


ToNG cONc ry lAp vAv vrpr NAM-crcp coNG
cONc ry cO pHAN LTLAMA 6s-r 

- HoA xA ngl cHU Ncsi,r vrET NAM
DQc I0p - Tg do - Hanh phric

Bdc I'{inh, ngdy 28 thdng 4 ndm 202I

BIEN gAN

T6n doanh nghiQp:

Dia chi:

Giay chimg nhfln dang
k), kinh doanh ddng

ky doanh nghiQp:

Thdi gian hgp:

Dla dii5m hqp:

Chucrng trinh vd nQi

dung dAi hoi:

SO Oai bi6u tham ds:

Chu tsa dai hQi:

Thu k1f dai hQi:

Dli hQi tl6ng cO OOng thudng niOn nlm Z}Zt

Cdng ty Cd phAn LILAMA 69-t (sau ddy ggi tdt ld C6ng
tv)

SO t Z duong Li Thei T6, phucrng Su6i Hoa, thdnh ph6
B6c Ninh, tinh Bic Ninh

SO Z:OOI 02253, dang ky lAn dAu ngdy ttlOIl2O06, d6ng
ky thay d6i lAn thfi 7 ngey 27llol2\t6 do Phong D6ng kf
kinh doanh - Sd KO hopch DAu tu Bdc Ninh c6p.

Bat dAu hic 08 gio 00 ngey 28 thdng 4 ndm2}2l
K6t thfc luc 1 I gio 30 ngery 28 thdng 4 ndm ZOZI.

H6i truong tAng 7 trp so C6ng ty C6 phAn LILAMA 69- 1

(SO t 7 ducrng Li Thai T6, phuong Su6i Hoa, thdnh ph6
B6c Ninh, tinh Bic Ninh.

Theo Chucrng trinh EAi h6i C6 d6ng thucrng ni6n ndm
2O2l dd duoc Dai hQi d6ng CO OOng th6ng qua theo tdi
li6u cua Dai hQi).

TOng sO cO d6ng tham du ld 25 c6 tl6ng vd nguoi dugc iry
quyA., dU hgp, dpi diQn cho 6.663.345 c6 ph6n, chi6m
87,95 o/o t6ng sO c6 phAn co quydn bi6u quy6t cria COng ty
tham du.

Ong Pham Dinh San - Chtr tich HQi ddng qu6n tri C6ng ty

Ong Vfr Xudn Godng - Thu ki Hgi cl6ng qu6n tri

DIEN BIEN DAI HOI
I. THO TUC KHAI MAC D4,I HQI
1. Ban T6 chirc ti6n hdnh d6ng kli dAi bi6u tham dU Dai hQi.

2.6ngLO ViQt BAc - Thdnh vi6n HDQT, Truong phong To chuc nh6n su, thay m{t
Ban T6 chirc Dai hOi tuy6n UO t1; do, gi6i thi6u dpi bii5u.

3. Gi6i thieu Dodn chir tich, Thu ky cua Dai hOi.

Dodn Chu tich g6m 05 nguoi:
- Ong Phpm Dinh San - Chu tich HDQT, Chir tga Dpi hQi

- Ong Cao Ddri - Ph6 Chu tich HEQT
- Ong Phpm thtl ri6n - Thdnh vi6n HDQT, TOng gi6m dtic

- Ong Nguy6n Van Dpt - Thdnh vi0n HDQT, K6 to6n tru&ng

- Ong LC ViQt B6c - Thdnh vi6n HEQT, Truong phong TCNS
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Thu ky Dai hQi: Ong Vfr XuAn Godng - Thu ki HDQT,
4. Ong Cao Ddi thay mpt Ban T6 chric th6ng qua chucrng trinh Dai hQi, Quy ch6
ldm viQc cua D4i hQi.

5. Ong LC Viet Bic- Thdnh vi6n HDQT thay mpt Ban td chtic dgc To trinh BAu

Ban Ki6m phi6u crha Dai hQi.

Ban Ki6m phi5u g6m 3 nguoi:
- Ong Ng6 KhAc Vinh - Chu tich c6ng dohn C6ng ty ldm Truong ban

- Ong Pham Hiru Vdng - Trucrng phong An todn SKNN&MT ldm Uy vi€n
- Ong Nghi6m C6ng Nni - Ph6 trucvng phong Vpt tu - ,.r6t nhflp kh6u ldm riy vi6n
Ty tdn thdnh; 100% so cii phan co quyin bi€u quyiit d.W hqp.

Ti rc kh6ng tdn thdnh; 0% sii c6 phdn rc qryin bidu quyAt dw hpp.

Y tie, khdc: Kh6ng c6

6. Ong Ng6 Khic Vinh - Tru&ng ban ki6m phi6u, th6ng b6o th6 le biCu qrytit
th6ng qua c6c quy.it dinh tai Dai hQi.

7. Ong Ngd Minh T6m - Trudng ban Ki6m sodt, trinh bdy b6o c6o th6m tra tu c6ch

c6 d6rrg dU <lai hQi: 56 
"6 

dorrg co m{t trgc ti6p vd dugc iry quydn dai dien hqp l0
tai Dpi h6i dugc t6 chfc ngdy h6m nay ld 25 c6 d6ng. 56 c6 d6ng ndy dpi di6n cho

6.663.345 cO phAn, chi6m 87,95 % t6ngs6 c6 phAn co quyen bieu quyet.

-iTdt cA c6c c6 d6ng vd nguoi d4i di6n dugc uy quy6n hqp l9 c6 m{t tpi Dpi

hQi c6 ddng thucrng ni6n dugc td chirc ngay h6m nay ddu co du tu c6ch tham dg

Dai hOi.

V6i ki5t qu6 n6u tr6n, cdn cir quy dinh t4i Di6u 145 LuQtDoanh nghiQp 2020,

C6ng ty CO phAn LILAMA 69-l co du di6u kiqn dC ti5 chric Dai hQi il6ng c6 d6ng

thucrng ni6n ndm 2021.

r - cAc BAo cAo rRiNH BAY rAI DAI HeI
1. Ong Phpm Dinh San - Chri tich HQi d6ng qu6n trf , thay mAt HQi d6ng quAn tri
trinh bdy 86o c6o hopt dQng ndm 2020, phucrng hu6ng nhiQm vp ndm 2021 ctn
HQi cl6ng qu6n tr!
2. Ong Phpm fh6 fien - T6ng gi6m doc, thay mflt Ban di€u hdnh trinh bdy B6o

, , i,, ,
c6o k6t qua sin xu6t kinh doanh, d6u tu ndm 2020; phucrng hucrng nhiQm vp ndm

2021.

2. 1. Kil qua hoqt dpng SXKD, dau tu'ndm 2020;

2t6

TT Chi ti6u
Dcrn vi

tinh
K6 ho4ch
nim2020

Thr;c hiQn

nim 2020
Ty tq%
TTI/KH

1 Gi6 tr! s6n lugng T!'ddng 715 724,94 101,39

2 Doanh thu Ti d6ne 650 651,06 100,16

3 Lgi nhufn tru6c thue Ty dong 1,85 1,85 100

4
NQp ng6n s6ch NN (s6
phAi nQp)

Ty d6ng 8,8 13,46 152,98

5 T6ng qu! ti6n luong Tv d6ne 225 207,56 92,25



TT Chi ti6u Dcrn vi
tinh

K6 ho4ch
ndm2020

Thr;c hiQn

ndm2020
'tY tQ %
TH/KH

6 DAu tu phSt tri6n Tj'd6ng 10 0 0

7 Ti le chia c6 tric % 0,00 0,00 0,0

TT Chi ti6u Dol vitfnh K6 ho4ch nIm
2021

I Gi6 tri s6n lucrng T;i d6ng 7t5
2 Doanh thu Ti d6ne 650
J Lcri nhuAn trudc thu5 Ty d6ng 1,85
4 N6p ngAn s6ch NN (s6 phdi n6p) Ti d6ne 8,9
5 Tdng qu} ti6n lucrng Ti d6ne 225
6 DAu tu ph6t tri0n Tv d6ns 9,5
7 Ti le chia c6 tfc % 0,0

2.2. Ke hoqch san xuat kinh doanh, ddu tu'ndm 202 t;

3. Ong Ng6 Minh TAm - Truong ban Ki6m so6t, thay mdt Ban Ki6m so6t trinh bdy

86o c6o hopt dQng ndm 2020, phuong hu6ng, nhiQm vu ndm 2O2l ctra Ban ki6m

sodt.

4. Ong Nguy6n Van Dqt - K6 to6n trucrng, trinh bdy b6o c6o tiri chinh ndm 2020 dd

dugc ki6m to6n.

5. Ong Nguy6n Vdn Dpt - K5 to5n trudng, trinh bdy E}6o c6o thqc hiQn chi tr6 tidn

luong, thir lao cho c6c thenh vi6n HQi d6ng quin trf, Ban ki6m so6t, Ban T6ng

gi6m d6c, Thu ki Hgi d6ng qu6n tri ndm 2O2O vd phucrng 5n chi tr6 thir lao, ti6n

luong ndm 2021

7. Ong Ng6 Minh Tdm - Trucrng ban ki6m so5t, trinh bny Td trinh lya chgn c6ng ty

ki6m todn cho ndm tdi chinh 2O2l: Lpa chgn 0l trong 03 Cdng ty ki6m to6n thpc

hiQn ki6m toSn cho ndm tdi chinh 2021.

C6ng ty TNHH Deloitte ViQt Nam

Cong ty TNHH Hdng Kiem to5n AASC

C6ng ty TNHH Hdng ki6m to6n vd Dlnh gi6 ATC

8. Ong L€ Viqt B6c - TVHDQT, trinh bdy nhirng sua d6i, b6 sung cria Diiiu lQ

C6ng ty cho phu hqp vdi Luflt Doanh nghiQp 2020.

rrr - PHAN THAo LUAN cua, cAc co DONG
t.'f xi6n cta c6 d6ng:
* C6 cl6ng Ng6 Quang Quy (scr hiru sd cO phAn: 18.088 c6 phAn) ph6t bi6u f kitin:

- Tu c6c lAn Dpi hQi c6 d6ng l6n sau, d6 nghi Eoirn chu tich l6n dgc c5c bin b6o

c6o rom tat Oe ti6t kigm thoi gian, vi c6c tdi liQu Dpi hQi dd dugc ddng t6i tr6n

Website ctia COng ty.

