luật và hoạt động của 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 tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các
báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên
ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán
Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:
1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với
các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác
để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề
liên quan Báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với
Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản
trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.
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7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Điều 4 . Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán
1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ
ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham
dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản
hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban
kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được
đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng
thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
Điều 41. Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của Thành viên Ủy ban kiểm toán
Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ủy ban kiểm toán được thực hiện tương tự theo
quy định tại Điều 28 Điều lệ này.
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC
VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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.
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi
ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên
quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để
phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo
bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do
Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với
những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch
nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện
công bố thông tin về các Nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố
thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho
thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên
quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ
để thực hiện các giao dịch có liên quan.
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6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,
người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô
hiệu trong các trường hợp sau đây:
a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 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, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo
Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những
thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong
vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản
được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng
như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành
khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Phiếu biểu
quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;
c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo
cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được
Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên
quan.
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ,
trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình 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,
Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc
đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì 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 trách nhiệm của mình.
3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh
toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) 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 TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ
1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc
của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính
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xác của mình; 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;
b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem
xét, tra cứu, trích lục sổ Biên bản và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài
chính giữa năm và hàng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu
khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.
2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và
hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc
bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ
đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, 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.
4. Công ty phải lưu giữ 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, báo cáo của Ủy ban kiểm toán, 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.
5. 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 45. Công nhân viên và công đoàn
1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua 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 doanh nghiệp.
2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua 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 46. 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. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một
loại cổ phiếu.
3. 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.
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4. 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 cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ
phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng
khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết,
Quyết định 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 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. 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, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
Điều 47. Tài khoản ngân hàng
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh 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 48. Năm tài ch nh
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 cùng năm.
Điều 49. Chế độ kế toán
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù
được cơ quan có thẩm quyền ban hành, 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 TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG
BỐ THÔNG TIN
Điều 5 . Báo cáo tài ch nh năm, bán niên và quý
1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo
quy định của pháp luật. Công ty công bố Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định
của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có
thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định
pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và
khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và Báo cáo tài chính
quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 51. Báo cáo thƣờng 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 52. Kiểm toán
1. Đại hội đồng cổ đông 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.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm Báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty được 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 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. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp
1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy
định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Tổng Giám đốc quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi
nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện
hành.
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XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY
Điều 54. Giải thể công ty
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy
định khác;
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 55. Gia hạn hoạt động
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 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 số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
Điều 56. Thanh lý
1. Tối thiểu 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 03 thành viên, trong đó
02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định
từ 01 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.
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XIX.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 57. 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, Điều lệ Công ty, các quy định
pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:
a) Cổ đông với Công ty;
b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác.
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa 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 15 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 Trọng tài kinh tế 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 hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình
hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có
thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.
3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa 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 58. 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. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập
trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong
Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.
XXI.

NGÀY HIỆU LỰC

Điều 59. Ngày hiệu lực
1. Bản Điều lệ này gồm 21 mục, 59 Điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tàu
cao tốc Superdong – Kiên Giang nhất trí thông qua.
2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
3. 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 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
CTCP TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nguyệt Nhi
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CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DỰ THẢO

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
Căn cứ:
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số
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- Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc
Superdong – Kiên Giang.
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CHƢƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng
1.

Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội dung về vai trò, quyền và
nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại
hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện
hành khác của pháp luật.

2.

Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám
đốc và những người liên quan được đề cập trong Quy chế này.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt
1.

Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó
Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công
ty.

2.

Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại
khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

3.

Công ty: là Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

4.

HĐQT: là Hội đồng quản trị

5.

Ứng cử: là tự đề cử

6.

VSD: là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

7.

Đại biểu: là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền hợp lệ)

8.

Người phụ trách quản trị Công ty: là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều
281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
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CHƢƠNG 2 – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ
QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp
số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 14, Điều 15 Điều lệ Công ty.
Mục 2. Quy định về trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty)
1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên:
Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ
ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản
trị có quyền quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần
thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng:
a.

HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày
số thành viên HĐQT còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty hoặc
nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty.
Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản
trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng
quản trị có liên quan.

b.

Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản
4 Điều 14 Điều lệ Công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông theo quy
định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại
điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
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.

c.

Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh
nghiệp.
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Điều 4. Nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công
ty)
1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:
a.

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác
làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều
hành 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;

b.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý,
có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số
người dự họp.

c.

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý
khác;
 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân
thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của
cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông.

d.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối
đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc
họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo
luận và biểu quyết;
 Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành
một cách công bằng và hợp pháp.

e.

Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành.

f.

Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tịch và các Thành viên.

g.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của
HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
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 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập
trung dân chủ, quyết định theo đa số.

h.

2. Thƣ ký đại hội:
a.

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;

b.

Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:


Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;



Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu/Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông/Đại biểu;



Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;



Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông
báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;



Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

3. Ban kiểm phiếu:
a.

Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ
tọa cuộc họp;

b.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:


Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;



Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển
biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;



Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;



Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư
khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4. Ban kiểm tra tƣ cách cổ đông/đại biểu:
a.

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ
cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên.

b.

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu:


Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.



Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình
cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có
quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông Công ty được tổ chức tiến hành.



Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.
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Điều 5. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty; Quy chế thực hiện quyền của Tổng
Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam)
1.

Công ty phải 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.

Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan theo quy định tại Quy
chế thực hiện quyền của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
1.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong
danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ Công
ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số
doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác
đối với người dự họp.

2.

Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức thích hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc
của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty; trường hợp Công ty xét thấy cần
thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ Công ty.

3.

Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

4.

a.

Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn
đề trong chương trình họp;

b.

Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử.

Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp
quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của
công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.

Điều 7. Chƣơng trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty)
1.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 3 Quy chế
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/bầu cử tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá
10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không
quy định thời hạn ngắn hơn. Công ty phải 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.
Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;

b.

Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
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3.

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.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức
thích hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, 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 nơi cổ
phiếu của Công ty niêm yết. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời
họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước
ngày khai mạc cuộc họp thời hạn nếu Điều lệ Công ty không quy định dài hơn (tính từ ngày mà
thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 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;

c.

Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử;

d.

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 2 Điều 12 Điều lệ Công ty 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 chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp trừ
trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng
loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, 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 vấn đề 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 quy định tại khoản 4 Điều này;

b.

Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ [5%] cổ phần phổ
thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty;

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 Công ty.
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6.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4
Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5
Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 8. Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 16 Điều lệ Công ty;
khoản 1, 2, 5 Điều 20 Điều lệ Công ty)
1.

2.

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông:
a.

Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo
họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội
(được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho cổ đông) về Công ty.

b.

Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi
trong thông báo, bao gồm:
-

Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;

-

Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân thủ
quy định tại khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được cử thì phải
xác định cụ thể số cổ phần và số Phiếu bầu cử/Phiếu biểu quyết được uỷ quyền cho mỗi đại
diện).

-

Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình
thức điện tử khác;

-

Gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

-

Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với quy định của
Pháp luật;

-

Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ
đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao
gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ
phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ Công ty.

Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội
a.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại
Điều 16 Điều lệ Công ty;

b.

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại
điểm a khoản 2 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định
của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy
quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy
quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
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Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký
dự họp.
c.

Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử 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:
 Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi
dân sự;
 Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 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.

3.

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông
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 theo trình tự sau:
a.

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có
quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký,
họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử
của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội
dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết Tán thành, Không tán
thành và Không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay
trước khi bế mạc cuộc họp trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác. Đại hội bầu
những người chịu trách nhiệm 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;

b.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 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/bầu cử 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/bầu cử
trước đó không thay đổi.

Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty)
1.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên
50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

2.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều
này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp
lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự
họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
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3.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều
này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định
họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Hình thức thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 22 Điều lệ Công ty)
Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc
họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 11. Các nội dung đƣợc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 15 Điều lệ Công ty)
1.

Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

2.

Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông
Công ty;

3.

Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được
chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận
khi xét thầy cần thiết;

4.

Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

5.

Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;

6.

Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng
thành viên Hội đồng quản trị;

7.

Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

8.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

9.

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

10. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;
11. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
12. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
13. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
14. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
15. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong
Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị
khác;
16. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
17. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167
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;
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18. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
19. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng
quản trị.
20. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội
1. Nguyên tắc chung
a.

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng
cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

b.

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực
tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại
biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu
biểu quyết Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền
được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Quy định về tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử
a.

Phiếu biểu quyết

 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo
sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có
chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho
Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong
ba (03) lựa chọn biểu quyết.
 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

b.

Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
Phiếu bầu cử

 Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá,
cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký,
dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm
phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
 Phiếu bầu cử không hợp lệ:


Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;



Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;



Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng
số phiếu được phép bầu;



Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty quy
định.
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Điều 13. Cách thức bỏ Phiếu biểu quyết
1. Nguyên tắc chung
-

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc
hình thức điện tử khác.

-

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn
đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương
án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

2. Các hình thức bỏ Phiếu biểu quyết
a.

Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt
trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại
biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc
Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp
đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán
thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo
hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban
kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán
thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

b.

Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết,
đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán
thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô
mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu
quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm
phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

c.

Bỏ phiếu điện tử: tương tự như Điều 31 Quy chế này.

Điều 14. Cách thức bỏ phiếu bầu cử
1. Nguyên tắc chung
 Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT.
2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử
a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu
 Theo đó mỗi đại biểu có tổng số Phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại
diện sở hữu nhân với số thành viên cần bầu;
 Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số Phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng
cử viên;
 Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban
kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
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 Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại
phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;
 Cách ghi Phiếu bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng
dẫn cụ thể như sau:
+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào lựa
chọn “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;
+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào
phần “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng;
+ Quy định khác theo Quy chế bầu cử.
Lƣu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào lựa chọn “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở
phần “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.
 Nguyên tắc trúng cử:
+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho
thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được
bầu ngang nhau.
+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử tiếp
cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
b.
c.

Bầu cử theo phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13
Quy chế này.
Bỏ phiếu điện tử: tương tự như Điều 31 Quy chế này.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu
Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp Thẻ/Phiếu biểu quyết tán thành, Không tán
thành, Không có ý kiến.
Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết đƣợc thông qua
(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty)
1.

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số đại biểu đại diện từ 65% tổng số
Phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các
khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
a.

Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b.

Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c.

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d.

Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

e.

Tổ chức lại, giải thể Công ty;
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2.

f.

Gia hạn thời gian hoạt động của Công ty;

g.

[Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định].

Các Nghị quyết được thông qua khi được số đại biểu sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả đại biểu dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản
3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
Lưu ý, trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên
HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không
có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2
Điều 21 Điều lệ Công ty.

3.

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, thủ tục triệu tập họp và thông qua
nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 17. Thông báo kết quả kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của từng vấn đề. Kết quả
kiểm phiếu sẽ được Chủ toạ/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
Điều 18. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 132 & Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
1.

Cổ đông đã biểu quyết không thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi
quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ
phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ
phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công
ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về các vấn đề
quy định tại khoản này.

2.

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị
trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn 90 ngày
kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu
cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ
đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

3.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Nghị quyết hoặc 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 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài
xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các
trường hợp sau đây:
a.

Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm
trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản
2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp;

b.

Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
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Điều 19. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty)
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 lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước
ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

1.

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
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. Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
i. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
j. Họ, tên và chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản
họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham
dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ
tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp.
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 hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách
nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
a.
b.
c.
d.
e.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường
hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội
dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
Điều 20. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty)
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản
ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm
theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải
được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
II.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Điều 21. Trƣờng hợp đƣợc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty)
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Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
a.

Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

b.

Định hướng phát triển Công ty;

c.

Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d.

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT;

e.

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

f.

Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

g.

Tổ chức lại, giải thể Công ty;

h.

Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

i.

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

j.

Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng
quản trị.

k.

Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Điều 22. Trƣờng hợp không đƣợc lấy ý kiến bằng văn bản
HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề khác trừ những trường hợp quy định
tại khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 21 Quy chế này.
Điều 23. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông
(Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18; Điều 22, 24 Điều lệ Công ty)
1.

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng..

2.

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các
tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất
[10 ngày] trước thời hạn phải gửi lại 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 Công ty.

3.

Quy định về Phiếu lấy ý kiến
a.

Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 Mục đích lấy ý kiến;
 Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên,
mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là
tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện
của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử của
cổ đông;
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 Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 Phương án biểu quyết bao gồm Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến đối với từng vấn
đề lấy ý kiến;
 Phương án bầu cử (nếu có);
 Thời hạn phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty;
 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
b.

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc
thư điện tử theo quy định sau đây:

 Trường hợp gửi thư, Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của
người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 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;
 Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến
thời điểm kiểm phiếu;
 Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến hoặc
đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ 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.
4.

Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu
Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không
nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế doanh nghiệp;
 Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
 Số cổ đông với tổng số Phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó phân
biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức gửi
phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử;
 Tổng số phiếu Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng số
phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
 Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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.
5.

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu
a.

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể
từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết có thể thay thế
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bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời
điểm kết thúc kiểm phiếu.
b.
6.

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như
Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Lưu tài liệu:
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

7.

Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn
bản
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Nghị quyết hoặc 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 hoặc nhóm cổ
đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài
xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các
trường hợp sau đây:
a.

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.

b.

Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ
QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
Điều 24. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
Lưu ý: Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp.
Điều 25. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:
1.

Điều kiện tham gia:

 Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ được lập theo thông
báo thực hiện quyền của Công ty;
 Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động,
thiết bị điện tử khác có kết nối internet…).
3.

Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi
Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy
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định tại Điều 26 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử cho bất kỳ vấn đề nào của nội dung
Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
Điều 26. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử
1.

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập
và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được
cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng
quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố
định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu
trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký
này.

2.

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo
thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập
qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có
quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền
của Công ty.

3.

Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy
cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình
cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 27. Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
1.

Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

2.

Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biêt
cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ
sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận
ủy quyền.
Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện
sau:
 Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy
quyền trực tuyến;
 Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng
dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền;
 Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị
hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận
việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề
nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu
cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
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Điều 28. Điều kiện tiến hành
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
Điều 29. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
a. Nguyên tắc:
 Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày
trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm
việc của đại hội;
 Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên
cho Chủ tọa.
b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải
đáp ý kiến của Đại biểu;
 Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội
sẽ được Công ty trả lời sau.
Điều 30. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
Điều 31. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến
a. Cách thức bỏ Phiếu biểu quyết:
 Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý
kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện
tử.
 Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
 Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu
quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn
đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu
dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu
bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử
để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu
tại khoản a Điều này.
c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương
trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến
hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó;
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 Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu
quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát
sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó;
 Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết,
bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương
trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử
cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong
quy chế làm việc của đại hội;
 Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp sẽ được quy định chi tiết
tại Quy chế làm việc/Quy chế bầu cử;
 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có
thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiểu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong
tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết
thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
Điều 32. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến
Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên
tắc thẻ biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.
Điều 33. Thông báo kết quả kiểm phiếu
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 32 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ
kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương
trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc
cuộc họp
Điều 34. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
 Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này;
 Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa
Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam;
 Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm
việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông đó.
Điều 35. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ
QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC TUYẾN
Điều 36. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
Điều 37. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và Điều 25 Quy chế này.
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Điều 38. Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và Điều 27 Quy chế này.
Điều 39. Điều kiện tiến hành
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
Điều 40. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 30 Quy chế này.
Điều 41. Cách thức bỏ phiếu
Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 31 Quy chế này.
Điều 42. Cách thức kiểm phiếu
Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 32 Quy chế này.
Điều 43. Thông báo kết quả kiểm phiếu
Thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 33 Quy chế này.
Điều 44. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 34 Quy chế này.
Điều 45. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
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CHƢƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Mục 1. Quy định chung
Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT
(Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)
HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều
lệ Công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:
1.

Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty;

2.

Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến
Công ty;

3.

Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ
của Công ty;

4.

Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và
công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

5.

Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và
người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao
dịch với bên liên quan;

6.

Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy
định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

7.

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

8.

Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng
quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

9.

Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

10. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố
thông tin trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về
công bố thông tin.
11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty
Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT
(Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)
1.

Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp
luật liên quan và Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty trong đó có quyền được cung
cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các
đơn vị trong Công ty.
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Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:

2.

a.

Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ
đông và của Công ty;

b.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra
thảo luận;

c.

Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty
con, công ty liên kết và các tổ chức khác có liên quan đến Công ty;

d.

Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con,
công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng
quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty
trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh
nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

e.

Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của
pháp luật;

f.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của
Hội đồng quản trị.

Mục 2 – Quy định về Đề cử, Ứng cử, Bầu, Miễn nhiệm và Bãi nhiệm thành viên HĐQT
Điều 48. Số lƣợng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT
(Căn cứ quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty)
1.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.

2.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị
của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị
cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi
có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3.

Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:
a.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng
quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị
kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo Có tối thiểu 02 thành viên.
Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng
quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

b.

Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường
hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật
Doanh nghiệp.

c.

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp
luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
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d.

Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT
(Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)
1.

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản
1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

3.

Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội
đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 50. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
(Căn cứ quy định tại Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; khoản 1,2,3 Điều 25 Điều lệ Công ty)
1.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử
ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ
đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội
đồng quản trị theo quy định tại điều 25 Điều lệ công ty.

2.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần
thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên đề cử theo quy định tại Quy
chế hoạt động của HĐQT. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải
được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản
trị theo quy định của pháp luật.

Điều 51. Cách thức bầu thành viên HĐQT
(Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 2 Điều 21 Điều
lệ Công ty)
1.

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu
nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một
phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên
Hội đồng quản trị 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 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của
Hội đồng quản trị 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 định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

2.

Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT
có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức
biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo
phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 52. Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
(Căn cứ Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
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1.

2.

Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
b.

Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c.

Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp
bất khả kháng;
b.

Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị trong trường hợp sau đây:
a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ
Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong
thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
3.

b.

Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp;

c.

Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành
viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần
nhất.

Điều 53. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty có trách nhiệm công
bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại
chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của Luật hiện hành.
Điều 54. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên
quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 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 cử viên này trước khi bỏ phiếu,
ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các
thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng
và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên
quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
a.

Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b.

Trình độ chuyên môn;

c.

Quá trình công tác;

d.

Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh trong Hội đồng quản trị của công ty
khác);
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e.

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f.

Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ
thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của
ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
Điều 55. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty)
1.

Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành
viên Hội đồng quản trị.

2.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

3.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a.

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b.

Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm Chủ tọa
cuộc họp Hội đồng quản trị;

c.

Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

d.

Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

e.

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

f.

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng
quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị
miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của
mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của
Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng
quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử
lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn
chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại
bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa
số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Mục 3 – Thù lao, lƣơng thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
Điều 56. Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty)
1.

Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả
kinh doanh.
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2.

Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được
tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức
thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc
nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định
tại cuộc họp thường niên.

3.

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty
theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong
báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp
thường niên.

4.

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 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.

5.

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.

6.

Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp
thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm
của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Mục 4 – Quy định về trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị
Điều 57. Số lƣợng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ Công ty)
1.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này
do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường
hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau
thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng
quản trị.

2.

Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.

Điều 58. Các trƣờng hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thƣờng
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ Công ty)
1.

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a.

Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b.

Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c.

Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

d.

Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.
Trang 32

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong
– Kiên Giang
2.

Đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích,
vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3.

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp
Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những
thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị
triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Điều 59. Thông báo họp Hội đồng quản trị
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ Công ty)
1.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời
họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời
gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải
kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

2.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện
điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc
của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

Điều 60. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ Công ty)
Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường
hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy
định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn [07 ngày] kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự
họp.
Điều 61. Cách thức biểu quyết
(Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty)
1.

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp
sau đây:
a.

Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b.

Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

c.

Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 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;

e.

Gửi Phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công ty.

2.

Trường hợp gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, Phiếu biểu quyết phải đựng trong
phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước
khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

3.

Biểu quyết
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a.

Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được
ủy quyền theo quy định tại khoản 1 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 6 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

4.

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.

5.

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông
qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản
trị tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty.

6.

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.

7.

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.
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c.

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.

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 (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản
họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. Trường hợp
có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội
dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và
người ghi biên bản.

8.

Điều 62. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị
(Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty)
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán
thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch
Hội đồng quản trị.
Điều 63. Việc ủy quyền cho ngƣời khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị
(Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty)
Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho
người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
Điều 64. Lập Biên bản họp Hội đồng quản trị
(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình
thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao
gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a.

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b.

Thời gian, địa điểm họp;

c.

Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d.

Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ,
tên các thành viên không dự họp và lý do;

e.

Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

f.

Tóm tắt phát biểu ý kiến của thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g.

Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên Tán thành, Không tán thành và Không
có ý kiến;

h.

Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i.

Họ, tên, chữ ký Chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 Quy chế
này.
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Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính
của Công ty hoặc địa điểm khác thích hợp theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.
Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có
sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong
biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính
trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
Điều 65. Trƣờng hợp Chủ tọa và/hoặc Thƣ ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị
(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên
khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c,
d, đ, e, g và h Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.
Điều 66. Thông báo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong
nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang
website của Công ty theo trình tự và quy định hiện hành.
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Mục 5. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
Điều 67. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán
Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các
thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để
thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên
quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội
đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.
Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 68. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán là 02 người.
Nhiệm kỳ của thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện theo nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng
quản trị.
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của
Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về
pháp luật và hoạt động của 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 tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các
báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên
ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.
Các thành viên HĐQT được quyền đề cử, ứng cử Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ dựa trên
các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điều này. HĐQT chọn lựa Thành viên Ủy ban kiểm toán
nội bộ trên cơ sở đa số thành viên HĐQT chấp thuận (người được đề cử, ứng cử không được
tham gia biểu quyết).

Điều 69. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán
1.

2.

Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng
và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự
họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản
hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy
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ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu
được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối
cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
Mục 6 - Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Điều 70. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT
(Căn cứ, Điều 31 Điều lệ Công ty)
1.

2.

3.

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, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng
quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành
viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/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.
Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị
phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội
bộ về quản trị công ty.
Việc thành lập và hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ (nếu có) thuộc Hội đồng quản trị được
quy định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Quy chế này.

Mục 7 - Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị công ty
Điều 71. Tiêu chuẩn của Ngƣời phụ trách quản trị công ty
(Căn cứ khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty)
Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp
thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
Điều 72. Việc bổ nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị công ty
(Căn cứ khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty)
Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ
công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm
Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
Điều 73. Các trƣờng hợp miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị Công ty
1.
2.

HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái
với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.
Người phụ trách quản trị công ty có thể bị bãi nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 74. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị Công ty
Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Công ty có trách
nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện
thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của luật hiện hành.
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Điều 75. Quyền và nghĩa vụ của Ngƣời phụ trách quản trị Công ty
(Căn cứ khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty)
Người phụ trách quản trị công ty có 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 và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng
quản trị;

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;

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 Hội đồng quản trị;

g.

Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h.

Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i.

Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

j.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
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CHƢƠNG 5 - TỔNG GIÁM ĐỐC
Điều 76. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc
(Căn cứ khoản 2, 4 Điều 35 Điều lệ Công ty)
1.

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám
sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc
thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

2.

Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
a.

Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không
thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b.

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

c.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

d.

Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

e.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh
thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

f.

Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản
lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;

g.

Tuyển dụng lao động;

h.

Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i.

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết, Quyết
định của Hội đồng quản trị.

Điều 77. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc
(Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; khoản 3 Điều 35 Điều
lệ Công ty)
Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không
hạn chế.
Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
a.

Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b.

Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và
công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại
công ty và công ty mẹ;

c.

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

Điều 78. Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng Giám đốc theo đúng các
tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 82 Quy chế này và trình lên HĐQT xem xét khi Công ty có
nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc.
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Điều 79. .Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc
(Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty)
Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám
đốc.
Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có
quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.
Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/chấm dứt hợp đồng và quyết định các điều khoản của hợp
đồng lao động được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 27 và Điều 35 Điều lệ Công ty.
Điều 80. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám
đốc
Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công ty có trách nhiệm công bố
thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại
chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của luật hiện hành.
Điều 81. Tiền lƣơng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc
(Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty)
1.

Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội
đồng quản trị quyết định.

2.

Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính
hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
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CHƢƠNG 6 – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Mục 1 – Quy định về phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
Điều 82. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp
giữa HĐQT và Tổng Giám đốc
Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT và
Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp HĐQT được quy định tại Mục 4
Chương 3 Quy chế này.
Điều 83. Thông báo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám đốc
Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa
vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời
điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
Điều 84. Các trƣờng hợp Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần
xin ý kiến HĐQT
(Căn cứ quy định tại điểm h khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 288 Nghị
định số 155/2020/NĐ-CP, khoản 4 Điều 35, Điều 40 Điều lệ Công ty)
1. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:
 Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty không
được thực thi;
 Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của những người điều
hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT nhưng người
có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả;
 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT:
a.

Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

b.

Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

c.

Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua 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 doanh nghiệp.

d.

Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua 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.

e.

Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (bao gồm cả bảng cân đối kế
toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng
năm tài chính phải được trình để HĐQT xét duyệt để trình ĐHĐCĐ thông qua;

f.

Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
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g.

Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo;

h.

Các nội dung khác khi xét thấy cần thiết.

Điều 85. Báo cáo của Tổng Giám đốc cho HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc
giao
(Căn cứ quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 96/2020/TT-BTC, khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty)
1.

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế
hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông
thông qua;

2.

Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty;

3.

Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý;

4.

Báo cáo hàng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, cộng đồng,
người lao động;

5.

Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền
khác;

6.

Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT.

Điều 86. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với
Tổng Giám đốc
Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy
định tại Điều 76 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết và các
vấn đề ủy quyền khác của HĐQT cho Tổng Giám đốc.
Điều 87. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo
cho HĐQT
(Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 35, khoản 3 Điều 43,
Điều 45 Điều lệ Công ty)
1.

Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT
a.

Các nội dung theo Điều 85 quy chế này;

b.

Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công ty con,
công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối
tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật.

c.

Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07)
ngày làm việc.
Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật
Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn [35%] tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo
cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công
ty, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng
quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo
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hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận
hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp
Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan
đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
Điều 88. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT và Tổng
Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên
Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên
tục và hiệu quả.
HĐQT không can thiệp vào công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT có quyền tham
dự các cuộc họp giao ban hàng tháng của Bộ máy điều hành Công ty, các cuộc họp xét duyệt các dự
án đầu tư, đề án hợp tác… do Tổng Giám đốc Công ty chủ trì trước khi trình HĐQT xem xét, phê
duyệt. Định kỳ hàng năm hoặc hàng quý tuỳ theo nhu cầu công tác, HĐQT có kế hoạch làm việc với
các đơn vị trực thuộc, các Phòng/đơn vị của Công ty để kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch
sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và để kịp thời chỉ đạo, xử lý
các kiến nghị có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.
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Mục 2 – Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thƣởng và kỷ luật đối với thành
viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các ngƣời điều hành doanh nghiệp khác
Điều 89. Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và
ngƣời điều hành khác
1.

HĐQT có trách nhiệm phê duyệt các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả các đối tượng là
thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác.

2.

Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người điều hành doanh nghiệp
với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài chính được sử dụng
trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng thời điểm. Trong đó, các
chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề cập như: quyền lợi của các bên liên quan, hiệu quả hoạt
động, những tiến bộ và cải tiến đạt được, v.v….

3.

Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các quy định nội bộ hoặc có
thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người điều hành này.

Điều 90. Khen thƣởng
1.

HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng (nếu có) có trách nhiệm phê duyệt chính sách khen thưởng.
Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại Điều 89 của Quy chế
này.

2.

Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa
chọn cho người lao động trong công ty) hoặc các hình thức thích hợp khác. Các hình thức khen
thưởng sẽ do Tổng Giám đốc lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền
sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.

Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết
định.

4.

Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng được trích từ Quỹ
khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác. Mức khen thưởng được căn cứ vào
kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Tổng Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT phê chuẩn, trường hợp
vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 91. Kỷ luật
1.

HĐQT có trách nhiệm phê duyệt hình thức kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc vi
phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, cách chức.

2.

Thành viên HĐQT, người điều hành doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và
cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành
vi vi phạm của mình gây ra .

3.

Thành viên HĐQT, người điều hành doanh nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi
phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và
Điều lệ Công ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ
phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
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CHƢƠNG 7 - SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Điều 92. Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty
1.

Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và
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 Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật
khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên
được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƢƠNG 8 - NGÀY HIỆU LỰC
Điều 93. Ngày hiệu lực
1.

Quy chế này gồm 08 Chương, 99 Điều, 01 Phụ lục được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang nhất trí thông qua.

2.

Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.

3.

Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch
HĐQT.
CTCP TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Người đại diện theo pháp luật)

Hà Nguyệt Nhi
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PHỤ LỤC I: TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRỰC THUỘC HĐQT
Điều 1. Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và từng
thành viên trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
1.

Vai trò của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn kiểm toán nội bộ để đưa ra các đảm bảo mang
tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung sau đây:
 Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm
phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty.
 Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu
suất cao.
 Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà công ty
đạt được.
2.

Trách nhiệm của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

 Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Quy chế về kiểm toán nội
bộ của công ty.
 Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh
giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.
 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ
phận thuộc Công ty.
 Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho người làm công
tác kiểm toán nội bộ.
3.

Thẩm quyền của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

 Được trang bị nguồn lực cần thiết, được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ
sơ cần thiết cho hoạt động kiểm toán nội bộ như: báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, chiến lược
và các loại báo cáo khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công ty;
 Được tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ;
được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội
dung kiểm toán;
 Được nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị và các bộ phận chức năng khác
có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ;
 Được tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại Điều lệ,
quy định nội bộ của Công ty;
 Được giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo
Công ty, bộ phận đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị;
 Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận/đối tượng được kiểm toán;
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 Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân sự trong bộ phận kiểm toán nội bộ;
 Được chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;
 Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.
4.

Trách nhiệm và quyền hạn của của người làm công tác kiểm toán nội bộ
a.

Trách nhiệm:

 Thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;
 Xác định các thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm
toán;
 Căn cứ vào các phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả kiểm toán một
cách độc lập, khách quan;
 Lưu các thông tin liên quan để hỗ trợ các kết luận và đưa ra kết quả kiểm toán;
 Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán được giao thực hiện;
 Bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
 Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp;
 Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.
b.

Quyền hạn:

 Trong khi thực hiện kiểm toán có quyền độc lập trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến
nghị về những nội dung đã kiểm toán;
 Có quyền yêu cầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin có
liên quan đến nội dung kiểm toán;
 Bảo lưu ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân công;
 Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của
Công ty.
5.

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

a. Trách nhiệm:
 Quản lý và điều hành Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
 Đảm bảo nhân sự của Bộ phận kiểm toán nội bộ được đào tạo thường xuyên, có đủ trình độ,
năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ;
 Thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực của kiểm toán nội
bộ;
 Báo cáo các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP khi phát hiện
các vấn đề yếu kém, tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán do Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện;
Trang 48

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong
– Kiên Giang
 Bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
 Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.
b. Quyền hạn:
 Đề xuất với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ban hành
quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ và các phương pháp nghiệp vụ kiểm toán nội bộ;
 Được đề nghị trưng tập người ở các bộ phận khác trong Công ty; được đề xuất thuê chuyên gia,
tư vấn, thuê dịch vụ kiểm toán tham gia các cuộc kiểm toán nội bộ khi cần thiết, với điều kiện
đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ;
 Dự các cuộc họp theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật;
 Thực hiện các quyền hạn quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 23 Nghị định 05/2019/NĐ-CP;
 Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế về kiểm toán nội bộ của
Công ty.
Điều 2.

Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

1.

Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

a.

Nhiệm kỳ của thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ cũng chính là nhiệm kỳ thành viên HĐQT
của chính thành viên đó. Tiểu ban kiểm toán nội bộ Công ty gồm 02 thành viên, được thành lập
bởi Hội đồng quản trị.

b.

Các tiêu chuẩn của thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ và Trưởng ban:

 Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán nội bộ, có kiến thức
đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ;
 Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên
làm việc tại Công ty hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra;
 Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty; có khả năng thu thập, phân
tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ;
 Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc
không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật;
 Trưởng ban Kiểm toán nội bộ phải là thành viên HĐQT.
c.

Cơ cấu thành viên của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ phải đảm bảo như sau :

 01 thành viên đảm nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban kiểm toán phụ trách công tác kiểm toán nội
bộ của Công ty.
 Tối thiểu 01 thành viên thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.
 Trường hợp cần thiết, Công ty có thể thuê tổ chức kiểm toán nội bộ độc lập đủ điều kiện hoạt
động kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ hoặc
thành lập tổ giúp việc.
2.

Cách thức bầu cử, ứng cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ:
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Các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên theo đúng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 2 Phụ lục này và trình lên HĐQT xem xét khi HĐQT có nhu cầu tìm kiếm
ứng viên. HĐQT sẽ tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban và thành viên tiểu Ban Kiểm toán nội bộ
theo trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT của Quy chế này.
Hội đồng quản trị miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ khi không
còn đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Phụ lục này.
Điều 3.

Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ được thực hiện theo Quy chế và quy trình kiểm toán nội
bộ do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

Trang 50

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

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT
ĐỘNG CỦA HĐQT

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang)

Kiên Giang, ngày ... tháng ... năm 2021

Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc
Superdong - Kiên Giang

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG KIÊN GIANG
-

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

-

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán;

-

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại
chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

-

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang;

-

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm 2021;
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CHƢƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức
nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên
Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và
các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội
đồng quản trị và những đối tượng liên quan có đề cập trong Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị
chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng
cổ đông, trước pháp luật về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát
triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

CHƢƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền
được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty
và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
Công ty và các nghĩa vụ sau:
a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ
đông và của Công ty;
b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa
ra thảo luận;
c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty
con, Công ty liên kết và các tổ chức có liên quan khác của Công ty;
d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, Công ty con,
Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên
Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với
công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý
doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định
của pháp luật.
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3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động
của Hội đồng quản trị.
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc,
người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt
động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Người quản lý doanh nghiệp được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác
thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và
cung cấp thông tin được quy định như sau:
- Thành viên HĐQT phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên HĐQT Công ty;
- Xét thấy cần thiết, HĐQT sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời hạn 07 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên HĐQT về nội dung được yêu cầu cung cấp thông
tin;
- Nếu nội dung trên được HĐQT thông qua thì người quản lý được yêu cầu cung cấp thông
tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng 07 ngày.
Điều 5. Số lƣợng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với
số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản
trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên
đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế
và tiếp quản công việc
4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:
a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội
đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng
quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng
quản trị.
b) Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên.
Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng
quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên hội
đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và
Quy chế này.
5. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được tổ chức và phối hợp hoạt động theo nguyên tắc
sau:
a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo
đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;
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b) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội
kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục
vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
c) Mọi hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tuân thủ các quy
định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực,
ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ
trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên
Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác;
d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật
Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công
ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của
Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà
thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi,
anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc
Công ty con của Công ty;
d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty;
đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05
năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không
còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên
không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội
đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành
viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của
thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.
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Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các
thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm Chủ
tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị
phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ
của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa
vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp
không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam,
đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện
bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi
dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ,
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong
số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn
lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường
hợp bất khả kháng;
b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản
trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản
1 và khoản 2 Điều này.
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4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ
Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong
thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành
viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần
nhất.
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề
cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông
báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
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 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ
65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại
khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không
đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản
trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội
bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị
đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng
cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở
hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc
một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử
thành viên Hội đồng quản trị 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 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành
viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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.
4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thực
hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu
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quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ
công ty.
5. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên
HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo
phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông
qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông
tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 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 cử viên
này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính
trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện
nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm
thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được
công bố bao gồm:
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b) Trình độ chuyên môn;
c) Quá trình công tác;
d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác);
đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;
g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm
giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên
quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực
hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

CHƢƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết
định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông.
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) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
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c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng
loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh
nghiệp;
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định
của pháp luật;
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35%
tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường
hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác trừ trường hợp các hợp đồng, giao
dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản
2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp
đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều
lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người
quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng
cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
k) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh
doanh hàng ngày của Công ty;
l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công
ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
m) 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 nghị quyết;
n) Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát
sinh trong quá trình kinh doanh;
p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt
động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của
Công ty;
r) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp
thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị
trong Công ty.
s) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu
theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông
tin được quy định cụ thể tại Quy chế này.
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t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy
định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty.
3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản
trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, Quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý
kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội
đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
5. Trường hợp Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của
pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì
các thành viên tán thành thông qua Nghị quyết, Quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách
nhiệm cá nhân về Nghị quyết, Quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên
phản đối thông qua Nghị quyết, Quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp
này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ Nghị
quyết, Quyết định nói trên.
6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người
làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị
có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện
hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên
bản họp;
b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ
đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành
chính;
đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công
ty.
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp
đồng giao dịch
1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao
dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao
dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một
trong các đối tượng sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan
của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ
thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
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- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh
nghiệp.
2. Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị
nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần
nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc
người có liên quan của cổ đông đó.
3. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng
quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự
thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp
thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường
hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên
quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường
1. 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) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy
định của pháp luật;
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật
Doanh nghiệp; 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;
đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy
định tại Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều
này;
Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản
trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng
quản trị có liên quan;
3. 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/bầu cử tại cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không
quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty
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không quy định thời hạn ngắn hơn. Công ty phải 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;
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;
đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
e) 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.
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc 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, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu
ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội
đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/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.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng
quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty,
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

CHƢƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong
thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do
thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường
hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang
nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp
Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
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d) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục
đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu
tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm
về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng
quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo
mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ Công ty không có quy
định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình,
các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại
cuộc họp và Phiếu biểu quyết của thành viên.
Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện
điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên
lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp.
Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự
họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định
họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường
hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự
họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường
hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 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;
đ) Gửi Phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công ty.
10. Trường hợp gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, Phiếu biểu quyết phải
đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất
là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả
những người dự họp.
11. Biểu quyết
a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 15 Quy chế này, 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;
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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 15 Quy chế này, 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 6 Điều 43 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.
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. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy
quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị
chấp thuận.
14. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, Nghị quyết, Quyết định
của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường
hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội
đồng quản trị.
15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để
thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội
đồng quản trị tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty.
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.
16. 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
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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.
17. 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 (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 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ
dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng
nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Thời gian, địa điểm họp;
c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp;
họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không
có ý kiến;
h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
i) Họ, tên, chữ ký Chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều
này.
2. Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả
thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định
tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm
về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ
sở chính của Công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước
ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
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CHƢƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH
Điều 17. Trình báo cáo hàng năm
1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:
a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
b) Báo cáo tài chính;
c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.
2. Báo cáo quy định tại các khoản 1 Điều này, và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại
Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của
Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm
toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
1. Công ty trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh
doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc
được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị
và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo
nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ
đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công
ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng
trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc
họp thường niên.
4. 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 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.
5. 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.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có
sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những
trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ
Công ty.
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Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan
Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và
người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:
1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên
quan của mình, bao gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ
phần đó;
b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ
phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày
làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo
với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện
công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải
trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi
được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai
báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt
động đó thuộc về Công ty.

CHƢƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị
1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội
đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý
công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách
nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành
viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản
trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng
quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành
viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành
viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này
phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.
Điều 21. Mối quan hệ với Ban Điều hành
Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy
điều hành thực hiện;đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết.
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Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc
Superdong - Kiên Giang
Điều 22. Mối quan hệ với Ủy ban kiểm toán
1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ
làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập,
đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ủy ban kiểm toán, Hội
đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế
hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

CHƢƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23. Hiệu lực thi hành
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên
Giang bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2021.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Nguyệt Nhi
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BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
(Kèm theo văn bản số: .../../2021 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang)
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

-

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

-

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

-

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công
ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng
khoán.

ST
T
1

2

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành

Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung

Cơ sở căn cứ

PHẦN MỞ ĐẦU

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ mẫu – Thông
tư 116/2020-BTC

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm ...
đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm 2021
I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ
Điều 1. Giải thích thuật ngữ

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 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu
như sau:
như sau:
a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán a. Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được
hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và
đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy
quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
định tại Điều 6 Điều lệ này;
b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số b. Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người
68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11
sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc
năm 2014;
thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán ngày 29 c. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số
Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang

- Theo Điều 4 Luật
DN 2020, Luật CK
2019
- Điều 1 Điều lệ mẫu –
Thông tư 116/2020BTC
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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 d.
kinh doanh)/Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu;
e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, Phó
Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;

e.
f. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy f.
định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34
Điều 6 Luật Chứng khoán;
g. "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 g.
(nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông
qua bằng nghị quyết;
h."Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 h.
Điều 6 Luật Chứng khoán;
i. "Việt Nam" là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam;
j. “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và i.
nước ngoài.
j.
k.
l.

59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm
2020;
Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số
54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm
2019;
Việt Nam là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần
đầu;
Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó
Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành
khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty,
bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội
đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh
quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng
quản trị bổ nhiệm;
Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định
tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần
của Công ty;
Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18
Điều 4 Luật Chứng khoán;
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;

Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang
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m. Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán
Việt Nam và các công ty con.
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY
ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
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.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của
Công ty
Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo Điều 7, 8 Luật DN
các ngành nghề quy định tại Điều lệ này, đã đăng ký, thông 2020
báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh
doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh
nghiệp quốc gia.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các
ngành, nghề khác được pháp luật không cấm và được Đại
hội đồng cổ đông thông qua.
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
NƢỚC NGOÀI
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Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, tỷ lệ sở hữu của nƣớc
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
ngoài
5. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ
phần theo Giấy chứng nhận đầu tư số 561023000003 do
Ban quản lý ĐTPT đảo Phú Quốc cấp ngày 22/01/2010 và
đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
1700556108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang
cấp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy

Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang
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chứng nhận đầu tư ngày 04/12/2015. Công ty không có cổ
đông sáng lập.
6. 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 cổ đông và người khác với điều kiện không
thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các
cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có
chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy
định khác.

- Căn cứ khoản 3 Điều
124 LDN 2020
- Điều 6 Điều lệ mẫu –
Thông tư 116/2020BTC

6. Công ty có thể mua lại cổ phần do chính Công ty đã phát 7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát
hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ 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 này và pháp luật hiện hành.
cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán cổ phiếu
quỹ theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều
lệ này, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có
liên quan.

- Điều 132 Luật DN
2020
- Điều 6 Điều lệ mẫu –
Thông tư 116/2020BTC

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 có quyết định khác. Số lượng cổ phần mà
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.

5

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu
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.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích
hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần
của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội
dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh
nghiệp.

Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang

- Điều 4 Luật CK
2019
- Điều 7 Điều lệ mẫu –
Thông tư 116/2020BTC
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4. Trường hợp chứng nhận sở hữu cổ phần bị hỏng hoặc bị
tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người
sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận sở
hữu cổ phần 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.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy
hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại
cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông
phải bao gồm các nội dung sau đây:

- khoản 3 Điều 121
Luật DN 2020

- Điều 7 Điều lệ mẫu –
Thông tư 116/2020a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy BTC
hoại dưới hình thức khác;
b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh
từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
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Điều 10. Thu hồi cổ phần

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 phần, 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, thiệt hại phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ
gây ra cho Công ty.

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 và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh
giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của
Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.

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 tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi
theo tỷ lệ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng
Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam vào thời
điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ
ngày thu hồi cho đến ngày thanh toán đủ. Hội đồng quản trị
có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn
bộ giá trị cổ phần vào thời điểm thu hồi.
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- khoản 4 Điều 113
Luật DN.
- Điều 10 Điều lệ mẫu
– Thông tư 116/2020BTC

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách - Điều 10 Điều lệ mẫu
Thông
tư
cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu –
116/2020/TT-BTC
trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng
ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh
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.
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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Điều 12. Quyền của 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 a)
cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện
được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông
được coi là tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại
b)
hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết/bầu cử
tại cuộc họp;
- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua họp trực tuyến,
bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu có);

- khoản 1 Điều 115
Luật DN 2020;
Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ - Điều 10 Điều lệ mẫu
đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc –
Thông
tư
thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện 116/2020/TT-BTC
bỏ phiếu từ xa. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu
biểu quyết;
Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng
cổ đông;
Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ
phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người
khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120,
khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác
của pháp luật có liên quan;
Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ
liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết;
yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
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;
Khi 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

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

c)
d)

- Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư,
thư điện tử.
e)
b. Nhận cổ tức 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 f)
(hoặc theo quy định tại điều khoản phát hành);
d. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với
g)
tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;
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Công ty;
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; h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp
quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp
i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại
Đại hội đồng cổ đông;
đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi
g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công
ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ
ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại
phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các
hội đồng cổ đông;
loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông
h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận
thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất
tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ
thường do Công ty công bố theo quy định của pháp
(bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và
luật;
thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề
của Công ty theo quy định của pháp luật;
nghị đình chỉ, hủy bỏ Nghị quyết, Quyết định của Đại
i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường
hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của
hợp quy định tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp;
Luật Doanh nghiệp;
l)
Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ
j. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp
này.
luật.
Các quyền đối với các loại cổ phần khác (nếu có) phát sinh
sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ
phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)
a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp
tháng có các quyền sau:
Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3
a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định
Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
tương ứng tại Điều 25 của Điều lệ này;
b) Xem xét, tra cứu, trích lục số Biên bản và Nghị quyết,
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại
Quyết định của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính
hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều
bán niên và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông
136 Luật Doanh nghiệp;
qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên
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Luật DN 2020;
- Điều 12 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC
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quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của
c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách
Công ty;
các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
c) Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể
Đại hội đồng cổ đông;
liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty
d. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ
khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và
này.
phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên
lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy
tờ pháp lý của tổ chức, 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;
d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội
đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được
gửi đến Công ty chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước
ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số
lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị
đưa vào chương trình họp;
e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ
này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ
phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Hội
đồng quản trị thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị
thực hiện như sau:
a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử
người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc
hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai
mạc Đại hội đồng cổ đông;
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b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông
hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được
quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định
của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng
quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông
hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà
họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng
cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản
trị đề cử.
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Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

- khoản 1 Điều 119
Luật DN 2020;
2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. - Điều 13 Điều lệ mẫu
định.
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần
Chưa quy định

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra
khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được
Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có
cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái
với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi
ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công
ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại
xảy ra.

- khoản 2 Điều 119
Luật DN 2020;
- Điều 13 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

- khoản 5 Điều 119
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy Luật DN 2020
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định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin - Điều 13 Điều lệ mẫu
Thông
tư
được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp –
pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông 116/2020/TT-BTC
tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện - khoản 6 Điều 119
Luật DN 2020;
quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau:
- khoản 3 Điều 144,
a) Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
Luật DN 2020;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu - Điều 13 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
quyết/bầu cử tại cuộc họp;
116/2020/TT-BTC
c) Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực
tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua
thư, fax, thư điện tử.
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Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

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. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ
quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá
sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu
quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội
đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong
thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội
đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá
06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp
thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.
Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi
Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
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- Điều 14 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
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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 kế hoạch 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.