- D€ ngh! HDQT n6u 16 giAi ph6p cU th6 trong viQc co c6u c6c tdri sin hiQn c6 cria

C6ng ty dC th6o gd, giai quy6t c6c kho kh6n hiQn nay cua C0ng ty.
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2. Doin Chri tich tri lli f ki6n ciia cdc c6 d6ng:
Ong Phgm Dinh San - thaymdt Dodn chtr tich tr6 loi f ki6n cua cdcc6 d6ng.

HQi d6ng qu6n tri c6ng ty xin tirSp thu y ki6n cua c6 d6ng Ng6 euang euy vd sE
thuc hi6n vi6c xem x6t, d6nh gi6 tinh hinh thuc t6 cua C6ng ty dO ti6n hdnh viQc co
c6u lai tdi sdn hi6n c6 cua C6ng ty dd tang ngu6n v6n choiopt d6ng s6n xu6t kinh
doanh.

IV - KET QUA BIEU QUYET VA BAU CU'CAC VAN DE THUQC THAM
QUYEN CUA DAr HQr OoNC CO DONG
Ong Ng6 Khac Vinh - Trucrng ban ki6m phitfu thay mft Ban ki6m phi6u bin cin
Bi6n b6n ki6m phii5u rhdng qua c6c quy6t crlnh tai Dai hQi, cu thri nhu sau:
t. XGt qui bi6u quy6t th6ng qua cdc nQi dung sau:
NQi dung 1: Th6ng qua bdo cdo host dlng cua HDer ndm 2020 vd phuong
htrong nhiQm v4 ndm 202I.

T6n thdnh: 6.663.345 c6 phAn, chi6m ro0 % s6 c6 phAn bi6u quytit thu vd.
Kh6ng trin thdnh: 0 c6 phAn, chi6m 0 % s6 c6 phAn bi6u quytit thu v6.
Khong c6 1i kitin: Kh6ng co

NQi dung 2: Th6ng qua Bdo cdo k€t qua SXKD, dd.u w ndm 2020 vd phuong
huong, nhiQm vu SXKD, dd:u ta ndm 2021.

:K
NGT
puA,

}IA 6I

Trln thdnh: 6.663.345 c6 phAn, chi6m l0O % s6 c6 phAn bi6u quy6t thu vd. ,#,
Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phdn, chi6m 0 % s0 co phAn bi6u quy6t thu vii. =
Khdng c6 1i ki6n: Kh6ng c6

NQi dung 3: Th6ng qua Bdo cdo tdi chinh ndm 2020 dd duqc kidm tudn.
T6n thdnh: 6.663.345 c6 phAn, chi6m too % s6 c6 phAn bi6u quytit thu vi,.
Khdng t6n thrinh: 0 c6 phAn, chitim 0 % sd c6 phAn bi6u quytit thu vd.
Kh6ng c6 1i ki6n: Kh6ng co

NQi dung 4z Thong qua Bdo cdo hoat dlng ndm 2020, phuong hwdng nhi€m vw

ndm 202I cila Ban kiem sodt.

T6n thdnh: 6.663.345 c6 phAn, chi6m lOO % s5 c6 phAn bi€u quyilt thu vd.
Khdng t6n thdnh: 0 c6 phAn, chi6m 0 % so c6 phAn bi6u quytit thu v6.

Kh6ng co;i ki6n: Khong co

NQi dung 5z Thong qua muc chi tra tiin luong, thil lao cho cdc thdnh vi€n H6i
dong qudn tri, Ban ki€m sodt, Bqn Tdng gidm doc, Thu tcy HOi ding qudn tri ndm
2020 vd phaong dn chi trd thil lao, tiin luong ndm 2021.

T6n thdnh:6.663.345 c6 phAn, chi6m 100% sti c6 phAn bi6u quy6t thu vd.

Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phAn, chi6m 0 % s6 c6 phAn bi6u quytit thu vA.

Kh6ng c6;i ki6n: Kh6ng co

NQi dung 6: Thong qua vd uy quyin cho H\i dong qudn tri Cong ty co phdn
LILAMA 69-l lrya chqn 0l trong 03 C6ng ty ki()m bdn duqc chdp thuQn thryc hiQn

ki€m todn cho ndm tdi chinh 202 t.
T6n thinh: 6.663.345 co phAn, chi6m IOO % rO c6 phAn bitiu quy6t thu v6.

4t6

Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phAn, chi6m O % s6 c6 phAn bi6u quy6t thu vd.



Kh6ng co y ki6n: Khdng co
NQi drung 7: Thong qua s*a dAt, bA sung Diiu lQ Cong ty.

T6n thdnh: 6.663.345 c6 phAn, chi6m IOO yo s6 c6 phAn bidu quytit thu v6.
Khdng tdn thdnh: 0 c6 phAn, chi6m 0 % s6 c6 phAn bi6u quy6t thu v6.
Kh6ng co y ki6n: Kh6ng co

NQi drnng 8: Thong qua Quy chd nQi bp vi quan tri Cong ty c6 phd:n LILAMA 69-t.
T6n thdnh: 6.663.345 cO phAn, chi6m IOO % s6 c6 phAn bi6u quytit thu v6.
Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phAn, chi6m 0 % s6 c6 phAn bi6u quy6t thu v6.
Kh6ng c6 y kitin: Kh6ng c6

NQi dung 9: Th6ng qua Quy chd hoqt dpns cia HQi ding qudn tri c6ng ty cii phin
LILAu,TA 69-1,

T6n thdnh: 6.663.345 c6 phAn, chi6m 100 % s6 c6
Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phAn, chi6m 0 % s6 c6 phAn

Khdng co f kitin: Khdng c6
NQi dung l0: Th6ng qua Quy ch€ hoqt d\n7 cila Ban ki6m
LILAA,TA 69-1,

'f6n thdnh 6.663.345 co phAn, chi6m IOO % s6 c6 phA

Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phAn, chi6m O % s6 c6 ph6n bi6
Kh6ng co y ki6n: Khdng c6

Z.l<6t qui bAu Thdrnh vi6n HQi tl6ng quin tr!, Ban ki6m
LILAIWA 69-1, nhiQm ky 2021 - 2026.

[t Cdng ty c6 phAn

2.1. Kii qud bfru thdnh vi€n HDQT nhiQm ki 2021 - 2026.
- Ong lPham Dinh San dugc: 6.786.539 phi5u bdu, theo nguy6
- Ong Phpm Ttr;5 fien dugc: 6.665.213 phitiu bAu, theo nguy6
- Ong Cao Ddi dugc dugc: 6.610.182 phi6u bAu, theo nguy€n
- 6rg Nguy6n Vdn Eqt dugc: 6.610.181 phi6u bAu, theo ngu n tic d6n phi6u.
- Ong l-C Vi6t Bic duoc : 6.644.610 phi6u b6u, theo nguyen ti ddn phi6u.

tri C6ng ty c6 phAn
* Nhu vQy, citc 6ng sau ddy da tning cu viro Hdi d6ng qu6
LILAN4A 69-1, nhiQm ky 2021 - 2026

- 0rg Phpm Dinh San

- Ong Pham fh6 fi6n
- Ong Cao Ddi
- Ong I'trguy6n Vdn Dpt
- Ong I-6 ViQt B6c

2,2,Ktt qui bAu thhnh vi6n Ban ki6m sodt, nhiQm ky 2O2l -2026,
- 0rg l{96 Minh TAm dugc: 6.837.234 phitlu bAu, theo nguy6$ tic d6n phi6u.

- 0rg I'{96 Anh Dirc dugc:6.584.490 phitiu bAu, theo nguy0n [a. AOn phi6u.

- 0rg lrlguy6n Cao Trucrng duoc: 6.568.31 I phitiu bAu, theo n[uy6n t6c ddn phi6u.
* Nhu vQy, citc 6ng sau d6y cla trtng cfr vdo Ban ki6m
LILAN{A 69-1, nhiQm ky 2021 - 2026
- Ong trlg6 Minh Tdm

C6ng ty c6 ph6n

bi6

bitlu quytit thu v6.

quytlt thu vd.

odt C6ng ty ,6 phin

bi6u quytlt thu vd.

qry6t thu v6.

tic d6n phiiiu.

t6c d6n phi6u.

d6n phi€u.
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- Ong Ng6 Anh Duc
- Ong Nguy6n Cao Truong
VI - THU TIJC BE MAC DAI HQI
1' Dal hQi dOng c6 dong dd tinthanh rc0%th6ng qua Bi€n b6n hop vd Nghi quy6t
Eai df,ng co dong rhuong ni6n ndm 2021vd kh6ng t6n thdnh ld, o%
2' 0n51 L6 Vi0t Blc - Thdnh vi6n HDQT, thay m{t Ban t6 chric dec di6n v6n b6
mac Dai hOi.

Phi€n hop D4i hQi d6ng co.d6ng rhuong ni6n nim zo2r cria c6ng ty co
phAn L,ILAMA 69- 1 k5t thirc vdo trOi t r giO :O ffrfrt ngey 28 th6ng 4 ndm 202t.

rHU'X* O4r HQr

I'l /llItV*-***

Ph4m Dinh SanVfi Xuin Godng

DAI HQT
rc)
/ ra'/
s'/
.It
\r\

coruc rv
CO PHAN

LILAMA 69.
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ToNG coNG Ty r_ap vAy
coNG Ty co puAw

VIET NAM-CTCP
LILAMA 69-I

CQNG HoA xA ugr cHU xcnia vrpr NA
DQc lap - TU do - H4nh phric

DAr Her DeNq }"r[tr'"9H#.*[ NrEN xAivr 2021
COXC TY CO PrrAX LILAMA 69.I

Cin cri,:

- Lu4t Doanh nghiQp so sgtzozOleH 14, ngiry 17/06/2020;
- Luat chung kho6n so lotzoo6leH l l, ngdy 29/6/2006;
- Di€u lQ C6ng ty c6 phAn Lil.AMA 69-t:
- Bi6n bdn Dpi hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n nim 2o2r cta c6ng ty c6phAn LILAMA 69- I ngdy Zt tiang 4 ndm 2O2t;
- Bicn b6n ki6m phi6u th6ng qua c6c quytrt dinh tpi Dai hOi cr6ng c6 d6rrgthucrng ni6n n6m 2o2r cfia c6ng ty c6 ph6n i[anaa 69- 1 ngdy 2g thdng 4 ndm

2021.