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 được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo tài
chính kiểm toán năm của Công ty có các khoản ngoại trừ
trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công
ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm
toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

khoản 4 Điều 273
Nghị
định
155/2020/NĐ-CP;
- Điều 14 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ khoản 1 Điều 140 Luật
DN 2020;
đông bất thường trong các trường hợp sau:
đông bất thường trong các trường hợp sau:
- Điều 14 Điều lệ mẫu
a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công –
Thông
tư
ty;
ty;
116/2020/TT-BTC
b. Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính sáu (06) tháng b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số
soát xét hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản
lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy
kỳ;
định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu
c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập
cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể
Hội đồng quản trị, ít hơn số thành viên theo quy định của
hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích
pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm
cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc
quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại
văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp
Điều lệ này;
đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3
d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và
Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng
Điều lệ này.
cổ đông. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải
Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang

Trang 11

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

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

-

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ c) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số
đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập hội
Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3
khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại
Điều 14 Điều lệ này hoặc nhận được yêu cầu quy định
điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.
tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 14 Điều lệ này;
Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành
b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại
viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ
các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng
hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4
cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ
Điều 14 Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30)
đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập
ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy
Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày
định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội
nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng
đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo
quản trị có liên quan;
quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
d) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông
hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ
Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông
quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu
hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều
tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ
này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp
đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp
Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh
Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí
nghiệp.
này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông
khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ
Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang

khoản 4 Điều 160
Luật DN 2020;
khoản 3 Điều 155
Luật DN 2020;
Điều 14 Điều lệ
mẫu – Thông tư
116/2020/TT-BTC

Trang 12

phí ăn ở và đi lại.

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.
e) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
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Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:
thông qua các vấn đề sau:
a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng
b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng
c. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
năm của từng loại cổ phần;

khoản 2 Điều 138
Luật DN 2020;
Điều 15 Điều lệ
mẫu – Thông tư
116/2020/TT-BTC

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản
trị;
d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35%
tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài
chính gần nhất của Công ty;
e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
f) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán
của mỗi loại;
h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản

Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang

Trang 13

trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và
lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;
k) Phê duyệt/Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp
thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận
thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn
kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề - khoản 2 Điều 138
Luật DN 2020;
sau:
a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;
- Điều 15 Điều lệ mẫu
b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
–
Thông
tư
phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với
116/2020/TT-BTC
b) Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;
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 c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả
hoạt động của Hội đồng quản trị;
cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua về các vấn đề sau:

c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

d) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

e) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội f) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản
đồng quản trị;
trị;
e. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản
g) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và
trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;
g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
h) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp
h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành
Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang
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thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận
thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét
thấy cần thiết;

đối với mỗi loại cổ phần;
i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công
ty;
k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định i)
người thanh lý;
j)
l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị
gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
k)
m. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản Công ty có giá
trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi
l)
trong báo cáo tài chính gần nhất;

Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành
đối với mỗi loại cổ phần;
Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công
ty;
Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định
người thanh lý;

n. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã phát
m) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35%
hành của mỗi loại;
tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài
o. Công ty ký kết hợp đồng giao dịch với những đối
chính gần nhất của Công ty;
tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh
nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài n) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán
của mỗi loại;
sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và pháp o) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối
luật.
tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 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;
p) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều
293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Chứng khoán;
q) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế
hoạt động của Hội đồng quản trị;

Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang
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r) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ
này.
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Điều 16. Các đại diện đƣợc ủy quyền

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng 1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ
cổ đông theo quy định của pháp luật có thể uỷ quyền cho chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một
cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp
thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3
hơn một người đại diện theo ủy quyền theo quy định của
Điều 144 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:
pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu
a) Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 cá
được uỷ quyền cho mỗi người đại diện.
nhân khác dự họp;

- khoản 1 Điều 144
Luật DN 2020
- Điều 15 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

b) Đối với cổ đông là tổ chức nắm giữ dưới 10% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được ủy quyền cho tối đa 02 cá
nhân hoặc tổ chức khác, từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa cho 03 cá
nhân hoặc tổ chức khác dự họp; tổ chức nắm giữ từ 50%
trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền
tối đa cho 04 cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp.
2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng 2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại
cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải
lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy
phải có chữ ký theo quy định sau đây:
a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy
quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ
giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân,
phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy
người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền
quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên
dự họp;
được ủy quyền.

- khoản 2 Điều 144
Luật DN 2020;
- Điều 15 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải
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giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
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 uỷ quyền phải có
chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và
người được uỷ quyền dự họp.
d. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
phải nộp đầy đủ văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp
trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ 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 uỷ
quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy uỷ quyền
đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền - khoản 2 Điều 144
dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi Luật DN 2020.
- Điều 15 Điều lệ mẫu
xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
–
Thông
tư
a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân 116/2020/TT-BTC
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 18. Triệu tập họp, chƣơng trình họp và thông báo Điều 18. Triệu tập họp, chƣơng trình họp và thông báo
họp Đại hội đồng cổ đông
mời họp Đại hội đồng cổ đông
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2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện - khoản 1, Điều 141
Luật DN 2020;
những công việc sau đây:
các công việc sau đây:
- Điều 18 Điều lệ mẫu
a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và
–
Thông
tư
biểu quyết
biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 116/2020/TT-BTC
Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ
b) Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông
đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông
có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không
báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công
sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời
bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền
họp Đại hội đồng cổ đông;
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày
c) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
trước ngày đăng ký cuối cùng;
d) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
e)
f)
g)
h)

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội
dung dự kiến của cuộc họp;
Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.
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. Người
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời
họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có
quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai
mạc cuộc họp Đại hội 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

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho
tất cả các cổ đông bằng phương thức thích hợp để bảo đảm
đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, 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 nơi cổ phiếu
của Công ty niêm yết. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông
trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21
ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông
báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương
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- khoản 1 Điều 143
Luật DN 2020;
- Điều 18 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC
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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;

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 b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong
trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;
trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;
c) Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử;
c. Thẻ hoặc Phiếu biểu quyết, bầu cử;
d) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương
trình họp.
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 các vấn đề đưa vào
chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải
được làm bằng văn bản và phải được gửi cho 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

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2
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 chậm nhất 03
ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị
phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ
đông, địa chỉ liên lạc, 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
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Luật DN 2020;
- Điều 18 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
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phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương
trình họp.
chương trình họp.
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ
chối kiến nghị liên quan đến Khoản 4 Điều 18 nếu thuộc chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc
một trong các trường hợp sau:
một trong các trường hợp sau:
a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc
a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại
không đủ, không đúng nội dung;
khoản 4 Điều này;

- khoản 2 Điều 142
Luật DN 2020;
- Điều 18 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông
đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trở lên
không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên
theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
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;
c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền
quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Các trường hợp khác d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và
Điều lệ này.
theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Chưa quy định
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6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp
nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào
dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp
quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức
bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- khoản 4 Điều 142
Luật DN 2020;
- Điều 18 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ
đông
đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số - khoản 1 Điều 145
Luật DN 2020;
cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Điều 19 Điều lệ mẫu
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–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

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 huỷ 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
được triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ
đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện
tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo
mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp
đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- khoản 2 Điều 145
Luật DN 2020;
- Điều 19 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

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
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 và 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 và được coi là hợp lệ và có quyền
quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến
hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời
họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng
số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- khoản 3 Điều 145
Luật DN 2020;
- Điều 19 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
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Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc
hội đồng cổ đông
họp Đại hội đồng cổ đông
1. Công ty phải tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ - khoản 1 Điều 146
cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho Luật DN 2020;
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đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết - Điều 20 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho theo trình tự sau:
từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ 116/2020/TT-BTC
quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một
trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử, trên đó ghi
diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo
cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán ủy quyền và số Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của cổ đông
thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng
nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được
thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tiến hành bằng biểu quyết Tán thành, Không tán thành và
tán thành, không tán thành, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp Không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban
lệ từng vấn đề được Chủ toạ công bố ngay trước khi bế Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại
mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc
kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành
toạ. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ viên của Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết
đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng không định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;
vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ
đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông đã khai mạc có quyền đăng ký
ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại
đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ 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/bầu cử
trước đó không thay đổi.

chức hoặc người 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/bầu cử 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/bầu cử trước đó không thay đổi.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do 2. Việc bầu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ
Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt đông/Đại biểu và Ban Kiểm phiếu được quy định như sau:
hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền
đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ
cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc
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- khoản 2 Điều 146
Luật DN 2020;
- Điều 20 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
Trang 22

toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu
được người làm chủ tọa thì Đại hội đồng cổ đông bầu chủ
toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có
phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ 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 toạ cuộc họp và người có số phiếu bầu cao
nhất được cử làm chủ toạ cuộc họp.

họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. 116/2020/TT-BTC
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,
người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành
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;
b) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc
họp; Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc
họp;
c) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào
Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

7. Chủ toạ của 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 và có trật tự, theo chương trình đã được thông
qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham
dự

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần
thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được
thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người
dự họp.

- khoản 4 Điều 146
Luật DN 2020;
- Điều 20 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

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 a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:
b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm
a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
họp;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham
họp;
dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng
dự) đại hội.
tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn
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thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các khác.
biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện
pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng
những hình thức lựa chọn khác.
Chưa quy định

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03
ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ
được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong
trường hợp sau đây:

- khoản 8 Điều 146
Luật DN 2020;
- Điều 20 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả
người dự họp;
b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm
cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm
cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và
hợp pháp.
- khoản 9 Điều 146
Luật DN 2020;
- Điều 20 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

Chưa quy định

7. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội
đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại
hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những
người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho
đến lúc kết thúc; tất cả Nghị quyết được thông qua tại cuộc
họp đó đều có hiệu lực thi hành.

Chưa quy định

8. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ - Căn cứ tình hình
chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công thực tế.
ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết
bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử
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khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và
khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng
12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Chứng khoán.
10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có 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 toạ 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 uỷ
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.
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Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông
đông đƣợc thông qua
1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông
qua nếu được số cổ đông và/hoặc đại diện được ủy quyền
đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự
họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu
quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản:
a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu
được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết
trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp
quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh
nghiệp.

- khoản 1 Điều 148
Luật DN 2020;
- Điều 21 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
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b. Bổ sung/thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá
trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần
c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy
định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
d. Dự án đầu tư/bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn
35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty;

f) Gia hạn thời gian hoạt động của Công ty.

e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi
được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu
quyết dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có
quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản
1 và khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở
hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông
dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1
Điều này và các nội dung như sau:

- khoản 2 Điều 148
Luật DN 2020;

- Điều 21 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
a) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải 116/2020/TT-BTC
thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ
đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ
phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng
quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng
số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên
trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối
cùng của Hội đồng quản trị 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 định tại Quy chế bầu cử.
b) Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý
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kiến bằng văn bản thì Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
tán thành.
c) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay
đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần
ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi
cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại
đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng
loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên
tán thành trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên
nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc
bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương
thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu
quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến). Tỷ
lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được
thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.
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Điều 23. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông
cổ đông
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn 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 các bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về
vấn đề sau đây:
các vấn đề sau:
a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
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- khoản 1 Điều 149
Luật DN 2020;
- Điều 22 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
Trang 27

b. Định hướng phát triển Công ty;
c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản

b) Phê duyệt/sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 116/2020/TT-BTC.
Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
c) Định hướng phát triển Công ty;
d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

trị;

e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản
trị;
e. Dự án đầu tư/bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn
35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc
lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo
gần nhất của Công ty;
tài chính gần nhất của Công ty;
f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm
g. Bổ sung/thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

h. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

i. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
Công ty.

k) Các vấn đề khác 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 của 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.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, dự
thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải
trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có
quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải
gửi lại 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.
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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, 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, 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/phiếu bầu cử của
cổ đông;
d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

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 liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý
của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số
doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa
chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên,
địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá
nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng
cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ
đông;

- khoản 3 Điều 149
Luật DN 2020;
- Điều 22 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

e) Phương án biểu quyết bao gồm Tán thành, Không tán
đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán
thành và Không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý
thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
kiến;
e. Phương án bầu cử (nếu có);
f) Thời hạn phải gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả
trả lời;
lời;
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
đại diện theo pháp luật của Công ty.
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Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản - khoản 1 Điều 150
và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử Luật DN 2020;
khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm - Điều 23 Điều lệ mẫu
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thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng 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 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. Tổng hợp số phiếu bầu đối với từng ứng viên (nếu có);
i. Các vấn đề đã được thông qua;
j. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

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 các vấn đề trong
chương trình họp;
f) Số cổ đông và tổng số Phiếu biểu quyết của các 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) Tổng hợp số Phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
i) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ Phiếu biểu
quyết thông qua tương ứng;
j) Họ, tên và chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. Trường hợp
Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp thì biên bản
này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của
Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội
dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ
việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có
Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang

Trang 30

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 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong - khoản 2 Điều 150
và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Thư Luật DN 2020;
ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp
- Điều 22 Điều lệ mẫu
thực, chính xác của nội dung biên bản.
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác
–
Thông
tư
của nội dung biên bản.
116/2020/TT-BTC
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 không tán
thành về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục
quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi/công bố
biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố 4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục
trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham
mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài
thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp
liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách tại trụ sở chính của Công ty.
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 Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu
kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
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- khoản 6 Điều 150
Luật DN 2020;
- Điều 22 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng
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đông

cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày biên bản
họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm
phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải lên
trang thông tin điện tử của Công ty, thành viên Hội đồng
quản trị, 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 nghị quyết hoặc một
phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong
các trường hợp sau đây:

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Nghị quyết
hoặc 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
hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật
Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem
xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Điều 151 Luật DN
2020;
- Điều 24 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại
hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định
bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.
không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh
2. Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ
nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2
này.
Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.
2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi
phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ
theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ
chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng sáu mươi (60)
ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ này.
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VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định trước được ứng viên, thông tin 1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng - khoản 1 Điều 274
liên quan đến các ứng cử viên Hội đồng quản trị được đưa quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các Nghị
định
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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:

ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 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 cử viên này trước
khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam
kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các
thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện
nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao
nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng
quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng
quản trị được công bố bao gồm:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

b. Trình độ học vấn;

c) Quá trình công tác;

c. Trình độ chuyên môn;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh
Hội đồng quản trị của công ty khác);

d. Quá trình công tác;

155/2020/NĐ-CP;
- Điều 25 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan
viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
của Công ty;
g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);

f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ
công ty;
h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên
đó (nếu có);
Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công
ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội
i. Các thông tin khác (nếu có).
đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có
liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị
(nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ - khoản 2 Điều 274
trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp
phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội Nghị
định
số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản
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trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới
30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một
(01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai
(02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba
(03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn
(04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm
(05) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu
(06) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy
(07) ứng viên; và từ 90% trở lên được đề cử tám (08) ứng
viên trở lên.

đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và
Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông
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 65% được
đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử
tối đa bảy (07) ứng viên.

155/2020/NĐ-CP;

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.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị
thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết
theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp,
Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử
viên, hoặc tổ chức đề cử theo quy định Quy chế nội bộ về
quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản
trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm
ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội
đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị
theo quy định của pháp luật.

- khoản 3 Điều 274
Nghị
định
155/2020/NĐ-CP;

Chưa quy định.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu - khoản 1 Điều 275
chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều Nghị
định
155 Luật Doanh nghiệp.
155/2020/NĐ-CP;

- Điều 25 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC
- Căn cứ tình hình
thực tế.

- Điều 25 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

- Điều 25 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC
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Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội
đồng quản trị
đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá
và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn
chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội
đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên
tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng
kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành
viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được
bầu thay thế và tiếp quản công việc.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- khoản 1 Điều 276
Nghị
định
155/2020/NĐ-CP;
- Điều 26 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- khoản 2, khoản 4
Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối Điều 276 Nghị định
nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên 155/2020/NĐ-CP;
trị. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị
không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội - Điều 26 Điều lệ mẫu
được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công –
Thông
tư
ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
116/2020/TT-BTC.
Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo
Có tối thiểu 02 thành viên. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ
chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng
quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt
động của Hội đồng quản trị.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành 4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành - Điều 26 Điều lệ mẫu
viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ –Thông
tư
viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:
a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại 116/2020/TT-BTC.
quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm Điều 160 Luật Doanh nghiệp.
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không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
b. Công ty nhận được 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 dân sự;
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. Cố ý 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 bầu cử thành viên Hội đồng quản trị phải được 5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được - Điều 26 Điều lệ mẫu
Thông
tư
công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông –
khoán và thị trường chứng khoán.
tin trên thị trường chứng khoán.
116/2020/TT-BTC.
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Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, - khoản 2 Điều 153
Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Luật DN 2020;
Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
- Điều 27 Điều lệ mẫu
a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và –
Thông
tư
kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
116/2020/TT-BTC.
b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền
chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
chào bán của từng loại;
c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ
đồng đối với Tổng Giám đốc, người điều hành khác và
phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định
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quyết định mức lương của họ;
d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành d)
khác;
e)
e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều
hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại f)
diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới
các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;
g)
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
h)
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 chấp thuận thông qua để bảo vệ cổ
đông ;

huy động thêm vốn theo hình thức khác;
Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1
và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong
thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và
công nghệ;
Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp
đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài
sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch
thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và
khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại
hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản
hoặc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông;
trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt
hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý
j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức
quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết
tạm ứng trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy
định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của
quyền; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử
những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy
lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng
k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần
cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và
phát hành theo từng loại;
quyền lợi khác của những người đó;
l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái j) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý
phiếu kèm chứng quyền;
khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày
m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong

của Công ty;
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trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của
Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh,
n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo
văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của
quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;
doanh nghiệp khác;
o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ
l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại
nhiệm Tổng Giám đốc;
hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).
hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua
nghị quyết;
m) Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán
lên Đại hội đồng cổ đông;
n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và
thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình
kinh doanh;
o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu
phá sản Công ty;
p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản
trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại
hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy
chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội
đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công
ty;
q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người
quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu
về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công
ty và của đơn vị trong công ty.
r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời,
đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của
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thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu
và cung cấp thông tin được quy định cụ thể tại Quy chế
hoạt động của Hội đồng quản trị.
s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh
nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp
luật và Điều lệ công ty.
3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê
chuẩn:
a.
Thành lập các chi nhánh hoặc các 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 của
Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 2
Điều 135 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 162 của 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
uỷ 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 (ngoại trừ
những trường hợp có giá trị nhỏ thuộc phạm vi điều hành
hoạt động kinh doanh);
f.
Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh
và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách
kinh doanh hàng năm;
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 các tài sản góp vào Công ty không
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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 mỗi 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 thuộc phạm vi quyền hạn và trách
nhiệm của mình.

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về
hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội
đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc 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.
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3. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ
nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với
nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng
quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao
động. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định
của pháp luật hiện hành.

- khoản 5 Điều 156
LDN 2020;

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết
quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều
280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Chứng khoán.

- Điều 280 Nghị định
155/2020/NĐ-CP;

- Điều 27 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

- Điều 27 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

Điều 28. Thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác của thành Điều 28. Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên
viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội - khoản 1 Điều 163
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đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Luật DN 2020;
- Điều 28 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.
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1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện
được uỷ 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 thoả thuận giữa các thành viên Hội đồng
quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận
được.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công
việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày
công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội
đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị
dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc
nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị
do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường
niên.

- khoản 2 Điều 163
Luật DN 2020;

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. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính
vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp
luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành
mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty
và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường
niên.

- khoản 3 Điều 163
Luật DN 2020;

Chưa quy định.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua - Điều 28 Điều lệ mẫu
bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội –
Thông
tư
đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho 116/2020/TT-BTC.
những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên
quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Điều 28 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

- Điều 28 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

1.Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, - khoản 1 Điều 156
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chọn một trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng Luật DN 2020;
Chủ tịch Hội đồng quản trị và lựa chọn một trong số các quản trị và bầu một trong các thành viên còn lại làm Phó
- Điều 29 Điều lệ mẫu
thành viên Hội đồng quản trị còn lại để bầu Phó Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị.
–
Thông
tư
Hội đồng quản trị.
116/2020/TT-BTC.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau
trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đây:
đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng
những quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ này và
quản trị;
Luật Doanh nghiệp.
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc
họp; triệu tập, chủ trì và làm Chủ tọa cuộc họp Hội
đồng quản trị;

- khoản 3 Điều 156
Luật DN 2020;
- Điều 29 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

c) Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của
Hội đồng quản trị;
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết,
Quyết định của Hội đồng quản trị;
e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ này.
3.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 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 của Hội đồng
quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông.
Chưa quy định

6. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc - khoản 4 Điều 156
không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy Luật DN 2020;
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quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện - Điều 29 Điều lệ mẫu
quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường –
Thông
tư
hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội 116/2020/TT-BTC.
đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành
hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính
tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn
khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân
sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa
án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công
việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người
trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản
trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho
đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
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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 trừ các trường hợp khẩn cấp. Chủ
tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp khi xét thấy cần
thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có - khoản 2 Điều 157
thể họp bất thường.
Luật DN 2020;
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội - Điều 30 Điều lệ mẫu
đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 –
Thông
tư
ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải 116/2020/TT-BTC.
xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình,
các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp
phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và Phiếu biểu
quyết của thành viên.
7. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng
giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương
thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến
được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị
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được đăng ký tại Công ty.
3.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản - khoản 3 Điều 157
quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính trị trong trường hợp sau đây:
Luật DN 2020;
đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng
- Điều 30 Điều lệ mẫu
a) Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:
–
Thông
tư
a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người 116/2020/TT-BTC.
khác;
quản lý khác;
b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;

d) Khi nhận được yêu cầu tại điểm c khoản 2 Điều 12 Điều
lệ này của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng
số cổ phần phổ thông trở lên;

d. Các trường hợp khác (nếu có).

e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
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. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên
Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết
Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm
quyền của Hội đồng quản trị tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ
này.

Căn cứ tình hình thực
tế và cụ thể hóa Điều
157 Luật DN 2020.

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.
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1.Hội đồng quản trị phải thành lập tiểu ban kiểm toán nội 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để - khoản 6 Điều 280
bộ nhằm đáp ứng quy định của cơ cấu tổ chức quản lý tại phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, Nghị
định
Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, có thể thành
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lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát
triển, nhân sự, lương thưởng theo ủy quyền của Đại hội
đồng cổ đông. Cơ cấu, tiêu chuẩn các thành viên, trách
nhiệm của tiểu ban được quy định cụ thể tại Quy chế quản
trị nội bộ Công ty. 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.

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của
tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02
người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành
viên bên ngoài. 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.

Điều 32. Ngƣời phụ trách quản trị công ty

Điều 32. Ngƣời 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. Người phụ trách quản
trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo
quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp và Điều
36 Điều lệ này.

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01
người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị
công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty
có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại
khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

155/2020/NĐ-CP;
- Điều 31 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các
tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công
quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
ty
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- khoản 1 Điều 281
Nghị
định
155/2020/NĐ-CP;
- Điều 32 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

2. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu 2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời - khoản 2 Điều 281
chuẩn sau:
làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực Nghị
định
hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
155/2020/NĐ-CP;
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;
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–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.
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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.
3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ
4.
Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và sau:
nghĩa vụ sau:
a) Tư vấn cho Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại
hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên
a.
Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc
quan giữa Công ty và cổ đông;
liên quan giữa Công ty và cổ đông;
b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội
b.
Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội
đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;
đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;
c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
c.
Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
d.

Tham dự các cuộc họp;

- khoản 3 Điều 281
Nghị
định
155/2020/NĐ-CP;
- Điều 32 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

d) Tham dự các cuộc họp;

e.
Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị
quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
phù hợp với quy định của pháp luật;
f.
Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc quản trị, f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp
bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin
Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên
khác cho thành viên của Hội đồng quản trị;
Hội đồng quản trị;
g.
Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động
g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động
công bố thông tin của Công ty.
công bố thông tin của Công ty;
h.
Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật
h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
và Điều lệ Công ty;
i.
Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và
luật và Điều lệ Công ty.
Điều lệ Công ty;
j)

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp
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luật và Điều lệ này.
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VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH
KHÁC
KHÁC
Điều 34. Ngƣời điều hành Doanh nghiệp

Điều 34. Ngƣời điều hành Doanh nghiệp

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong
hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do Hội đồng
quản trị quyết định và hợp đồng lao động với những người
điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi
tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.

2. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và
thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết - Điều 163 LDN 2020
định.
- Điều 34 Điều lệ mẫu
3. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí –
Thông
tư
kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về 116/2020/TT-BTC.
thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng
trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo
cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của
của Tổng giám đốc
Tổng giám đốc
Chưa quy định.

1. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc 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 không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức
vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh
hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng
quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước
pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

- khoản 2 Điều 162
LDN 2020;

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có
thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo
quy định của pháp luật.

- khoản 2 Điều 162
LDN 2020;
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–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

- Điều 35 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.
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định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

- khoản 3 Điều 162
a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh LDN 2020;
hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế
doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm - Điều 35 Điều lệ mẫu
hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại
quyền của Hội đồng quản trị;
–
Thông
tư
hội đồng cổ đông thông qua;
b) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội 116/2020/TT-BTC.
b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định
đồng quản trị;
của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án
kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều
đầu tư của Công ty;
hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo những thông
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý
lệ quản lý tốt nhất;
nội bộ của Công ty;
c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ
e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản
chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền
d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý
của Hội đồng quản trị;
của Công ty;
f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao
e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà
động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm
Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm
quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;
hoặc bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến
nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều g) Tuyển dụng lao động;
hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;
h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh
doanh;
f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số
lượng người lao động, việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, mức i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan
đến hợp đồng lao động của họ;
g. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị
phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính
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tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù
hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
h. 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. Bản dự toán hàng năm cho từng năm tài
chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và
phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của
Công ty;
i. 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.
Điều 36. Thƣ ký Công ty

Điều 36. Thƣ ký Công ty

Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm
Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo
quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể
bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với
các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Vai trò và
nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ
nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với
nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng
quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao
động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1.Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội
đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
2.Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực
quyền và nghĩa vụ được giao;
hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
3.Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện
nguyên tắc quản trị công ty;
nguyên tắc quản trị công ty;
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4.Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ
nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và
5.Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ
thủ tục hành chính. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy
cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành
định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.
chính;
6.Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công
ty.
Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các
quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
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IX. ỦY BAN KIỂM TOÁN
Điều 37. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán
1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của
Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không
phải là người điều hành doanh nghiệp.
2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành
viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng
quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
Điều 38. Thành phần Ủy ban Kiểm toán
1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch
Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc
lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các
thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế
toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt

Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang

Trang 50

động của 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 tổ chức kiểm toán được
chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của
công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại
học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài
chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán
Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại
Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các
quyền, nghĩa vụ sau:
1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình
hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội
đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán
bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động
của Ủy ban kiểm toán.
2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp
thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài
chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư
vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát
hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các
giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công
ty.
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5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi
phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và
người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm
theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và
trình Hội đồng quản trị thông qua.
7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều
284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Chứng khoán.
Điều 40. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán
1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm.
Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu
giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban
kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết
tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác
do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi
thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết.
Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu
được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số
phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có
ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
Điều 41. Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của Thành
viên Ủy ban kiểm toán
Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ủy ban
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kiểm toán được thực hiện tương tự theo quy định tại Điều
28 Điều lệ này.
X.
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM TOÁN VIÊN, TỔNG
GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
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X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM
TOÁN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU
HÀNH KHÁC

Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột
về quyền lợi
về quyền lợi
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người
quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội
đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con,
công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở
lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những
người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của
pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng
cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải
thực hiện công bố thông tin về các Nghị quyết này theo
quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

- khoản 3, Điều 291
Nghị
định
155/2020/NĐ-CP;

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, Tổng Giám đốc,
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 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.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối
với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người
có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật
Doanh nghiệp.

- khoản 4, Điều 291
Nghị
định
155/2020/NĐ-CP;
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- Điều 47 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

- Điều 47 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.
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5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc
nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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, Tổng Giám đốc, 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:

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác
và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này
không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

- khoản 2 Điều 167
LDN 2020;

- Điều 47 Điều lệ mẫu
–
Thông
tư
a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài 116/2020/TT-BTC.
sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội - Điều chỉnh tỷ lệ phù
dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các hợp với quyền của
mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT.
Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo
Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua
bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng
quản trị không có lợi ích liên quan;

a. Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung
quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối
quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng
Giám Đốc và người điều hành khác đã được báo cáo cho
Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan; đồng thời, Hội
đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn
đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số
phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ
ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên
lợi ích liên quan;
tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần
b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn
35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng
chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản
hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và người cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có bằng Phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích
lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và liên quan;
những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc
c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn
giao dịch này;
c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất
độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có
diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ
giao dịch.
đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều đồng cổ đông thông qua bằng Phiếu biểu quyết của các cổ
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hành khác và các tổ chức và cá nhân có liên quan với các đông không có lợi ích liên quan.
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.
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Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng

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, 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:

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các
khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong
thực tế (kể cả phí thuê luật sư) 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.

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.
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XI: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG
TY
TY
Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 12
Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ
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 hồ sơ đó trong giờ làm việc tại Công ty.
Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông
phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại
diện hoặc một bản sao công chứng hợp lệ của giấy uỷ
quyền này.

- khoản 2 Điều 115
1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ
Luật DN 2020;
thể như sau:
- Điều 49 Điều lệ mẫu
a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích
–
Thông
tư
lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh
116/2020/TT-BTC.
sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông
tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục
hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, Biên bản họp Đại hội đồng
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cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ
phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục
sổ Biên bản và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản
trị, Báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, hợp đồng,
giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác,
trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh
doanh của Công ty.
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XV: BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI
CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƢỜNG
NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 46. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy
định của pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán
theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này, và trong thời hạn 90
ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo
cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật.

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài - Điều 55 Điều lệ mẫu
chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp –
Thông
tư
luật. Công ty công bố Báo cáo tài chính năm đã được kiểm 116/2020/TT-BTC.
toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có
thẩm quyền.

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, bảng cân đối kế toán 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.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, - Điều 55 Điều lệ mẫu
phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán –
Thông
tư
doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một 116/2020/TT-BTC.
cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của
Công ty.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu 3. Công ty phải lập và công bố các Báo cáo tài chính bán - Điều 55 Điều lệ mẫu
tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo các quy niên đã soát xét và Báo cáo tài chính quý theo quy định –
Thông
tư
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định của pháp luật và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 116/2020/TT-BTC.
quan khác theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.
và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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.
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VII.