Dai hOi ddng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2021cira c6ng ty c6 phAn LILAMA
69-1 duqc td chric vdo ngdy 2g th6ng 4 ndm 2o2r voi 25 a oorg vd ngudi dugc
iry.quydn dg.hgp, dai diQn cho 6.663.s1s 

"a 
phin tuong duong g7,gs % 6ngs6 c6phan c6 quvdn bi6u quyr5t d6 th6o rupn vd uie, fuye, ,h;"s ;;# n,* sau d6y:

56: 0lA{Q-DHCD
B6c Ninh, ngdy 28 th6ng 04 ndm 2021

Di6u l: Thong qua 86o
2021 cia HQi d6ng qudn
* Kdt qua bi€u quy€t;

- T6ng ro cp bi6u quy6t tdn thrinh:6.663.345 ci)phi6u, dqttylQ:100%.
- Tdng so cp bi6u quytlt kh6ng t6n thdnh:0 c6 pni6u, aiariv r"Q: o %.
- T6ng so cp bi6u quy6 t co y kii5n kh6c: 0 c6 piier, dqt ti t9': o "h.

Di6u 2: Th6ng qua 86o c6o k6t qu6 SXKD, dau tu ndm 2ozo vd phucrng hu6ng,
nhi6m vp SXKD, dAu tu ndm 2O2l ctra C6ng ty nhu sau:
1. MOt sii chi ti1u SXKD chfi yiiu ndm 2020:

c6o hoat dQng ndm 2020, phuong hucrng nhi6m vp ndm
tri Cong ty Cri phan LILAMA 69-1.

TT Chi ti6u Don vi
tinh

K6 ho4ch
ndm 2020

Thgc hiQn
ndm 2020

rgtQ%
TH/I(H

I Gi6 tri san lugng Ty d6ng 715 724,94 l0l,3g
2 Doanh thu Ty d6ne 650 651,06 100,16
a
J Loi nhu6n trudc thud Ty dong 1,85 1,85 100
4 NQp ng6n s6ch nhd nu6c Tj'd6ng 8,9 13,46 l52,gg
5 T6ng qu} ti6n lucrng Tj'd6ng 225 207,56 92,25
6 DAu tu ph6t tri6n Ty ddng 10 0 0
7 Ti le chia c6 tuC % 0,00 0,00 0,0
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TT Chi ti6u

Gi6 tri s6n lugng

Don vitinh KG hoqch 2O2t

1
Tli d6ng 715

2
aJ
7

Doanh thu
%

Loi nhudn trudc thu6

-

I\TA.^ -^^-- , 1 1 \

Tliz d6ng 650
Ty d6ng 2,0T I r\vp uBan sacn nna nuoc (so phiii n

6 | Ddu tu phrit tri6nru-7 Ir-". r^ ^r-

Ty d6ng 8,9
Ty d6ng 225
Ty d6ng 9,5

*K,
I L:nta co Iuc*- % 0,0

Z Ke hogch srin xuiit kinh dosnh ndm 2021:

qua bieu quy€t,

- T6ng so cp bi6u quytlt tun thiinh: 6.663.345 c6 phi6u, dgt ty rQ:r00%.
- Tdng so cp bi6u quy6t kh6ng t6n thdnh: 0 c6 pnier, ii'rrie, o 

^.- T6ng so cp bi6u quytit co y ki6n kh6c: 0 c6 phi6u, aatti rQ: 0 %.
Didu 3: Th6ng qua 86o c6o tdi chfnh ndm2020dd dugc ki6m -6n.l. Tdi sdn - Nguon vtin

6,ftco
cd

tIIA
\sa

2. Ket qua hogt d)ng sdn xuat kinh doanh ndm 2020

* K€t qua bi€u quy€t;

- T6ng so cp bi6u quytit t6n thirnh: 6,663.345 c6 phi6u, dpt ry lQ:100%.
- T6ng so cp bi6u quy6t kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phi5u, dqtty lQ:0 %.

- - T6ng so cp bi6u quyt! t co y ki6n kh6c: 0 c6 phi6u, dqt ty lQ: 0 %.
Di6u 4: Th6ng qua 86o c6o hoat dOng ndtm 2020, phuong hucrng nhiQm vu n6m
2021 cia Ban Kiem so6t Cong ty Co phdn LILAMA 69-t:
x K& qua bidu quy&;

- T6ng so cp bi6u quytit tdn thdnh:6.663.345 c6 phi6u, dat tj, 16:100%.
- T6ng so cp bi6u quyt5t kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phi6u, dqtty lQ:0 %.
- T6ng so cp biou quy6t c6 y ki6n kh6c: 0 c6 phi6u, dpt ty lQ: 0 %.

2t4

STT Chi ti6u
TONG TAI SAN
I al san ngdn h4n

Don v! tinh s6 tidn
I Ddng 929.232.779.415
I D6ng 807.036.201.93s
2 lal san ddi han DOng t21.196.576,480
II rUNG NGUON VONffi

V6n chu so hiru

Ddng 929.232.779.415
I E6ng 781 .0 t9.836.40s
2 Dong 147.212.942.010

STT Chi ti6u Dcrn vi tinh s5 ti6n
1 Doanh thu b6n hang vd cung cAp dich vu D6ng 651.063.64t.5sr
2 I ong lcrr nhuQn ke to6n tru6c thu6 Ddng 1.850.396.6.9
1J Lor nhudn sau thu€ TNDN D6ng (1.424.306.670)



Di6u 5; Th6ng qua muc chi trhtidn lucrng, thu lao cho cric thdnh vi6n HQi cl6ngquan tri, Ban Ki6m soar, Ban T6ng gi6m 4"0., it,, ky Hoi ao"g qran tri n6m 2020vd phuorn g 6n chi tr6 thi lao, ti6n lucrng ndm 20zl nhu sau:
- Phe duyQt qu! ti6n luong, thu.rao thgc hiQn ndm 2020 cta HQi dong qu6ntri, Ban ki6m so6t, Ban T6ng ciarn d6c, Thu r.v rroi d6ng qu6n tri ndm 2ozo v6lt6ng s6 ti€n ld: 2.776.756.000 Odng.---' 

-'^" "J

- Phe duyQt k6 hoach tidn lucrng, thu lao ndm 2021cta HQi d6ng qu6n tri,Ban ki6m so6t, Ban T6ng Girim ao", it * o, ,oi d6ng o;il;j n^dm 202r v6i t6ngs6 ti6n dg ki6n lir:2.g46.tgO.OOO dd;g 
"J "Y'

* K& qud bi*u qrydt;
ml a- T6ng s6 cp bi6u quy6t trin thanh: 6.663.345 c6 phi6u, dpt ty rQ:ro[%.

- T6ng so cp bi6u quy6t kh6ng trin thdnh: 0 c6 phi6u, iur'r*ie. o, .

.- T6ng so cp bi6u quytit co y ki6n khric: 0 c6 phitiu, dq,tty rc, o N.
Didu 6: Th6ng qua vd.iv quycn cho HQi d6ngqra, tri c6ng ty c6 phan LILAMA69-l lpa chgn 0l trong 03 cong ty ki6m to6n duqc ct6p rhrar"thu.iipn t icn, toa,
cho ndm tdi chinh 2021, nhu sau:

l. C6ng ty TNHH Deloitte ViQt Nam
2. C6ng ty TNHH HSng Ki€m to6n AASC
3" C6ng ty TNHH Hdng ki6m toiin vd Dinh gi6 ATC* Kil qua bidu quydt;

- Tdng so cp bi6u quy6t tiln thdnh:6.663.345 c(;phi6u, dpt tj 19:100%.
- T6ng so cp bi6u quytit kh6ng t6n thdnh: 0 c6 pt icr, aaityig,, o ur.
- T6ng so cp bi6u quy6 t co y ki6n kh6c: 0 c6 pnitir, dqt' ty-rc, o "lr.

Didu 7: Th6ng qua viQc sira d6i Di6u rQ c6ng ty ndm 202r.
* Kh qud bi€u quydr,

- T6ng so cp bi6u quy6t t6n thdnh: 6.663.345 c6phitiu, dqtty lQ:100%.
- T6ng so cp bicu quytit kh6ng t6n thdnh: 0 c6 pt ier, aqitiiq,, o N.
- T6ng so cp biiSu quy6 t co y ki6n kh6c: 0 c6 pt icu, dqt ty-rc: o ,lr.

Didu 8: Th6ng qua euy ch6 n6i b0 ve qu6n trf c6ng ty c6 phAn LILAMA 6g-t.* Kdt qud bidu quy€t;

- T6ng so cp bi€u quy6t t6n thdnh:6.663.345 c6 phi6u, dqttylQ:100%.
- T6ng ro cp bi6u quy6t kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phi6u, dpt ty ie,, o vr.
- T6ng so cp bi6u quyer co y kien khac: 0 co phi6u, dpt ty 

-rc: 
o "rr.

Di6u 9: Th6ng qua euy ch6 hoat cl0ng c0a HQi dong qudn tr! c6ng ty c6 phAn
LILAMA 69-1.
* Kiit qud bi€u quydt,

- Tdng so cp bitiu quy6t tdn thdnh: 6.663.345 c6phi6u, datty lQ:100%.
- T6ng so cp biou quy6t kh6ng t6n thdnh:0 c6 phi6u, dpt tf l-Q: o %.
- T6ng ro cp bi6u quy6t co y ki6n khac: 0 c6 phi6u, dpt tjr rQ':0 %.

R
'TG TY
axAru

.tfA 69.

3t4



lJ:lJI #:* 
qua Quv chti hoat d.ne cra Ban kirlm so6t c6ng tv c6 phAn

* hQ* qud bidu quydt;

- T6ng so cp biiiu quy6t t6n thdn h:6.663,345 c(;phi6u, d,atty rQ:100%.- T6'ng sti cp bitiu quy6t kh6ng trin thdnh: 0 c6 phi6u, dqtty 
'Q: 

0 %.. - T6ng ro cR bi6u quyti t co y ki6n khric: 0 c6 phi6u, dqt ty rQ: 0 %.

;#.i:;fft#.rffu 
HQi d6ng qudn rri, Ban Ki6m ,o6t, nhiim ky 2o2t _

r' xa yg,l;rr:X"yrX{::'tr! nhiem ki'2021 - 2026, sdm cdc 6ng:

- Ong: Cao Edi
- Ong: phpm th6 rien
- Qn*, Nguy6n Vdn Dpt
- Ong: L6 ViQt B6c
Tai phi6n hgp lan thfr nh6t HQi d6ng qu6n tri c6ng ty, nhiQm ky 2o2r _ 2026df, bAu Ong pham Dinh. San git chric * brrn tich HQi d6ng qu6n tri c6ng ty,

z. rifu qud bau Ban Ki6m sodr nhiQm kj, 2021 _ 2026, sA* cdc 6ng:- 9r*'Ng6 Minh T6m
- Ong: Ng6 Anh Dirc
- Ong: Nguy6n Cao Trucrng
Tpi phi6n hop lAn thf nh6t Ban Ki6m sorit nhiQm ky 2o2r - 2o26da bAu Ong

)o*r"u.'''h 
TAm gi& chric vu Trucrng ban Ki6m so6t c6n g ty,nhiQm ky 2o2r -

Di6u 12: Tri6n khai thpc hiQn Nghi quytit.
l. Nghi quy6t ndy c6 hiQu Isc r<e itr ngdy 28r4r202t.
2:"' cac thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Ban Ki6m so6r, Ban Di6u hdnh c6 tr6chnhiQm chi dao tri6n khai thuc nren Ngrri quytrt nriy rheo chfc ndng, nhi6m vp,quydn h*n cua minh phu hqp vcri quy dinh cua ph,ip luat vri Ei6u 19 c6ng ty. H6id6ng r1u6n tri c6 tr6ch nhiqm aao iaok6, ;;;h.. hi6n t6i Epi hQi d6ng co aongtpi phi6n hop thucmg ni6n ndm2022.

2026,

Ncri nh$n:
- 9:f::l d6ng (qua Website C6ng ty.y;. UBCK:NN, SGDCK Hd NOi;
- T6ng.c6ngty Ldp m6y ViQt Nam (b/c6o);
- C6c thdnh vidn HEeT;
- Ban ki6m soilt;
- Luu: FIDQT.

I DONG c6 o6xc
$ o4r HQr

n:--/
Wtvs -r.

coruo ry
cd pxAr.r

tItAMA 69.

Ph4m Dinh San

4t4



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 
 

1. Chương trình Đại hội. 

2. Quy chế làm việc của Đại hội. 

3. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.  

4. Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu.  

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2021. 

6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021 (Báo cáo của Ban điều hành). 

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021. 

8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Báo cáo tóm tắt). 

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. 

10. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban 

kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao 

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021. 

11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 

2020 (Dự thảo Điều lệ Công ty kèm theo). 

12. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo). 

13. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Dự 

thảo quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo). 

14. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Dự thảo 

quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo). 

15. Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu làm 

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

16. Thể lệ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 

2026. 
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CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
 

Thời gian Đại hội: Ngày 28 tháng 04 năm 2021 (Thứ 4) 

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty cổ phần LILAMA 69-1 

                      Số 17 Đường Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP Bắc Ninh 

Nội dung chương trình: 

STT Nội dung Thời gian 

1 
Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông 

1.1. Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt. 

1.2. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông. 

7:30 - 

8:00 

2 

Khai mạc Đại hội 

2.1. Ban tổ chức khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu, khách mời. 

2.2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm 

phiếu, mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc. 

2.3. Thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ, Thể lệ biểu quyết tại 

Đại hội 

2.4. Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố 

điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ Công ty. 

8:00 -

8:20 

3 
Thông qua chương trình làm việc 

3.1. Đại hội biểu quyết, thông qua nội dung, chương trình làm 

việc 

8:20 - 

8:30 

4 Các nội dung làm việc  

 

Phần 1: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Lấy ý kiến Cổ đông: 

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ năm 

2021. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021. 

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Báo cáo tóm 

tắt). 

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ 

năm 2021. 

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. 

6. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 

và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 

2021. 

7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp năm 2020. 

8. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

8:30 - 

10:15 



 

STT Nội dung Thời gian 

9. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

quản trị. 

10. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát. 

11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). 

Các cổ đông thảo luận về các nội dung nêu trên, Đoàn Chủ tịch, 

Ban kiểm soát và thành viên có liên quan giải trình các ý kiến 

của Cổ đông (nếu có). 

 

Phần 2: Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát. 

2. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát. 

3. Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử 

10:15 - 

10:40 

 
Phần 3: Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo 

cáo, tờ trình tại Đại hội; bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát. 

10:40 - 

11:00 

5 Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc. 
11:00 - 

11:30 

6 Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 
11:30 - 

11:45 

7 Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 
11:45 - 

12:00 

8 Tuyên bố bế mạc Đại hội. 12:00 

 

 
Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng 

tải trên Website của Công ty 

            Website: www.lilama69-1.com.vn 

            Quý cổ đông có thể tải tài liệu từ địa chỉ này. 

 

 

http://www.lilama69-1.com.vn/
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Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2021 
 

QUY CHẾ 
Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

Điều 1: Mục đích 

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo quy 

định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công. 

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông 

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định 

đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:  

* Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách được Trung tâm lưu ký 

chứng khoán chốt đến hết ngày 05 tháng 04 năm 2021 hoặc Người được ủy quyền đã 

gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước ngày 26 tháng 

04 năm 2021. 

* Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình 

CMND/hộ chiếu cho Ban tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách cổ 

đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có). 

Điều 3: Nội quy trong Đại hội 

3.1. Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội 

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân thủ 

theo những quy định sau đây: 

* Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.  

* Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trước khi Đại hội bắt đầu làm 

việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài 

hội trường. 

* Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. 

* Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc. 

* Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại 

hộị. 

3.2. Về thực hiện “Quyền của cổ đông” tại Đại hội 

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia 

vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và trong phạm vi quyền 

hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau: 

* Phát biểu thảo luận tại Đại hội: 

- Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của 

chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào 

vấn đề trọng tâm cần thảo luận. 

- Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được 

sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự 

đăng ký. 



- Y nen ph6t bi6u cua m5i c6 d6pe vA mQt nQi dung cua Dqi.hQi, thoi gian
kh6ng dugc qu4 5 phrit, nQi dung ph6t bi6u kh6ng dugc trung vli y ki6n cria cO dOng
khdc dd,phdtbi6u tru6c d6.

* Bi6u quytit thdng qua c6c nQi dung tai Dpi hQi:
^i. " i i '- Tat cA cd d6ng thyc hiQn gyy6n bi6u quyOt th6ng qua c6c v6n dC tpi Dpi hQi

theo dring quy dinh tai Blln the lC bi6u quy6t d6 duqc Dai h$irth6ng qua.

thuc hiQn qryA, bi6u quy6t cria -inh, kh6ng bi6u quyiitthay cho c6 d6ngkh6c.
33. VA ffdch nhiQr,; vd quyin hqn cila Cht) tga

Chu tga diAu khi6n dpi hQi theo dirng chuong trinh nghi qU, tudn tht dirry c6c
the 19 vi quy cfre aa dugc Dai hQi th6ng qua. Chu iga lim vipc theo nguy6n'tic t4p
trung ddn chri, mgi quy6t dinh cria chir tga phAi theo dirng quy dlnh tpi tu6t Doanir
nghiQp vi Ei6u IQ COng ty. 'I

* ChU tga huong d6n Dai hQi th6o lufn, l6V V ki6n bi6u quytit c6c vdn d0 n6m
trong nQi dung chucrng trinh ngh! sg vit citc v6n dC kh6c c6 li6n quan trong su5t qu6
trinh lim viQc cfra D4i hQi.

* Cht tga chi dinh T6ng Gi6m c16c vd c6c thdnh vi6n HDQT gi6i trinh hoflc
trpc ti6p gi6i trinh, giiri dap cdc f kitin chinh ddngcria c6 d6ng vA ntrung vdn dA thuQc
trdchnhiQm cua HDQT ho4c Ban diAu hinh.

* Chfi tga c6 qryd, y6u cAu ci5 d6rg d.mg ph6t bi6u trong trudng hq.rp f kiisn
ph6t bi€u cria c6 ddng qu6 ddi, kh6ng dring trgng tdm ho{c ph6t bi6u thiiiu tinh thAn
xdy dpg.
3.4. Ve ffdch nhi€m cila tha b!,Dqi hoi

* Ghi ch6p dAy dri trung thyc mgi nQi dung, diSn bitin cta Diri hQi, d4c biQt In
L,

nhirng v6n dO dd clugc c6 d6ng th6o lufn bi6u quy6t th6ng qua.
* So4n th6o Bi6n bin vi Nghi quytit cfra cuQc hqp de th6ng qua t4i Dai hQi.

3.5. VA ffdch nhiQm cila Ban ki€m phi€u
* Ph6t phi6u, thu phiiiu biOu quy6t, ti6n hanh ki6m phi6u, l$p bi6n b6n ki6m

phiiSu mQt c6ch c6ng bing trung thr,rc tu6n thu dirng theo Lupt Doanh nghiQp, Di6u l0
l.

C6ng ty vi the 19 bi6u quy6t, bdu cu dd dugc Dai hQi th6ng qua.
* Xdc dinh chinh xdc, ddy dri ki5t qu6 biOu quyi5t c6c nQi dung cria Dpi hQi de

b6o cito vdi dodn Chri tich vd c6ng bti c6ng khai trudc Dai h0i.

Tr€n ddy td Quy ch| ldm viQc,cila Dqi h\i d6n7 c6 dilng thudng niAn 2021, di
nghi Dqi hAi cho i, ki€n vd bi€u quyil th6ng qua ldm co sd di€u hdnh Dqi h|L

Bdc ninh, n lI thdns-f ndm 202]

mi.rc QUAN rnl
ICH

W.,C
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TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

_____________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________ 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 đều có quyền biểu quyết thông qua các quyết 

định của Đại hội; mỗi cổ phần bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không 

được sử dụng Thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết thay cho cổ đông khác. Việc 

biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được thực hiện bằng hai hình thức 

như sau: 

I. Hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giơ Thẻ biểu quyết 

 Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Thẻ biểu quyết màu Hồng. 

Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của cổ đông. 

 Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo đề nghị của Ban 

tổ chức và Đoàn Chủ tịch. 

II. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu  

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Phiếu biểu quyết màu 

Trắng; Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Phiếu biểu quyết có ghi 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông. 

Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung sau: 

1.1. Kết quả SXKD và đầu tư năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 

2021. 

1.2.  Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu tài chính chủ yếu năm 2020. 

1.3. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án chi trả năm 

2021 cho các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát; Thư ký HĐQT. 

1.4. Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 

2021; 

1.5. Báo cáo hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị. 

1.6. Báo cáo hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát. 

1.7. Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

1.8. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

1.9. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

1.10. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

Mỗi nội dung nêu trên có ba (03) ý kiến biểu quyết tương ứng với ba (03) cột: 

Tán thành, Không tán thành và Ý kiến khác. Cổ đông biểu quyết theo ý kiến nào 

cho từng nội dung cụ thể thì đánh dấu “X” vào cột tương ứng với ý kiến biểu quyết 

của mình. 



* phi6u bieu quyrit hqp IQ Id phieu.do ban t6 chfc Dei h9i ph6t hdnh, ghi 16 c6c

nQi dung cAn bitiu qry-Ct vd dugc d6ng d6u cua C6ng ty;

* Phi5u bi6u quyiSt khdng hqP lQ li:
- Phi6u bi6u quy6t kh6ng do Ban t6 chric ph6t hanh;

- phitiu bi6u quy6t di5 trang (kh6ng bi6u quy6t cho nQi dung nAo), ho{c d6nh

d6u "X" vlro hai ho[c ba cQt cho ctng mQt nQi dung;

- Phi6u bi6u 'iPYOttdY x6a,rdchndt,

III. Ki6m phi6u vlr cdng n5 t6t qui
1. Ki6m phidu Afi vti hinh thirc biAu quvh bing gio thd
a. Ntiu tAt cb cd d6ng du hqp gio Th6 bi6u quyi5t th6ng nh6t 11e9 

mdt f ki6n

cho nQi dung,nio d6, nhu vay d61p ngh? tlgi dungd6 dusc Dei hoi th6ng qua'

Ban kii5m phi6u s€ i<h6ng thu th6 bi6u quy6t dd ki6m phi6u.

b. Nriu mqt n6i dung ndo d6 mit c6c cd d6ng au hqp bi6u quyft vdi hai ho4c ba

,i ki6n kh6c ,hr;; B;; ktil;niA" rc thu th6 biSu quyit cf.a y'ki6n co si5 tr,e bi6"

l"yJi^ri n* ;6 ki6,o fniii". ia, .,, vio kiSt qui tj' td uieu quy6t ddng f sE x5c clinh

,6i aut g d6 co dugc Dei hQi th6ng qua hay kh6ng'

i xiam phidu d6r va hinh thitc biau quy* bdng bd phila

- Ban ki6m phiriu tiiSn hinh ph6t vi thu Phi6u bi6u quy6t tru6c su chring ki6n

c ua cdc cO d6ng dU hqP.

- Neay sau khi'c 6c c6 d6ng hodn thinh viQc b6 phi6u, Ban ki6m phitiu sE thgc

hiQn viQc [i6r"ptricu du6i su chtmg ki6n cua Ban kiiSm so6t duong nhiQm.

- Sau khi ki6m phi6u, gan [Cm phiOu lap bi6n b6n ki6m phiOu. Bi0n bin ki6m

phi6u d;B;"? chric .r,rA, bi sfln voi n6i dung theo dring quy dfnh hipn h6nh'

- Citcqryist dinh cua Dpi hpi d.ong cO dOng v6 c6c ya, d: sE dugc thdng qua

khi c6 ti st%rJrii,'ib;;-rt;ilt6, ua, Li. cac Jo d6ng c6 quvdn bi6u quvtir:g^*i:

*" riap tai Dai hOi tdn th;nh.-Ri6ng d6i v6i viqc th6ng qr.u try *i, b9:1Lg Stt*f
Cbng ty phai c6 tri 650/o trb 16n t6ng s6 phi6u bdu cfia c6c c0 dong co quyen DIeu

quy6i it, *ltttrr,rc ti6p tai Dai hQi t6n thinh'

- Tru&ng ban ki6m phi6u c6ng UO tc6t qu6 kii5m phii5u ngay tai Eai hoi'

IV. Xft lf khi6u n4i vd bi6u quY6t . t

Nhtnq khi6u n4i cira c6- d6ng 1i6n quan d6n ki5t qui bi6u quy6t sE do Doirr. Chu

tich giii quvdt nii;Z' 
,71',!]'*ru tqi Dqi hvi d6ns ,i5 d6ng thudng nian ndrn 202 t,

xin th6ng bdo'd€ cdc Cd d6ng ndm rd vd thuc hi€n'

Biic Ninh, ngayl! thdng 'i'ndm 2021

TN,I@iNGQUANTRI

W#
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roxrc cONc ry rAp vrAy vryr NAM-crcp
cdxc ry cO puAN Liiarvraog_r

cQNG uO.r xA HQI cHU Ncuia vrryT NAM
EQc Igp - Tr.r do - H4nh phric

36:o[ lTTr -HDQT Bfc Ninh, ngitytl'th6ng A4 ndmZ0Zl

rd rniNn
V/v: BAu ban ki6m phi6u Dli hQi i , i

Kinh gtri: D?i rrQi tl6qs c6 d6ng thulng ni6n nrm 202r ' l

C6ng ty C6 phAn f,ff,AVfaZg-t

cdn cft vdo Eiau 19, Di6u 20 Ei6u lQ c6ng ty v6 viQc bi6u quy6t th6ng qua
cdc quvdt dinh tai Dei hOi. Dii x6c dinh tciSt quiui6, quytit th6ng qua cdc quy6t
dinh va k6t qu6 bau.cri t4i Dai hQi d6ng ro aong thuong ni6n n6m 2o2t Hoi d6ng
quin tri C6ng ty C6 phAn LILAMA 69-1 dc cti vd gidi thigu nh6n sg Ban ki6m
phi6u gdm c6c 6ng c6 t6n sau:

1. Ong Ng6 iG6c vinh - cht tich c6ng dodn c6ng ty ldm Trucrng barr.

2, Ong Nghi6m c6ng Nti - ph6 Truong phong vT-xI{K ldm riy vi6n.
3. Ong Phpm Hiru ving - Tru6rng phdng ATSKNN&MT lam ty vi6n.

HQi d6ng quAn trf C6ng ty kinh d6 nghi Epi hQi d6ng cri d6ng thudrng ni6n
2021xem x6t cho y kitin bi6u quy6t.

Trdn trQng cdm on!

Ncri nhfn:
- Nhu ffAn
- Lmt: HDOT

PhSm Dinh San

G QUAN TRI
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IItA}fA 69.1



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 
 

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông, các quý vị đại biểu, khách quý 

 

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết 

quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

như sau: 
 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2020 

Trong năm 2020, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD 

theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Các Nghị 

quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thống nhất ban hành căn cứ vào tình 

hình thực tiễn hoạt động SXKD và định hướng phát triển của Công ty, cũng như 

chủ trương của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Hoạt động quản lý, quản trị nội 

bộ và điều hành sản xuất của Ban Tổng Giám đốc cơ bản được tuân thủ theo đúng 

các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành. Kết quả cụ thể như 

sau: 

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của LILAMA 69-1: 

Năm 2020, Đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới đã gây thiệt hại cho các 

doanh nghiệp, trong đó LILAMA 69-1 cũng không là ngoại lệ, hoạt động SXKD 

của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, cơ 

cấu tài chính, nguồn lao động. Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều 

hành hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả đạt được như sau:  

   Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Kế hoạch 

Năm 2020 

Thực hiện 

cả năm 

2020 

% TH cả 

năm so với 

KH năm 

2020 

1 Giá trị sản lượng 715.000 724.940 101,39 

2 Doanh thu 650.000 651.063 100,16 

3 Lợi nhuận trước thuế 1.850 1.850 100 

4 
Nộp ngân sách nhà nước  

(số phải nộp) 
8.800 13.462 152,98 

5 Tổng quỹ lương 225.000 207.530 92,30 

6 Đầu tư phát triển 10.000 0 0 

7 Tiền lương BQ/Người/Tháng 9,2 9,4 102,17 

8 Chi trả cổ tức 0,00 0,00 0,0 



1.2. Về công tác đầu tư 

Kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty là đầu tư 10 tỷ đồng cho việc mua 

sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công. Tuy nhiên, do tình hình tài chính khó khăn 

của Công ty nên trong năm 2020, Công ty không thực hiện đầu tư theo kế hoạch đề 

ra. 

1.3. Về triển khai Đề án tái cấu trúc 

- Trong năm 2020 tiếp tục triển khai định biên, sắp xếp nhân sự các phòng 

chức năng tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các Quy chế/ Quy định 

để kiểm soát các quy trình trọng yếu một cách có hệ thống nhằm nâng cao năng lực 

quản trị Công ty. Theo đó, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng 

quản trị đã được sửa đổi, bổ sung ban hành lại, đảm bảo phù hợp với hoạt động sản 

xuất kinh doanh hiện nay của Công ty và tuân theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

1.4. Những hạn chế, tồn tại 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá còn một số hạn chế, tồn tại như 

sau: 

- Công tác tái cấu trúc: Việc thoái vốn của Tổng công ty mặc dù đã được 

triển khai quyết liệt, nhưng do nhiều lý do khách quan nên đến thời điểm hiện tại 

Công ty vẫn chưa hoàn thành việc thoái vốn theo kế hoạch đề ra là giảm xuống còn 

36% vốn điều lệ, chỉ chuyển nhượng được một phần từ 51% vốn điều lệ xuống tỷ 

lệ nắm giữ là 41,1% vốn điều lệ. 