CON DẤU

Điều 49. Con dấu

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính 1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu - Điều 43 Luật DN
thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về 2020;
luật pháp và Điều lệ này.
giao dịch điện tử.
- Điều 58 Điều lệ mẫu
2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý 2. Tổng Giám đốc quyết định loại dấu, số lượng, hình thức –
Thông
tư
con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.
và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại 116/2020/TT-BTC.
diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý
dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.
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XXI. NGÀY HIỆU LỰC

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 55. Ngày hiệu lực

Điều 59. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm XX chương 55 điều được Đại hội

1. Bản Điều lệ này gồm 21 mục, 59 Điều đã được Đại hội - Điều 59 Điều lệ mẫu
đồng cổ đông Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong –
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đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong –
Kiên Giang nhất trí thông qua ngày 27/04/2018 tại TP. Hồ
Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ
này; Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018.
2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

Kiên Giang nhất trí thông qua.
2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

–
Thông
tư
116/2020/TT-BTC.

3. 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 1/2
tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

3. 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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Báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang

BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
(Kèm theo văn bản số: /
/2021 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang)
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

-

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

-

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

-

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công
ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng
khoán;

-

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

STT Quy chế hiện hành

Quy chế Sửa đổi (Dự thảo)

Căn cứ pháp lý

1

CHƯƠNG 1–QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ pháp lý và Phạm vi điều chỉnh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này được xây dựng theo Thông tư số
95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính,
quy định về quản trị công ty của Công ty Cổ phần
Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Quy chế mẫu – Thông tư
Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 116/2020/TT/BTC ngày
31/12/2020
2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội
dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự,
thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu,
miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản
trị, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy
định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành
khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và
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những người liên quan được đề cập trong Quy chế này.
2

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt

1.
Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức
được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh
nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

1. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên
HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám
đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác
theo quy định của Điều lệ Công ty.

2.
Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là
thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại
khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp.
3.
Công ty: là Công ty Cổ phần Tàu cao tốc
Superdong – Kiên Giang.
4.

HĐQT: là Hội đồng quản trị.

5.
VSD: là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt
Nam.
6.
Đại biểu: là Cổ đông, người đại diện (người
được cổ đông ủy quyền).
7.
Người phụ trách quản trị Công ty: là người
có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều
18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên
độc lập) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều
155 Luật Doanh nghiệp.
3. Công ty: là Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong –
Kiên Giang.
4. HĐQT: là Hội đồng quản trị
5. Ứng cử: là tự đề cử
6. VSD: là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam
7. Đại biểu: là Cổ đông, người đại diện (người được cổ
đông ủy quyền hợp lệ)
8. Người phụ trách quản trị Công ty: là người có trách
nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 281 Nghị
định 155/2020/NĐ-CP.

CHƯƠNG 2 – QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ

CHƯƠNG 2 – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
I.
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH
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ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG

THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ
đông
Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được
quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp số
59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và
Điều 14, Điều 15 Điều lệ Công ty.

3

Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ Mục 2. Quy định về trình tự, thủ tục về triệu tập và
đông
biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông
1.
Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên: 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. Theo đề nghị của
Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có
thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ
ngày kết thúc năm tài chính.

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường - khoản 1, khoản 2 Điều
niên: Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một 139 Luật DN 2020;
lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc - Điều 14 Điều lệ Công ty.
năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định
khác, Hội đồng quản trị có quyền quyết định gia hạn họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần
thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc
năm tài chính.

2.
Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông
bất thường:

3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: khoản 4 Điều 160
a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong Luật DN 2020;

a.
HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày
số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT còn

thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên - Khoản 3 Điều 155 Luật
HĐQT còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều DN 2020;
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lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 14 Điều
lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại
Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công
ty;
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 14 Điều lệ Công ty thì trong
thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông,
nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d
Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty có quyền thay thế
Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật D
c.

Doanh nghiệp;

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.

14 Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định - Điều 14 Điều lệ Công ty
tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty.
Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành
viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ
các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập
Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày
nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng
quản trị có liên quan.
b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14
Điều lệ Công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày
tiếp theo, cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4
Điều 14 Điều lệ Công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ
đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ
Công ty có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật
Doanh nghiệp.
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,
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kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
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Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông
1.

Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:

a.
Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do
HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc
tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên
HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ
toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp
không bầu được người làm chủ tọa thì Đại hội đồng
cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người
dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ
cuộc họp.
b.
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 toạ cuộc họp và
người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ toạ
cuộc họp.
c.
Chủ toạ của đại hội có thể tiến hành các hoạt
động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông
một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã
được thông qua và phản ánh được mong muốn của
đa số đại biểu tham dự.
d.

Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự

Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông
- khoản 2 Điều 146 Luật
DN 2020;
Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy - Điều 20 Điều lệ Công ty.
quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm
Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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,
người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều
hành 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;

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:
a.

b.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết
để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự,
đúng theo chương trình đã được thông qua và phản
ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

c.

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau
đây:

 Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc
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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.

các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc
họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền
điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản
tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân
thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông.

e.
Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa
theo quy định của luật hiện hành.
f.
Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tịch và các
Thành viên.
g.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

d.


Điều hành các hoạt động của Đại hội
đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến
của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua;

 Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất
cả người dự họp;


Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo
luận các nội dung có trong chương trình;

 Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo
đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu
quyết;


Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần
thiết để Đại hội biểu quyết;


Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

 Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ
làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách
công bằng và hợp pháp.


Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt
quá trình Đại hội.
h. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn
Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung
dân chủ, quyết định theo đa số.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không
quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định
khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi
địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

e.

Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy
định của luật hiện hành.

f.

Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tịch và các Thành viên.

g.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
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Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ
đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các
nội dung có trong chương trình;



Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để
Đại hội biểu quyết;



h.

4.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá
trình Đại hội.
Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ
tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân
chủ, quyết định theo đa số.

- khoản 1 Điều 145 Luật
a.
Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm DN 2020;
- Điều 19 Điều lệ Công ty;
gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do HĐQT
tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc họp. Ban
- Căn cứ tình hình thực tế.
thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại
kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng
hội.
ban và các thành viên.
b.
Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu: b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu:
4 Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu:


Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại
diện cổ đông đến dự họp;



Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện
cổ đông đến dự họp.


Trưởng Ban kiểmtra tư cách đại biểu báo
cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự
họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại



Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu
báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ
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diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít
nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham
dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được
tổ chức tiến hành.

đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ
đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự
họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết
thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty
được tổ chức tiến hành.


5

6

Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước
khi thành lập Ban kiểm phiếu.

Điều 6. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông Điều 5. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và
thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền
có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. HĐQT tổ chức họp và ban hành Nghị quyết
HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh
sách cổ đông có quyền tham dự đại hội. Nghị quyết
HĐQT phải được công bố thông tin chậm nhất hai
mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự
kiến.

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách - khoản 1, Điều 141 Luật
cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông DN 2020;
- Điều 18 Điều lệ Công ty.
tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Điều 7. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập
theo các trường hợp quy định tại Điều 3 Quy chế
này.

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi - Khoản 1 Điều 143 Luật
thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách DN 2020;
cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước - Điều 18 Điều lệ Công ty.
ngày khai mạc nếu Điều lệ Công ty không quy định thời
hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ
sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của

2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các
thủ tục liên quan theo quy định tại Quy chế thực hiện
quyền của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam.
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cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác
đối với người dự họp.
2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức thích
hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông
và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty; trường
hợp Công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày
của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều
lệ Công ty.
3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu
sau đây:
a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp
và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương
trình họp;
b. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử.
4. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi
tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp quy định tại
khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên
trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này,
thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.
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Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực - khoản 1, Điều 141 Luật
DN 2020;
hiện các công việc sau đây:
- Điều 18 Điều lệ Công ty.
a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và
gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.
biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải
thực hiện các công việc sau đây:
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Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng
cổ đông được lập không sớm hơn mười (10) ngày
trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ
đông. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại
Điều 6 Quy chế này;

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ
đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi
thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ
Công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. Công ty
phải 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. Trình tự, thủ
tục thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;

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
b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
nội dung dự kiến của cuộc họp;
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ d. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội
dung dự kiến của cuộc họp;
đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

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 3.
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. Người triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các
cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp
chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà

- khoản 1 Điều 143 Luật
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi
DN 2020;
cho tất cả các cổ đông bằng phương thức thích hợp để
bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng - Điều 18 Điều lệ Công ty.
thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch
chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi
thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh
sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày
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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:

trước ngày khai mạc cuộc họp thời hạn nếu Điều lệ
Công ty không quy định dài hơn (tính từ ngày mà
thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).
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;
a.
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên
b.
trong trường hợp bầu thành viên HĐQT;
c. Thẻ hoặc Phiếu biểu quyết, bầu cử;

Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong
trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

c.

Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử;

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong
chương trình họp.

d.

Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương
trình họp.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp
nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này
vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ
trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị
được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung
cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
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- khoản 4 Điều 142 Luật
DN 2020;
- Điều 18 Điều lệ Công ty.

Điều 8. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng Điều 8. Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội
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cổ đông

đồng cổ đông

1.Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước - Điều 144 Luật DN 2020;
- Điều 15,16 Điều lệ Công
trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ
ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
ty.
đông:
a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
a.Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng
đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng
cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội
cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi Giấy đăng
đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi
ký tham dự Đại hội (được đính kèm Thông báo họp Đại
Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính kèm
hội đồng cổ đông gửi cho cổ đông) về Công ty.
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho cổ b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội
đông) về Công ty.
đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo,
b.Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại
hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:
-Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc
họp;
-Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu
quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân thủ quy định tại
Khoản 2 Điều này;

bao gồm:
Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu
quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân thủ quy định tại
khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại
diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số
Phiếu bầu cử/Phiếu biểu quyết được uỷ quyền cho mỗi
đại diện).

-Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị - Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực
trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử
tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
khác;
- Gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử đến cuộc họp thông
-Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp
qua gửi thư, fax, thư điện tử;
thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ
-Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng

đông khác phù hợp với quy định của Pháp luật;
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cổ đông khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội
a. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể uỷ
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 được uỷ quyền cho mỗi người đại diện.
b. 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:
• Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì
giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và và
cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức
được ủy quyền dự họp;
• Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì
giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện
theo uỷ 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;

- Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công
nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và
phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt
nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua
họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử
hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- khoản 1 Điều 144 Luật
DN 2020;
a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông - Điều 16 Điều lệ Công ty
thực hiện ủy quyền theo quy định tại Điều 16 Điều lệ
Công ty;
2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp
Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản
2 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền
được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và
phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức
được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội
dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền,
chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải
nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
c. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử 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:
 Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi
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• Trong trường hợp khác thì giấy uỷ 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 uỷ quyền khi đăng ký dự họp
trước khi vào phòng họp.
c. 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 hoặc
bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó
chưa đăng ký với Công ty).

dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 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.

d. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 16
Điều lệ Công ty, phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của
người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy
quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường
hợp sau đây:
• Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành
vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
• Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;
• Người ủy quyền đã huỷ 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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3.
Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ
đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông:
a.
Công ty phải tiến hành thực hiện 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;
b.
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/phiếu biểu
quyết/phiếu bầu cử, 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/phiếu bầu của cổ đông đó.
Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành
nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành
nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số
phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định.
Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, bỏ phiếu
trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ
công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội
bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc
giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số
thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ
đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhưng
không vượt quá số người theo quy định của pháp
luật hiện hành.
c.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến

4. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và - khoản 1 Điều 146 Luật
Kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội DN 2020;
- Điều 20, Điều lệ Công
đồng cổ đông
ty.
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 theo trình tự sau:
a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng
cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu
quyết một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu
cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ
và tên đại diện theo ủy quyền và số Phiếu biểu
quyết/Phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ
đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong
nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành
bằng biểu quyết Tán thành, Không tán thành và
Không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ
tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc
cuộc họp trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định
khác. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm 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;
b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là
tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc
họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có
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sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký
ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu
cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ 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/bầu cử trước đó không thay đổi
9

quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử 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/bầu cử trước
đó không thay đổi.

Điều 9. Các nội dung được thông qua tại Đại hội Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng
cổ đông
đồng cổ đông
1.
Các nội dung được thông qua tại Đại hội
đồng cổ đông:
a.

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;

b.

Báo cáo của HĐQT;

c.
Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của
Công ty;
d.
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 HĐQT đề nghị sau khi đã
tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông;
e.

Số lượng thành viên HĐQT;

f.

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

g.
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế
thành viên HĐQT;

- khoản 2 Điều 138 Luật
DN 2020;
2.
Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng - Điều 15 Điều lệ Công
quản trị, gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
ty.
1.

Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

3.
Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp
thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận
thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm
toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết;
4.

Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

5.

Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;

6.
Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết
quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên
Hội đồng quản trị;
7.

Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

8.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

9.

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng
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h.
Tổng số tiền thù lao của các thành viên
HĐQT và Báo cáo tiền thù lao của HĐQT;
i.

Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

j.
Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được
phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
k.
Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển
đổi Công ty;
l.
Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và
chỉ định người thanh lý;
m.
Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT
gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;

quản trị;
10. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao,
thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;
11.

Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

12. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát
hành đối với mỗi loại cổ phần;
13. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi
Công ty;
14. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ
định người thanh lý;

n.
Quyết định giao dịch, đầu tư/bán tài sản có
giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

15. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ
35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài
chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp Điều lệ Công
ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

o.
Quyết định Công ty mua lại trên 10% tổng số
cổ phần đã phát hành của mỗi loại;

16. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã
bán của mỗi loại;

p.
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;

17. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối
tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 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;

q.
Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật
và Điều lệ Công ty.

18. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4
Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng
12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
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một số điều của Luật Chứng khoán;
19. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về
quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
20. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và
Điều lệ Công ty.
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Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội
hội
1.

Nguyên tắc chung

1. Nguyên tắc chung

- Căn cứ tình hình thực tế.

a.
Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp
dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ
của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo
đông thảo luận và biểu quyết công khai.
luận và biểu quyết công khai.
b.
Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được
bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực
Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu
tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu
tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng
tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được
cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu
cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu
biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết,
cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu
Phiếu biểu quyết Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại
bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần
biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được
sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại
biểu quyết của đại biểu đó.
biểu đó.
Chưa quy định

2. Quy định về tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và Phiếu - Căn cứ tình hình thực tế.
bầu cử
a.

Phiếu biểu quyết

 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do
Trang 18
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Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách,
nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy
định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký
phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu
tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời
điểm mở niêm phong thùng phiếu.
Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ
khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03)
lựa chọn biểu quyết.
 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:


Nội dung không đúng theo các quy định của
Phiếu biểu quyết hợp lệ.

b. Phiếu bầu cử
 Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn
do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa,
không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định
cho phiếu bầu; phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có
đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và
gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm
phong thùng phiếu.
 Phiếu bầu cử không hợp lệ:


Nội dung không đúng theo các quy định của
Phiếu bầu cử hợp lệ;



Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng
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ứng viên cần bầu;
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Điều 11. Cách thức biểu quyết

Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên
của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu
được phép bầu;



Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội
đồng cổ đông và Điều lệ Công ty quy định.

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

1. Nguyên tắc chung

 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết
theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ
thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc
hình thức điện tử khác.

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo
từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu
quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực
tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

 Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành,
Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn
đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách
giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án
lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.
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- Căn cứ tình hình thực tế.

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành,
Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được
đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ
biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên
Phiếu biểu quyết.

Điều 17. Thông qua và công bố Nghị quyết Đại Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua
hội đồng cổ đông
1.
Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây
được thông qua nếu được số cổ đông và/hoặc đại
diện được ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu - khoản 1 Điều 148 Luật
được số đại biểu đại diện từ 65% tổng số Phiếu biểu DN 2020;
quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ - Điều 21 Điều lệ Công ty.

Trang 20
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phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành hoặc ít
nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán
thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản:
a.
loại;

Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng

b.
Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh
doanh;
c.

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d.
Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng
hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong
báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của
Công ty;
e.
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trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148
Luật Doanh nghiệp:
a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn
hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính gần nhất của Công ty;
e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
f. Gia hạn thời gian hoạt động của Công ty;
g. [Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định].

Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 15. Cách thức phản đối quyết định của Đại Điều 18. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội
hội đồng cổ đông
đồng cổ đông
Chưa quy định

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Nghị - Điều 151 Luật DN 2020;
quyết hoặc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc - Điều 24 Điều lệ Công ty.
Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng
cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2
Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu
Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết
hoặc một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông trong các trường hợp sau đây:

Trang 21
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a.

Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại
hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp
quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh
nghiệp;

b.

Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ
Công ty.

Điều 16. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 19. Lập 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:

1.

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

a.

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng cổ đông;

b.

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

c.

Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

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;

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/phiếu
bầu cử của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách
đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ

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

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 lập bằng tiếng Việt,
có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội
dung chủ yếu sau đây:

- khoản 1 Điều 150 Luật
DN 2020;
- Điều 23 Điều lệ Công ty.
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phần và số phiếu 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;

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.

Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);

h. Tổng hợp số phiếu bầu đối với từng ứng viên
(nếu có);

i.

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

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

j.

Họ, tên và chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. Trường hợp
Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp thì biên bản
này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của
Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội
dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ
việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp.

j. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC LẤY Ý KIẾN II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
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Điều 20. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông Điều 21. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bằng văn bản
bản
Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
a.
Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ
Công ty;

Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

- khoản 1 Điều 149 Luật
DN 2020;
- Điều 22 Điều lệ Công ty.

Trang 23
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b.

Định hướng phát triển Công ty;

b. Định hướng phát triển Công ty;

c.
loại;

Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng

c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT;

d.
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên
HĐQT;
e.
Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng
hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong
báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của
Công ty;
f.

Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g.
Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh
doanh;
h.

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

i.
Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi
ích của Công ty.
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e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị
bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
g. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
j. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản
trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
k. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của
Công ty.

Điều 22. Trường hợp không được lấy ý kiến bằng Điều 22. Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn
văn bản
bản
HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các - Căn cứ tình hình thực tế.
trong những trường hợp có yếu tố sau:
vấn đề khác trừ những trường hợp quy định tại khoản 1
Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 21 Quy chế này.
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.
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Chưa quy định.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
Trang 24
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Điều 24. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
trực tuyến
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
Lưu ý: Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử không cần gửi kèm
thông báo mời họp.
Điều 25. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ
đông trực tuyến
Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được
quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao
gồm:
1.

Điều kiện tham gia:

 Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự
họp Đại hội đồng cổ được lập theo thông báo thực
hiện quyền của Công ty;
 Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định
của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy
tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác
có kết nối internet…).
3.

Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ
đông trực tuyến:
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Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham
dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực
hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã
được cung cấp theo quy định tại Điều 26 Quy chế này và
đã thực hiện bỏ phiếu điện tử cho bất kỳ vấn đề nào của
nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực
tuyến.
Điều 26. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ
phiếu điện tử
1.

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu
điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu
tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội
đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông
báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng
nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có
trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các
yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ
có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên
hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách
nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2.

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng
nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua
các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình
thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc
điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ
đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo
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thông báo thực hiện quyền của Công ty.
3.

Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập
hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào
hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện
tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội
đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 27. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại
hội đồng cổ đông trực tuyến
1.

Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2
Điều 8 Quy chế này.

2.

Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực
tuyến:

Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để
thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biêt cung cấp thông tin
của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và
địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu
truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên
nhận ủy quyền.
Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có
hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy
quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền
trực tuyến;
 Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực
tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu
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là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền;
 Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về
trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến:
cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực
tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực
được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính
thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền
đã tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử với bất kỳ
vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông trực tuyến.
Điều 28. Điều kiện tiến hành
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
Điều 29. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
a.

Nguyên tắc:

 Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy
định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội
dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo
hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của đại
hội;
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 Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại
biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
b.

Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

 Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa
hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến
của Đại biểu;
 Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu
hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được
Công ty trả lời sau.
Điều 30. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông trực tuyến
Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm
quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
Điều 31. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến
a.

Cách thức bỏ Phiếu biểu quyết:

 Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết
Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với
mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được
cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ
thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
b.

Cách thức bỏ Phiếu bầu cử:

 Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu Điều lệ
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Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu
thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo
phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi
số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng
cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số
phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên
tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ
thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác
nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết
quả.
 Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực
hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại khoản a
Điều này.
c.

Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện
tử:

 Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề
biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội
thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem
như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết,
bầu cử vấn đề đó;
 Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương
trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử
bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết,
bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại
biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn
đề phát sinh đó;
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 Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử
(nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao
gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn
đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực
tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu
quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ
phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định
trong quy chế làm việc của đại hội;
 Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số:
Phiếu bầu không hợp sẽ được quy định chi tiết tại Quy
chế làm việc/Quy chế bầu cử;
 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong
quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập
hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiểu 24 giờ
trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo
trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát
của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống
không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại
biểu.
Điều 32. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến
Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết đều
được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc thẻ biểu
quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết
không ý kiến.
Điều 33. Thông báo kết quả kiểm phiếu
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Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại
Điều 32 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng
hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn
đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu
sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi
bế mạc cuộc họp
Điều 34. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
 Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này;
 Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản Đại hội
đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội
có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên
lãnh thổ Việt Nam;
 Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ
đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của
Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông đó.
Điều 35. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng
cổ đông
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT
HỢP VỚI TRỰC TUYẾN
Điều 36. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
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Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
Điều 37. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ
đông
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và Điều 25
Quy chế này.
Điều 38. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại
hội đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và Điều 27
Quy chế này.
Điều 39. Điều kiện tiến hành
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
Điều 40. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 30 Quy chế
này.
Điều 41. Cách thức bỏ phiếu
Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 31
Quy chế này.
Điều 42. Cách thức kiểm phiếu
Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 32 Quy chế
này.
Điều 43. Thông báo kết quả kiểm phiếu
Thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 33 Quy chế
Trang 33
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này.
Điều 44. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 34 Quy chế
này.
Điều 45. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng
cổ đông
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
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CHƯƠNG 3 – HĐQT VÀ CUỘC HỌP HĐQT

CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24. Trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT

Điều 46. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT

HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo - khoản 2 Điều 153 Luật
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài DN 2020;
Công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:
- Điều 27 Điều lệ Công ty.
nghĩa vụ sau:
1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của
1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động
Công ty;
của Công ty;
2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng
2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và
lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên
3. Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định
quan đến Công ty;
của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;
3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các
quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định 4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên
nội bộ của Công ty;
trang thông tin điện tử của công ty theo hướng dẫn tại
4. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công
Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng

Trang 34
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ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với
công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội
đồng cổ đông theo quy định tại Điều 18 Quy
chế này;
6. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại Đại 5.
hội đồng cổ đông thường niên và tại Báo cáo
thường niên của Công ty.

Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành
viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản
lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản Công ty sai mục
đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan;

6.

Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình
Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại
Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Chứng khoán;

7.

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

8.

Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các
kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

9.

Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ
đông theo quy định pháp luật hiện hành.

10. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại kỳ họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên và công bố thông tin
trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định
của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công
ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty

Trang 35
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Điều 25. Quyền và trách nhiệm của Thành viên Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành
viên HĐQT
HĐQT
2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm theo quy định
tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài
ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau:
a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung
thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và
của Công ty;
b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý
kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
c. Báo cáo kịp thời và đầy đủ HĐQT các khoản thù
lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty
liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại
diện phần vốn góp của Công ty;
d. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao
dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin
khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty
theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy - Điều 278, 297 Nghị định
số 155/2020/NĐ-CP.
định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:
a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực,
cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công
ty;
b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị
và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các
khoản thù lao nhận được từ các Công ty con, công ty
liên kết và các tổ chức khác có liên quan đến Công ty;
d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các
giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công
ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ
với thành viên Hội đồng quản trị và những người có
liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty
với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là
thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh
nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời
điểm giao dịch;
e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ
phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật;
f. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty phải
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lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản
trị.
Mục 2 – Quy định về Đề cử, Ứng cử, Bầu, Miễn Mục 2 – Quy định về Đề cử, Ứng cử, Bầu, Miễn nhiệm
nhiệm và Bãi nhiệm thành viên HĐQT
và Bãi nhiệm thành viên HĐQT
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Điều 23. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội
đồng quản trị HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy 1.
(07) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại 2.
với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.

2.Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

3.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị
a.
phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số
thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu
thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác
định theo phương thức làm tròn xuống.
5. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông
của Công ty.

- khoản 1 Điều 276 Nghị
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá định 155/2020/NĐ-CP;
05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không - Điều 26 Điều lệ Công ty.
hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc
lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02
nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội
đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành
viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho
đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp
quản công việc.
- khoản 2, khoản 4 Điều
276
Nghị
định
Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối
thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành 155/2020/NĐ-CP;
viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành - Điều 26 Điều lệ Công ty.
viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều
hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội
đồng quản trị.
Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải
Trang 37
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đảm bảo Có tối thiểu 02 thành viên. Quyền, nghĩa vụ
và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các
thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định
cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
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b.

Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành
viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội
đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo
quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

c.

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được
công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố
thông tin trên thị trường chứng khoán.

d.

Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là
cổ đông của Công ty.

Điều 26. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT

Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều
kiện sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu - khoản 1, 2 Điều 155
chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Luật DN;
Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Điều
275
NĐ
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm 155/2020/NĐ-CP.
chức danh Tổng Giám đốc.

a. 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 Doanh
nghiệp;
b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý
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 của một công ty đại
chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản
trị tại tối đa 05 công ty khác.
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c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là
thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
2. Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn
và điều kiện sau đây:
a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty,
công ty con của Công ty; không phải là người đã
từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công
ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao
từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên
HĐQT được hưởng theo quy định;
c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ,
cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh
ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công
ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty
con của Công ty;
d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở
hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty;
e. Không phải là người đã từng làm thành viên
HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền
trước đó.
3. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT thực hiện
theo Điều 23 Quy chế này.
4. Thành viên HĐQT của 01 công ty không được
Trang 39
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đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty
khác.
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Điều 30. Cách thức bầu thành viên HĐQT
Cách thức bầu thành viên HĐQT được thực hiện
theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.
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Điều 51. Cách thức bầu thành viên HĐQT
1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải - khoản 3 Điều 148 Luật
thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó Doanh nghiệp.
mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng
với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần
bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn
hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho
một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành
viên Hội đồng quản trị 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 02 ứng
cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho
thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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 định tại
quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 29. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Điều 54. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội
đồng quản trị
HĐQT
1.
HĐQT hoặc các đối tượng khác theo quy
định tại Khoản 3 Điều 33 Quy chế này triệu tập
cuộc họp HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT
để phổ biến nội dung bầu cử: số lượng, tiêu chuẩn

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản - khoản 1 Điều 274 Nghị
trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng định 155/2020/NĐ-CP;
cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội - Điều 25 Điều lệ Công ty.
đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ
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ứng viên tham gia bầu cử, cách thức đề cử, tự đề cử
theo quy định tại Điều 27 Quy chế này. Việc bầu cử
sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất
hoặc thông qua hình thức tổ chức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản.

đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ
phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng
văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá
nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ
một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của
2.
Công ty ban hành thông báo công bố công Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
khai về việc bầu cử thành viên HĐQT và các trình Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị
tự thủ tục về triệu tập và bầu cử sẽ thực hiện theo được công bố bao gồm:
Chương 3 Quy chế này trong đó ghi rõ lý do bầu cử,
a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện, cách thức bầu cử,
b. Trình độ chuyên môn;
thủ tục thực hiện đề cử, tự đề cử …
3.
HĐQT tổng hợp danh sách ứng viên thông
qua đề cử, tự đề cử và xem xét thông tin về từng
ứng viên về việc đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện
làm Thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 2
Điều này.
4.
Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông
qua đề cử và tự đề cử vẫn không đủ số lượng cần
thiết, HĐQT sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo
các tiêu chí sau:

c.

Quá trình công tác;

d.

Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức
danh trong Hội đồng quản trị của công ty khác);

e.

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên
quan của Công ty;

f.

Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều
lệ Công ty.

a.
Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau
khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua
đề cử, tự đề cử tại Khoản 3, Điều này;
b.
Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa
số Thành viên HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu
quyết thông qua;
c.

Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo
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tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại
Điều 151 Luật Doanh nghiệp.
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Điều 31. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Điều 55. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội
đồng quản trị
thành viên HĐQT
1. Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm trong các 1.
trường hợp sau đây:
a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy
định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp;
2.
b. Có đơn từ chức;

Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, - khoản 1, 3 Điều 156
miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội Luật DN 2020;
đồng quản trị.
- Điều 29 Điều lệ Công ty.
Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng
Giám đốc.

c. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 3.
sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả
kháng;
a.
d. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau
đây:

2. Thành viên HĐQT có thể bị bãi nhiệm theo nghị b.
quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc
họp; triệu tập, chủ trì và làm Chủ tọa cuộc họp Hội
đồng quản trị;

c.

Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của
Hội đồng quản trị;

d.

Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết,
Quyết định của Hội đồng quản trị;

e.

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

f.

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng
quản trị;
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4.
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Chưa quy định

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ
chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản
trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 30 ngày kể
từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi
nhiệm.

Mục 3 – Thù lao, lương thưởng và lợi ích khác của
thành viên Hội đồng quản trị
Điều 56. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên
Hội đồng quản trị.
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội
đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công
việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số
ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên
Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng
quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo
nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của
Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định
tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính
vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện
thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của
Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc
họp thường niên.
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4. 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 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.
5. 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.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua
bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại
hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo
hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng
quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ
Công ty.
CHƯƠNG 4 – TIỂU BAN TRỰC THUỘC Mục 5 - Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
HĐQT
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Điều 35. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Điều 70. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT
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1.
Để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, HĐQT có
thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực
thuộc theo quy định Điều 31 Điều lệ công ty.
2.
HĐQT công ty có thể thành lập các tiểu ban
hỗ trợ hoạt động của HĐQT là tiểu ban nhân sự, tiểu
ban lương thưởng và các tiểu ban khác. HĐQT cần
bổ nhiệm một (01) thành viên độc lập HĐQT làm
trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương
thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự
chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
3.
Trường hợp, không thành lập các tiểu ban
nhân sự, tiểu ban lương thưởng, HĐQT có thể phân
công thành viên độc lập HĐQT giúp HĐQT trong
các hoạt động nhân sự, lương thưởng.
4.
HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập
tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm
của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của
thành viên độc lập được cử phụ trách về nhân sự,
lương thưởng.
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1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc - khoản 6 Điều 280 Nghị
để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương định 155/2020/NĐ-CP;
thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng - Điều 31 Điều lệ Công ty.
thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết
định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của
Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành
viên độc lập Hội đồng quản trị/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.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc
của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp
với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại
Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Việc thành lập và hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội
bộ (nếu có) thuộc Hội đồng quản trị được quy định chi
tiết tại Phụ lục I đính kèm Quy chế này.

Điều 37. Tiểu ban Chính sách phát triển
1.
Cơ cấu của tiểu ban chính sách phát triển:
Tiểu ban Chính sách phát triển Công ty gồm ba (03)
thành viên, Trưởng tiểu ban do HĐQT bổ nhiệm.
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Tiểu ban Chính sách phát triển có các thành viên là
thành viên HĐQT và một số thành viên khác (không
phải là thành viên HĐQT) do Trưởng tiểu ban quyết
định.
2.
Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban chính
sách phát triển, trưởng tiểu ban:
a.