- Thị trường đầu tư trong nước bị hạn chế, công tác đấu thầu cạnh tranh khốc 

liệt, gặp nhiều khó khăn, vì vậy, số lượng các hợp đồng, dự án mới của Công ty kí 

kết không nhiều. Công tác chỉ đạo tiếp thị, tìm kiếm việc làm chưa thực sự hiệu 

quả dẫn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra. Mức 

doanh thu hiện nay là thấp chưa phù hợp với quy mô, tình hình tài chính của Công 

ty. 

 - Công tác giám sát, kiểm tra tài chính tại Công ty chưa được thực hiện một 

cách đồng bộ thường xuyên, việc thu hồi công nợ từ các dự án đã hoàn thành từ 

các năm trước như: dự án Soda Chu Lai, Xi măng Hạ Long, Giấy Việt Mỹ... chưa 

được giải quyết do khách hàng chưa có khả năng trả nợ làm ảnh hưởng tiêu cực tới 

dòng tiền, dẫn đến khó giảm nợ vay ngắn hạn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản 

xuất kinh doanh. 

- Quy mô vốn điều lệ nhỏ so với quy mô hoạt động và doanh thu, nợ phải 

thu cao, khối lượng dở dang lớn, trong khi vốn lại thường xuyên bị chiếm dụng, 

nên hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay và áp lực về tài 

chính, dòng tiền, về trả nợ vay là rất lớn đã dẫn đến hiệu quả của hoạt động sản 

xuất kinh doanh thấp, lợi nhuận đạt được không như kỳ vọng. 

- Công tác tuyển dụng lao động vào làm việc với đặc thù nghề là rất khó 

khăn, nguồn lao động có tay nghề, phù hợp với chuyên môn ít. Tình trạng người 

lao động bỏ việc, nghỉ việc nhiều. Để bù đắp lượng nhân lực thiếu hụt do bỏ việc, 

nghỉ việc hoặc do nhu cầu công việc tăng thêm, Công ty thường xuyên phải tuyển 



dụng mới để bổ sung liên tục. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là lao động phổ 

thông, học sinh thực tập, nên năng suất lao động thấp hoặc phải thuê nhân lực bên 

ngoài với mức lương ngày công cao dẫn tới chi phí tăng. 

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 

  Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai thực hiện 

kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của năm 

2020.  

 Theo đó, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 kỳ họp tập trung 

để thống nhất chủ trương, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

và 25 cuộc họp bằng hình thấy lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề 

sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo đảm hoạt động 

điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc phù hợp với chiến lược 

phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, tuân thủ theo đúng Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và tuân theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành.  

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các 

thành viên của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được 

tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét 

trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị tập 

trung đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo tình hình thị 

trường, việc làm trong ngành Cơ khí-Lắp máy. Từ đó chỉ ra những điểm làm được, 

những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong hoạt 

động sản xuất của Công ty để tìm ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa. 

 Trong năm 2020, có 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 

xin thôi nhiệm vụ vì lý do cá nhân. Thực hiện theo các quy định của pháp luật và 

Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 

2020 vào ngày 05/11/2020 để bầu bổ sung 02 thành viên nhằm kiện toàn lại nhân 

sự Hội đồng quản trị, thực hiện sự quản lý, lãnh đạo kịp thời các hoạt động của 

Công ty. 

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc  

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc luôn được thực hiện 

kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động 

SXKD một cách thuận lợi, hiệu quả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao 

ban của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt 

động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến 

chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng Giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác 

điều hành sản xuất. 

 Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý 

chi phí, tiết kiệm chống lãng phí, công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng, công 



tác nhân sự và quy hoạch cán bộ, công tác tiền lương. Đồng thời tiếp tục sửa đổi, 

bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện các cơ chế quản trị trong nội bộ Công ty phù 

hợp với thực tế của Công ty cũng như các quy định có liên quan của pháp luật. 

 Về quản trị nội bộ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng cường việc rà soát, sửa 

đổi, bổ sung các các Quy chế, Quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng 

quản trị, cũng như các Quy chế/Quy định/Quy trình thuộc thẩm quyền ban hành 

của Ban điều hành nhằm hoàn thiện Hệ thống quản trị trong nội bộ của Công ty 

cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, cũng 

như tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Về chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát  

Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT có báo cáo chi 

tiết trước Đại hội.  
 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021. 

1. Nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2021 

a. Thuận lợi: 

 - Công ty nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, đặc 

biệt là lãnh đạo Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. 

- Công ty đã có bề dầy kinh nghiệm về công tác gia công chế tạo, lắp đặt và 

quản lý dự án tạo dựng được uy tín tốt đối với các khách hàng trong nước và quốc 

tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty. 

b. Khó khăn: 

- Theo đánh giá chung, tình hình kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu phục hồi 

nhưng chưa thoát ra khỏi giai đoạn trì trệ, tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ chậm. 

 - Đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới cũng ảnh 

hưởng rất lới tới Công ty, cụ thể như: hoạt động xuất khẩu sản phẩm cơ khí của 

Công ty bị chậm hoặc tạm dừng, một số hợp đồng kí kết trong nước không triển 

khai được. Quy mô về doanh thu chưa đáp ứng đủ so với tình hình tài chính của 

Công ty. 

- Công tác chào thầu các dự án, đơn giá ký hợp đồng luôn phải luôn có sự 

cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng ngành trong việc nhận thầu các công trình 

xây lắp, gia công chế tạo.  

- Vốn điều lệ thấp, do đó việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh 

gặp nhiều áp lực khi phải tăng vay lớn từ nguồn vốn tín dụng, giảm sự chủ động về 

vốn khi thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu sản xuất kinh doanh rất khó khăn, 

đơn giá nhân công ngày càng cao. Tâm lý hiện nay của người lao động nói chung 

thường ngại đi làm việc xa nhà, ngại làm các công việc nặng nhọc, điều kiện làm 

việc ngoài trời hoặc thích chuyển sang làm việc ở các môi trường tự do hơn, ít ràng 

buộc, thời hạn ngắn (làm việc cho các Công ty cung ứng nhân lực). Tình trạng 

người lao động bỏ việc, nghỉ việc nhiều. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 



- Tập trung nguồn lực thi công dự án nhiệt điện Vân Phong 1, dự án nhiệt 

điện Nghi Sơn 2, dự án lọc dầu Long Sơn, dự án xi măng Xuân Thành; hoàn thiện 

dự án nhiệt điện Sông Hậu 1. 

- Tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, 

khách hàng mới để giữ vững và từng bước mở rộng thị trường sửa chữa, cải tạo, 

duy tu, bảo dưỡng các hạng mục trong các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, lọc hóa 

dầu, xi măng. 

- Thường xuyên bám sát các dự án mà Công ty đã tham gia chào giá, tăng 

cường đẩy mạnh công tác tiếp thị để tìm kiếm thêm việc làm cho năm 2021 và các 

năm tiếp theo. Chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn 

minh bạch, có tính thanh khoản cao. 

Căn cứ vào các công trình thi công, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:  
 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính 
Kế hoạch 

năm 2021 

1 Giá trị sản lượng Tỷ đồng 715 

2 Doanh thu Tỷ đồng 650 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,0 

4 Nộp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 11,5 

5 Đầu tư phát triển Tỷ đồng 9,5 

6 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 225 

7 Thu nhập BQ/Người/Tháng Triệu đồng 9,50 
 

3. Giải pháp thực hiện: 

  Để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 sẽ được thông qua tại Đại hội này; Hội đồng quản trị đề ra giải pháp 

thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau: 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký 

kết các hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2021 và các năm tiếp theo. 

2. Tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản trị chi phí trong bối cảnh 

Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD như hiện nay. Chỉ 

đạo tiết giảm tối đa chi phí, thực hành tiết kiệm, quản lý thi công và nhân công tại 

công trường chặt chẽ, chỉ đạo công tác quản lý nợ phải thu, chỉ đạo về kiểm soát 

khối lượng dở dang, nâng cao năng suất lao động, cân đối quỹ tiền lương chi trả 

phù hợp với thực trạng tình hình SXKD của Công ty 

3. Tiếp tục rà soát và cơ cấu lại tài sản hiện có của Công ty để tăng nguồn 

vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

4. Tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị một 

cách trực tiếp tại các đơn vị sản xuất nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động 

giám sát của Hội đồng quản trị. Trong đó tiếp tục chú trọng kiểm tra, giám sát việc 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Bắc ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

BÁO CÁO  
 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021) 

 

Kính thưa:  - Các vị đại biểu, khách Quý 

   - Thưa đoàn chủ tịch 

   - Thưa các vị Cổ đông 
  

 Bước vào năm 2020, LILAMA 69-1 triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh trong điều kiện có một số khó khăn nhất định như: Nguồn công việc chuyển tiếp 

từ năm 2019 là không nhiều, một số hợp đồng đã ký bị tạm dừng hoặc thi công 

cầm chừng như nhiệt điện Long Phú 1 và nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà nước không 

tập trung đầu tư vào các công trình, dự án là lĩnh vực truyền thống của Công ty tạo ra khó 

khăn về thị trường việc làm. Nguồn nhân lực công ty luôn trong tình trạng vừa thiếu vừa 

yếu, thiếu đội ngũ công nhân lành nghề, thiếu cán bộ quản lý và kỹ sư kỹ thuật có trình 

độ, kinh nghiệm, tư duy quản lý, ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu công việc tại các đơn 

vị sản xuất; Lực lượng lao động của Công ty với tuổi đời và tuổi nghề còn non trẻ nên ý 

thức tổ chức kỷ luật còn rất nhiều hạn chế. Khó khăn về nguồn vốn phục vụ SXKD, 

nguồn lực tài chính Công ty chủ yếu dựa trên vốn vay với lãi suất cao ảnh hưởng rất lớn 

đến việc luân chuyển dòng tiền phục vụ cho hoạt động SXKD dẫn đến hiệu quả không 

cao... Tuy nhiên, trong năm 2020 với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể người lao động, 

cùng với sự năng động, tâm huyết của Ban lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ 

chức đoàn thể, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế 

chủ yếu năm 2020 đề ra. 

 Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo trước Đại hội về những kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021 như sau: 

 

PHẦN THỨ I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực: 

 Năm 2020, Công ty đã thi công trên 20 công trình/dự án, hạng mục công trình lớn 

nhỏ trải dài trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty trong năm 2020 được thể hiện trong các lĩnh vực như sau: 
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1.1. Đối với lĩnh vực xây lắp và sửa chữa bảo dưỡng: 

 Trong năm 2020, Công ty tập trung thi công các công trình trọng điểm như: thi 

công dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2, dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án hóa dầu Long 

Sơn, dự án kính siêu trắng Phú Mỹ, dự án Xi măng Xuân Thành; thực hiện sửa chữa bảo 

dưỡng tại các nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, nhiệt điện Mông Dương 2, sửa chữa nhà 

máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, sữa chữa nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Cao 

Ngạn, Turnround lần 4 Lọc dầu Dung Quất, dự án ANP Thái Bình... Kết quả sản xuất 

kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp và sửa chữa bảo dưỡng của công ty chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong cơ cấu doanh thu (chiếm khoảng 46,59% ) trong cơ cấu doanh thu năm 2020. 

1.2. Lĩnh vực gia công chế tạo: 

 Trong năm 2020, nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép của Công ty tập trung 

cho công tác gia công, chế tạo cho các dự án: gia công chế tạo KCT, tank, silo dự án 

Nhiệt điện Sông Hậu 1; gia công chế tạo Duct, chute dự án Brunei; gia công chế tạo bộ 

Fire Heater xuất khẩu cho Kirchner; gia công chế tạo bộ sấy không khí xuất khẩu cho đối 

tác Sumitomo; gia công chế tạo kết cấu cho IHI;.... Khối lượng gia công chế tạo trong 

năm 2020 ước tính đạt khoảng 7.500 tấn sản phẩm, chiếm tỷ trọng (32,71%) trong cơ cấu 

doanh thu cả năm 2020. 

1.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác: 

Chủ yếu là hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí công nghiệp tại cửa hàng kinh 

doanh tổng hợp tại Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh. Giá trị sản xuất ước tính đạt 60 

tỷ đồng (chiếm 20,70%) trong cơ cấu doanh thu cả năm 2020. 

1.4. Công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm: 

Bên cạnh đó, bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty kết hợp cùng với phòng 

Kinh tế Kỹ thuật và các đơn vị sản xuất đã thực hiện đấu thầu, chào giá và ký kết được 

các hợp đồng kinh tế mới với Tổng công ty và đối tác như: Hợp đồng gia công chế tạo 

đường ống, lắp đặt kết cấu thép, thiết bị và đường ống dự án Lọc hóa dầu Long Sơn; Lắp 

đặt hệ thống điện, hệ thống phụ trợ dự án Nhiệt điện Vân Phong 1; Lắp đặt hệ thống 

FGD Nhiệt điện Sông Hậu 1; Gia công chế tạo và lắp đặt dự án Nhà máy Xi măng Xuân 

Thành; Gia công chế tạo bộ sấy không khí xuất khẩu cho Sumitomo; Gia công chế tạo 

fireheater cho KI. Giá trị các hợp đồng kinh tế đã được ký kết đạt khoảng 870 tỷ đồng. 

Lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng trong nước Công ty dành được nhiều sự tin tưởng từ các 

đối tác trong nước và nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này. 

Các hợp đồng sửa chữa bảo dưỡng ký kết và thực hiện thành công năm 2020 có thể kể 

đến như Sửa chữa nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Sửa chữa nhà máy nhiệt điện Nghi 

Sơn 1; Sửa chữa nhiệt điện Cẩm Phả; Sửa chữa Nhà máy NĐ Mông Dương 2; Sửa chữa 

nhiệt điện Cao Ngạn; Bảo dưỡng tổng thể lần 4 nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất, bảo trì 

nhà máy ANP Thái Bình. 

1.5. Công tác quản trị, điều hành Công ty: 
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 Để tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty một 

cách hiệu quả, Công ty đã tiếp tục ban hành mới, đồng thời tiến hành sửa đổi các quy 

chế, quy định nội bộ như sau: Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới 

thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý; Quy chế kiểm toán nội bộ; 

Quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của ban Tổng giám đốc công ty; Quy 

định về hợp đồng dịch vụ đối với cá nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, nấu ăn. 

 Mặt khác nữa, Ban điều hành cũng rất quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các 

giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, cụ thể như: tăng cường công tác bảo quản, sử dụng 

trang thiết bị thi công, vật tư vật liệu tại các đơn vị, tỷ lệ hư hỏng, mất mát cũng giảm 

xuống so với những năm trước đây; sắp xếp lại tổ chức bộ máy thường xuyên đảm bảo 

tinh gọn tại các đơn vị sản xuất; quyết liệt thực hiện công tác thu hồi vốn, nợ đọng.  

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020 của Công ty đạt được như sau:  

      Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 

KH SXKD năm 

2020 (Theo Nghị 

quyết Đại hội 

ĐCĐTN) 

Thực 

hiện năm 

2020 

% TH cả năm so 

với KH 2020 

(Theo Nghị quyết 

Đại hội ĐCĐTN) 

1 Giá trị sản lượng 715.000 724.940 101,39  

2 Doanh thu 650.000 651.063 100,16  

3 Lợi nhuận trước thuế 1.850 1.850 100  

4 
Nộp ngân sách nhà nước 

(số phải nộp) 
8.800 13.462 152,98  

5 Tổng quỹ lương 225.000 207.568 92,25 

6 Đầu tư phát triển 10.000 0 0 

7 Thu nhập BQ/Người/Tháng 9,2 9,40 102,17 

8 Chia cổ tức 0,00 0,00 0 

2. Đánh giá về những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động SXKD năm 2020 

2.1. Thuận lợi:  

 Công ty đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả từ 

phía Tổng công ty. Đồng thời, Công ty là đơn vị có bề dầy truyền thống, đã tạo dựng 

được uy tín tốt đối với các khách hàng trong nước và quốc tế, nâng cao khả năng cạnh 

tranh của Công ty. 

 Lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng trong nước, gia công chế tạo xuất khẩu được Công 

ty chú trọng và thực hiện với tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực này ngày một nâng lên, 

Công ty dành được nhiều sự tin tưởng từ các đối tác trong nước và nâng cao được hiệu 

quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này. 

2.2. Những khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh: 
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 Các dự án lớn trong nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính triển khai 

chậm hoặc dừng dẫn tới việc đảm bảo đủ việc làm cho người lao động trong năm 2020 

của Công ty gặp nhiều khó khăn. 

 Các dự án xây lắp đang triển khai như dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 thi công 

chậm, dự án Xi măng Xuân Thành thi công cầm chừng, Nhiệt điện Long Phú 1 dừng thi 

công, Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ dừng thi công do ảnh hưởng của dịch bệnh ảnh hưởng 

đến giá trị sản xuất của công ty. 

 Chi phí chi trả cho người lao động trong giai đoạn chờ việc, giãn việc tăng cao làm 

giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Trong công tác chào thầu các dự án, đơn giá ký hợp đồng luôn phải đảm bảo tính 

cạnh tranh trong bối cảnh luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành trong 

việc nhận thầu các công trình xây lắp, gia công chế tạo. 

 Địa bàn hoạt động sản xuất trải dài trên khắp các tỉnh thành của cả nước, vì vậy 

đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật có kinh nghiệm và trình độ. 

Do lực lượng cán bộ kỹ thuật, quản lý hiện tại đa số còn trẻ, kinh nghiệm cũng như kỹ 

năng làm việc còn hạn chế. 

3. Về công tác đầu tư phát triển năm 2020. 

3.1. Đầu tư xây dựng cơ bản, máy máy móc thiết bị thi công: 

 Về kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty: Kế hoạch đầu tư năm 2020 của công 

ty là 10 tỷ đồng tuy nhiên do tình hình tài chính của Công ty nên trong năm 2020 công ty 

không thực hiện đầu tư theo kế hoạch đề ra.  

3.2. Về công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp: 

 Tính đến ngày 31/12/2020 Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với 

tổng giá trị đầu tư là: 949.851.200 đồng, đó là: 

 Tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu đồng. Trong 

quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi, tiến độ rất cầm chừng 

do thiếu vốn, đến nay đã dừng hẳn. Do đó đến nay chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn 

(Lilama69-1 đã trích lập dự phòng toàn bộ 300 triệu đồng góp vốn tại công ty này). 

 Tại Công ty LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD  

 Địa chỉ trụ sở: Phòng 404A - 410A, tầng 4, Tòa nhà Wisma Jaya, đường Jalan 

Pemacha, Bandar Seria Begawan BS 8811, Vương quốc Brunei. 

Giá trị vốn góp của LILAMA69-1 là:  649.851.200 đồng. Công ty đã đi vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh từ năm 2019 và việc hoạt động sản xuất kinh doanh này đã có 

hiệu quả. 

 

4. Về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp: 

 Đến nay, Công ty Cổ phần Lilama69-1 đã tiến hành xây dựng các vị trí làm việc, 

mô tả công việc của từng vị trí tại các phòng ban phù hợp với chức năng/nhiệm vụ được 



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

Địa chỉ: Số 17 Đường Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 
5/9 

 

phân giao; trên cơ sở đó định biên, sắp xếp bố trí nhân sự cho 08 phòng chức năng, bao 

gồm: Phòng Kinh tế kỹ thuật, phòng Tổ chức nhân sự, phòng Tài chính kế toán, phòng 

Quản lý máy, phòng An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, phòng Vật tư - xuất 

nhập khẩu, Văn phòng Công ty, phòng Quản lý chất lượng. 

 Song song với việc sắp xếp, cơ cấu lại các phòng ban, Công ty cũng thực hiện tổ 

chức cơ cấu lại các đơn vị trực tiếp sản xuất cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh thực tế. Đến nay tổ chức các đơn vị trực tiếp sản xuất bao gồm: 07 đơn vị sản 

xuất chính là: xí nghiệp sửa chữa bảo dưỡng, đội Lắp máy số 4, lắp máy số 6, lắp máy số 

8, lắp máy số 9, đội điện và Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí. 

 Tiếp tục tăng cường thực hiện cơ chế khoán một cách minh bạch, cụ thể, công 

khai đến người lao động; khoán phải đi đôi với quản lý khoán đề phòng ngừa rủi ro. 

Thực hiện việc trả lương gắn với sản phẩm và hiệu quả công việc. 