Trưởng tiểu ban phải là thành viên HĐQT;

b.
Các thành viên của tiểu ban có năng lực hành
vi dân sự đầy đủ;
c.
Các thành viên của tiểu ban phải có hiểu biết
về pháp luật;
d.
Các thành viên của tiểu ban phải có hiểu biết
về lĩnh vực hoạt động của công ty;
e.
Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị
kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;
f.
Có kinh nghiệm làm việc 05 năm tại vị trí
giám đốc kinh doanh hoặc vị trí tương đương;
3.
Quy định về việc thành lập tiểu ban chính
sách phát triển: Việc thành lập tiểu ban chính sách
phát triển phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng
cổ đông.
4.
Trách nhiệm của tiểu ban chính sách phát
triển và của từng thành viên:
a.

Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành
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các quy trình, chính sách thuộc thẩm quyền của
mình liên quan đến việc lập kế hoạch, chiến lược
phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định
của pháp luật và Điều lệ công ty;
b.
Phân tích, xem xét, nghiên cứu, đánh giá các
yếu tố trong quá khứ, hiện tại và xu hướng trong
tương lai ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của
Công ty;
c.
Tham mưu cho HĐQT trong việc xác định
mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh trong
ngắn hạn cũng như dài hạn;
d.
Tham mưu cho HĐQT trong việc đề ra các
giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu,
định hướng, chiến lược kinh doanh đã đề ra;
e.
Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định
trong quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban
chính sách phát triển do HĐQT phê chuẩn.
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Điều 38. Tiểu ban Nhân sự
1.
Cơ cấu của tiểu ban nhân sự: Tiểu ban nhân
sự Công ty gồm ba (03) thành viên, do một thành
viên độc lập HĐQT là Trưởng Ban. Tiểu ban nhân
sự có các thành viên là thành viên HĐQT và một số
thành viên khác (không phải là thành viên HĐQT)
do Trưởng tiểu ban quyết định.
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2.
Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban nhân sự
và Trưởng tiểu ban:
a.
Trưởng tiểu ban phải là thành viên độc lập
HĐQT;
b.
Các thành viên của tiểu ban có năng lực hành
vi dân sự đầy đủ;
c.
Các thành viên của tiểu ban phải có hiểu biết
về pháp luật như pháp luật về Lao động, Thuế Thu
nhập cá nhân, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và các
quy định có liên quan;
d.
Các thành viên của tiểu ban phải có trình độ
chuyên môn về nhân sự, hiểu biết về đặc điểm nhân
sự của Công ty;
e.
Có kinh nghiệm làm việc 05 năm tại vị trí
giám đốc nhân sự hoặc vị trí tương đương.
3.
Quy định về việc thành lập tiểu ban nhân sự:
Việc thành lập các tiểu ban nhân sự phải được sự
chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
4.
Trách nhiệm của tiểu ban nhân sự và từng
thành viên
a.
Tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên
quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình
quản trị Công ty;
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b.
Tham mưu cho HĐQT về quy mô, cơ cấu
HĐQT, những người điều hành doanh nghiệp nhằm
phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát
triển của Công ty;
c.
Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề nhân
sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục
bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức
danh thành viên HĐQT và người điều hành doanh
nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ
Công ty;
d.
Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành
các quy trình, quy định nội bộ của Công ty thuộc
thẩm quyền của mình như quy chế tuyển chọn nhân
sự, đào tạo, chính sách đãi ngộ khác đối với người
điều hành doanh nghiệp, nhân viên của Công ty theo
quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
e.
Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định
trong quy chế tổ chức và hoạt động của tiểu ban
nhân sự do HĐQT phê chuẩn.
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Điều 39. Tiểu ban Lương thưởng
1.
Cơ cấu của tiểu ban lương thưởng: Tiểu ban
lương thưởng Công ty gồm ba (03) thành viên, do
một thành viênđộc lập HĐQT là Trưởng tiểu ban.
Tiểu ban lương thưởng có các thành viên là thành
viên HĐQT và một số thành viên khác (không phải
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là thành viên HĐQT), do HĐQT quyết định.
2.
Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban lương
thưởng vàtrưởng tiểu ban:
a.
Trưởng tiểu ban phải là thành viên độc lập
HĐQT;
b.
Các thành viên của tiểu ban có năng lực hành
vi dân sự đầy đủ;
c.
Các thành viên của tiểu ban phải có hiểu biết
về pháp luật;
d.
Các thành viên của tiểu ban phải có hiểu biết
về tình hình tài chính của Công ty;
3.
Quy định về việc thành lập tiểu ban lương
thưởng: Việc thành lập các tiểu ban lương thưởng
phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
4.
Trách nhiệm của tiểu ban lương thưởng và
từng thành viên
a.
Tham mưu cho HĐQT ban hành các quy chế,
chính sách về lương thưởng và giám sát việc thực
hiện các chính sách này;
b.
Xây dựng, đề xuất về định mức lương,
thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên
HĐQT, những người điều hành doanh nghiệp cũng
như các tiêu chí đánh giá liên quan đến lương
thưởng của các thành viên này;
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c.
Tham mưu cho HĐQT các chương trình
khen thưởng cho cán bộ, nhân viên có thành tích
xuất sắc một cách công khai, công bằng, phù hợp và
kịp thời;
d.
Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định
trong quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban
lương thưởng do HĐQT phê chuẩn.
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Điều 36. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
1.
Cơ cấu, thành phần của tiểu ban kiểm toán
nội bộ: Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
của Công ty gồm 03 (Ba) thành viên, do một thành
viên HĐQT là Trưởng ban. Tiểu ban kiểm toán nội
bộ có các thành viên là thành viên HĐQT và một số
thành viên khác (không phải là thành viên HĐQT),
do Trưởng ban kiểm toán nội bộ quyết định.
2.
Các tiêu chuẩn của thành viên tiểu ban kiểm
toán nội bộ và Trưởng ban kiểm toán nội bộ:
a.
Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành
pháp luật;
b.
Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành
phù hợp, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật
về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội
bộ;
c.

Đã có thời gian từ năm (05) năm trở lên làm
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việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở
lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ ba (03)
năm trở lên làm kế toán, kiểm toán hoặc thanh tra;
d.
Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và
hoạt động của đơn vị; Có khả năng thu thập, phân
tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; Có kiến thức,
kỹ năng về kiểm toán nội bộ;
e.
Trưởng ban kiểm toán nội bộ phải có bằng
đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành
kinh tế, quản trị kinh doanh, ngân hàng, tài chính, kế
toán, kiểm toán, luật hoặc có chứng chỉ về kiểm toán
nội bộ do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kiểm toán
nội bộ cấp;
f.
Trưởng ban kiểm toán nội bộ phải có thời
gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm
toán, kiểm soát, thanh tra ít nhất năm (05) năm kinh
nghiệm công tác;
g.
Trưởng ban kiểm toán nội bộ phải là thành
viên HĐQT;
3.
Quyền và trách nhiệm của tiểu ban kiểm toán
nội bộ
a.

Quyền của tiểu ban kiểm toán nội bộ:

i.
Được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các
thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động
kiểm toán nội bộ như: báo cáo tài chính, báo cáo
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quản trị, chiến lược;
ii.
Được tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình
nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ,
được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên
của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội dung
kiểm toán;
iii.
Được nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp
của HĐQT và các bộ phận chức năng khác có liên
quan đến công việc của ban kiểm toán nội bộ;
iv.
Được tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy
định của pháp luật hoặc theo quy định tại Điều lệ,
quy định nội bộ của Công ty;
v.
Được giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt
động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo
Phòng ban, bộ phận đối với các vấn đề mà ban kiểm
toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị;
vi.
Được bảo vệ an toàn trước hành động bất
hợp tác của bộ phận/Phòng ban được kiểm toán;
vii.
Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân
sự trong ban kiểm toán nội bộ;
viii. Được chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế
hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;
ix.
Các quyền hạn khác theo quy định của pháp
luật và quy chế về kiểm toán nội bộ.
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b.

Trách nhiệm của tiểu ban kiểm toán nội bộ:

i.
Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy
định của pháp luật hiện hành và Quy chế về kiểm
toán nội bộ của đơn vị;
ii.
Chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả
công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết
luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán
nội bộ;
iii.
Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau
kiểm toán nội bộ của các bộ phận trong Công ty;
iv.
Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và
đảm bảo năng lực chuyên môn cho kiểm toán viên
nội bộ.
4.

Nhiệm vụ của tiểu ban kiểm toán nội bộ:

a.
Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội
bộ tại Công ty trình cấp quản lý trực tiếp Trưởng ban
kiểm toán nội bộ xem xét, phê duyệt;
b.
Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và
thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch
được phê duyệt;
c.
Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ
tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo
chất lượng và hiệu quả;
d.

Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu
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của HĐQT;
e.
Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục
sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
f.

Lập báo cáo kiểm toán;

g.
Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán
nội bộ theo quy định;
h.
Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện
phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động
của ban kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo
kịp sự phát triển của Công ty;
i.
Tư vấn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm
toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;
j.
Trình bày ý kiến của ban kiểm toán nội bộ về
dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân
sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo
cáo quản trị để HĐQT xem xét, quyết định. Thực
hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;
k.
Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ
chức kiểm toán độc lập của đơn vị nhằm đảm bảo
hợp tác có hiệu quả;
l.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao
hoặc theo quy định của pháp luật.
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5.

Cuộc họp của tiểu ban kiểm toán nội bộ

Tiểu ban kiểm toán nội bộ phải họp ít nhất hai (02)
lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp
ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên. Biên bản
họp tiểu ban kiểm toán bội bộ được lập chi tiết và rõ
ràng. Thư ký và các thành viên tham dự họp phải ký
tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của
tiểu ban kiểm toán nội bộ phải được lưu giữ nhằm
xác định trách nhiệm của từng thành viên.
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Điều 67. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán
Chưa quy định

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại
Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các
quyền, nghĩa vụ sau:
1.

Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình
hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành
viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán
trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin
phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

2.

Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được
chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo
cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban
kiểm toán.

3.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư
vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
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4.

Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách
phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản
trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động
của Công ty.

5.

Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị
khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng
Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy
đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ Công ty.

6.

Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
và trình Hội đồng quản trị thông qua.

7.

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại
Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 68. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban Kiểm toán
Chưa quy định

1. Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán là 02 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện
theo nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập
Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban
kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị
không điều hành.
4. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế
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toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và
hoạt động của 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 tổ chức kiểm toán
được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo
tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại
học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế,
tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.
6. Các thành viên HĐQT được quyền đề cử, ứng cử
Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ dựa trên các tiêu
chuẩn và điều kiện quy định tại điều này. HĐQT chọn
lựa Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ trên cơ sở đa
số thành viên HĐQT chấp thuận (người được đề cử,
ứng cử không được tham gia biểu quyết).
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Điều 69. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
Chưa quy định

1.
Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một
năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được
lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy
ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc
họp.
2.

Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu
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quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức
khác do Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy
định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu
quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua
nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số
phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía
có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
CHƯƠNG 5 - NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH CHƯƠNG 5 - TỔNG GIÁM ĐỐC
NGHIỆP
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Chưa quy định

Điều 76. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của
Tổng giám đốc
1.

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh - khoản 2,3 Điều 162
doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của LDN 2020;
Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng - Điều 35 Điều lệ Công ty.
quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền,
nghĩa vụ được giao.

2.

Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh
doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm
quyền của Hội đồng quản trị;
b. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng quản trị;
c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án
đầu tư của Công ty;
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d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý
nội bộ của Công ty;
e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản
lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền
của Hội đồng quản trị;
f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người
lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc
thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;
g. Tuyển dụng lao động;
h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong
kinh doanh;
i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật,
Điều lệ Công ty và Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng quản trị.
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Điều 52. Các tiêu chuẩn của người điều hành Điều 77. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng
Giám đốc
doanh nghiệp
1.Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể - khoản 2 Điều 162 LDN
2020;
a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau - Điều 35, Điều lệ Công
định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số đây:
ty.
68/2014/QH13;
a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17
b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản
của Luật Doanh nghiệp;
trị kinh doanh công ty;
b. Không được là người có quan hệ gia đình của người
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quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ;
người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện
phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;
c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị
kinh doanh của công ty.
CHƯƠNG 6 – QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP CHƯƠNG 6 – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
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Điều 60. Các trường hợp Tổng giám đốc đề nghị Điều 84. Các trường hợp Tổng Giám đốc đề nghị triệu
triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT
kiến HĐQT
2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT:

2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT:

- khoản 3 Điều 162 Luật
a. Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ
a. Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy DN 2020;
chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Điều 288 Nghị định số
b. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động
b. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý 155/2020/NĐ-CP.
và quản lý của Công ty;
của Công ty;
c. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh
nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị
thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng,
bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy
cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã
chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và
hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao
lợi ích khác đối với người điều hành doanh
động và người điều hành doanh nghiệp.
nghiệp để HĐQT quyết định;
d. Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số d. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị
lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn
thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công
nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều
ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực,
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khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động
của họ;

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.

e. Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh
doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên e. Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm
cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù
toán (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết
hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền
tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để
f. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và
hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự
HĐQT xét duyệt để trình ĐHĐCĐ thông qua;
toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng
f. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh
năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch
doanh;
kinh doanh. Bản dự toán hàng năm cho từng
năm tài chính phải được trình để HĐQT thông g. Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi
qua và phải bao gồm những thông tin quy định
tiết cho năm tài chính tiếp theo;
tại các quy chế của Công ty;
h. Các nội dung khác khi xét thấy cần thiết.
g. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ
trong kinh doanh;
h. Các nội dung khác khi xét thấy cần thiết vì lợi
ích của Công ty.
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Điều 50. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, Điều 87. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung
cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT.
HĐQT.
1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông - khoản 3 Điều 291 Nghị
cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT tin và cách thức thông báo cho HĐQT
định số 155/2020/NĐ-CP.
a.

Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty,
Tổng Giám đốc gửi tài liệu cho HĐQT sớm nhất

a.

Các nội dung theo Điều 85 quy chế này;

b.

Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT

- Điều 35 Điều lệ Công ty.
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có thể nhưng không ít hơn mười (10) ngày làm
việc trước ngày nội dung đó cần được quyết
định;
b.

Khi 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. Bản dự toán hàng năm cho từng năm tài
chính phải được Tổng Giám đốc trình để HĐQT
thông qua;

c.

Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để
HĐQT thông qua 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 doanh nghiệp.

d.

Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho
HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công ty con,
công ty do Công ty Cổ phần Tàu cao tốc
Superdong – Kiên Giang nắm quyền kiểm soát
với người nội bộ hoặc với những người có liên
quan tới người nội bộ theo quy định của pháp
luật.

e.

Các nội dung khác cần xin ý kiến của
HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07)
ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng
bảy (07) ngày làm việc trừ các trường hợp khẩn
cấp.

các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty
khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở
lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với
những người có liên quan của đối tượng đó theo
quy định của pháp luật.
c.

Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho
HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày
làm việc.
Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao
dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật Doanh
nghiệp và có giá trị nhỏ hơn [35%] tổng giá trị tài
sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính
gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn
theo quy định tại Điều lệ Công ty, người đại diện
Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho
thành viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có
liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi
kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu
của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc
chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường
hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác;
thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan
đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có
quyền biểu quyết.
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CHƯƠNG 10 - NGÀY HIỆU LỰC

CHƯƠNG 8 - NGÀY HIỆU LỰC

Điều 61. Ngày hiệu lực

Điều 93. Ngày hiệu lực

1. Quy chế này gồm 10 chương 61 điều, được Đại
hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc
Superdong – Kiên Giang nhất trí thông qua ngày
… tháng … năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu
lực toàn văn của Quy chế này.

1. Quy chế này gồm 08 Chương, 93 Điều, 01 Phụ lục
được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao
tốc Superdong – Kiên Giang nhất trí thông qua.

2. Quy định tại Khoản 4 Điều 26 Quy chế này có
hiệu lực sau ngày 01/08/2019.

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị Công ty
phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.

3. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công
ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị
công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT.
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