 

PHẦN THỨ II 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 

VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

 Kính thưa các quý vị  đại biểu, các vị cổ đông ! 

 Chúng ta hiểu rằng những cơ hội phát triển doanh nghiệp không tự nhiên có được 

mà do chúng ta tự tạo ra, nắm bắt và dành lấy. Nó không dành cho những người thiếu 

khát vọng và chậm đổi mới. Chúng ta phải đi trên con đường dài đầy trở ngại để đến bến 

bờ của sự thịnh vượng.  

 Năm 2021 dự báo Công ty sẽ tiếp tục có sự khó khăn về việc làm và sự cạnh tranh 

khốc liệt trong công tác chào thầu. Tuy nhiên, với truyền thống của những người thợ Lắp 

máy, chúng ta có quyền tin tưởng chúng ta sẽ làm được, sẽ vượt qua thách thức đi tới 

thành công. Trong năm 2021, LILAMA 69-1 đặt ra các mục tiêu như sau: 

I. MỤC TIÊU CHUNG NĂM 2021 

 1. Giữ vững và nâng cao uy tín và thương hiệu LILAMA 69-1 đối với khách hàng 

trong và ngoài nước. Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ lắp đặt và sản phẩm chế tạo ra 

ngoài lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt chú trọng vào việc tăng tỷ trọng doanh thu trong lĩnh 

vực gia công chế tạo. 

Trong đó: 

  - Giá trị doanh thu xây lắp: 344 tỷ ~48,12% 

  - Giá trị doanh thu gia công chế tạo: 265 tỷ ~ 37,00% 

  - Giá trị doanh thu Bảo dưỡng sửa chữa: 46,6 tỷ ~6,5% 

  - Giá trị doanh thu khác: 60 tỷ ~ 8,38% 

 2. Đảm bảo doanh thu và lương bình quân của người lao động cao hơn năm 2020. 

Đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho người lao động trong Công ty.  
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II. MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM 2021 

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Trong năm 2021, Tập trung nguồn lực thi công dự án nhiệt điện Vân Phong 1, dự 

án nhiệt điện Nghi Sơn 2, dự án lọc dầu Long Sơn, dự án xi măng Xuân Thành. 

 Tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, khách 

hàng mới để giữ vững và từng bước mở rộng thị trường sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo 

dưỡng các hạng mục trong các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, lọc hóa dầu, xi măng. Tham 

gia mở rộng thị trường công việc mới ngoài các lĩnh vực truyền thống của Công ty 

như xây lắp các nhà máy năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió; Các công trình 

xử lý môi trường như Nhà máy đốt rác phát điện, Nhà máy xử lý nước thải, Nhà 

máy cung cấp nước sinh hoạt…Công ty thường xuyên bám sát các dự án mà Công ty 

đã tham gia chào giá, tăng cường đẩy mạnh công tác tiếp thị để tìm kiếm thêm việc làm 

cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Đặc biệt chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các 

dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao. 

Thực hiện công tác quản trị theo hướng tinh gọn đề cao tính hiệu quả, nâng 

cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thương 

trường phấn đấu mức lợi nhuận hàng năm đạt từ 0,5% -1% giá trị doanh thu.  

Duy trì ổn định công ăn việc làm cho lực lượng lao động chính quy khoảng 

trên dưới 2000 người. Đảm bảo chăm lo đời sống vật chất tinh thần ngày một tốt 

hơn cho người lao động, trả lương đúng đầy đủ và kịp thời. Thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp… và các khoản đóng góp khác theo quy định của chính sách nhà nước và 

địa phương. 

 Phấn đấu hoàn thành khối lượng gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép, ống với 

khối lượng lên đến hơn 10.000 tấn sản phẩm. 

 Căn cứ vào các công trình thi công trong năm 2020, Công ty cổ phần LILAMA 

69-1 xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

 Đơn vị: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu chủ yếu 
Thực hiện 

năm 2020 

Kế hoạch 

năm 2021 

Tỷ lệ % KH 

năm 2021 so 

với thực hiện  

năm 2020 

1 Giá trị sản lượng 724.940 715.660  98,71 

2 Giá trị Doanh thu 651.063 650.000 99,83 

3 Lợi nhuận tr. thuế 1.850 2.000  108,11 

4 Nộp ngân sách 13.462 11.500 100,00 

5 Đầu tư phát triển 0 9.500  

6 Tổng quỹ tiền lương 207.568 225.000 108,39 

7 Thu nhập BQ/Người/Tháng 9,40 9,50 101,06 

8 Chia cổ tức 0,00 0  
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2. Về công tác đầu tư phát triển: 

 Về kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty: Căn cứ vào các hợp đồng thi công 

chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021, căn cứ vào công tác tiếp thị chào giá/đấu thầu 

mà công ty đã và đang thực hiện cũng như phân tích, dự báo báo những dự án thuộc lĩnh 

vực nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất… sẽ được triển khai.  

 Trên cơ sở đó kế hoạch đầu tư năm 2021 sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của Công 

ty vào từng thời điểm thích hợp sẽ tiến hành lập các dự án đầu tư và thực hiện, giá trị dự 

kiến đầu tư năm 2021 khoảng: 9,5 tỷ đồng. 

 - Đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh để 

phục vụ các dự án chế tạo. Giá trị đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. 

- Đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị phục vụ công tác chế tạo, lắp 

đặt và dịch vụ sửa chữa. Giá trị đầu tư khoảng 4,5 tỷ đồng. 

3. Công tác tài chính kế toán. 

 Việc hạch toán kế toán, quản lý vốn phải tuân thủ theo đúng quy chế quản lý tài 

chính được quy định tại các văn bản mà chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã 

ban hành.  

 Theo dõi và kiểm soát tốt hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường 

chứng khoán. Thực hiện đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Uỷ ban 

chứng khoán nhà nước. 

Tìm kiếm và đảm bảo đủ nguồn vốn lành mạnh, chi phí thấp cho các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 

4. Công tác quản trị doanh nghiệp. 

Triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các nội dung về quản trị doanh nghiệp 

theo Đề án tái cấu trúc Công ty sau khi được Tổng công ty lắp máy Việt Nam phê duyệt. 

 Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản lý chi phí tại các đơn vị 

trong toàn Công ty. 

 Đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng lực 

lượng lao động nòng cốt của Công ty. 

 

III. CÁC GIẢI  PHÁP THỰC HIỆN  

 Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD đã đề ra Công ty cần từng bước 

khắc phục những khó khăn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các 

nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:  

 1. Công ty tập trung mọi nguồn lực vào sản xuất kinh doanh thực hiện thắng lợi 

các hợp đồng đang thi công như: Nhiệt điện Sông Hậu 1; Nhiệt điện Nghi Sơn 2; Nhiệt 

điện Thái Bình 2; lọc dầu Long Sơn; Nhiệt điện Vân Phong 1; các dự án gia công chế tạo 

thiết bị xuất khẩu hợp tác với các đối tác Kichner, IHI, Sumitomo… với phương châm 

đảm bảo mục tiêu an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Trong đó công tác an toàn được 

quan tâm hàng đầu, quyết tâm không để xảy ra tại nạn nghiêm trọng và chết người. 

 2. Ban lãnh đạo Công ty, phòng Kinh tế kỹ thuật và các đơn vị sản xuất phải nỗ 

lực, tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu và tìm kiếm việc làm đảm bảo nguồn việc cho 
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Người lao động trong Công ty có công ăn việc làm liên tục và ổn định. Công tác tiếp thị 

tìm kiếm việc làm mở rộng thị trường cần được chú trọng và cải tiến hơn nữa, xây dựng 

các cách thức tiếp cận các gói thầu và chuẩn bị hồ sơ thầu chuyên nghiệp hơn nữa. Cần 

nhạy bén trong việc tiếp nhận thông tin các dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty qua đó đánh giá tiềm năng các nguồn công việc để sắp xếp 

thứ tự tiếp cận ưu tiên trọng điểm tránh giàn trải quá nhiều dẫn đến hời hợt và mất đi cơ 

hội mất đi niềm tin đối tác khách hàng. Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng sang thị 

trường công việc không phải là lĩnh vực mũi nhọn của Công ty như lĩnh vực năng lượng 

tái tạo điện mặt trời, điện gió. 

 3. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy trình quản lý để phục vụ 

công tác quản lý điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tăng cường công tác quản lý giám sát điều hành các đơn vị sản xuất trực tiếp, xây dựng 

cơ chế khoán sản phẩm đến các tổ đội và trực tiếp các cá nhân người lao động, là động 

lực góp phần thúc đẩy nâng cao năng xuất lao động tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của công ty.  

 4. Tăng cường và chú trọng tập trung vào việc nâng cao năng suất trong công tác 

gia công chế tạo tại Nhà máy CTTB&KCT Bắc Ninh. 

 5. Luôn xác định người lao động là giá trị cốt lõi của Công ty. Người lao động giữ 

vai trò then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty. Vì vậy, cần đề cao công 

tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các chính sách hấp dẫn nhằm thu hút 

nguồn nhân lực có tay nghề cao. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cả về trình 

độ chuyên môn lẫn bản lĩnh chính trị vững vàng. Chăm lo đời sống xã hội cho người lao 

động ngày càng tốt hơn giúp người lao động yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với Công 

ty. 

 6. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có phát triển tăng vốn điều lệ của 

Công ty. Tìm cách khắc phục khó khăn về nguồn vốn lưu động phục vụ cho việc sản 

xuất kinh doanh của Công ty. Cân đối thu, chi đảm bảo dòng tiền, chỉ tiêu lợi nhuận đã 

đề ra. Tìm kiếm thêm các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng mới có mức ưu đãi cao 

hơn. Duy trì và phát triển hạn mức tín dụng đã có để đảm bảo dòng tiền lưu thông quay 

vòng hiệu quả nhất. 

 

Kính thưa các quý vị  đại biểu, các vị cổ đông ! 

Năm 2020 là một năm mà Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã nỗ lực vượt khó. 

Tuy nhiên, năm 2020 cũng đã làm bộc lộ ra một số điểm tồn tại, hạn chế cần phải khẩn 

trương khắc phục nhằm đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững. Nhận thức được 

vấn đề này, ngay từ khi chuẩn bị cho kế hoạch năm 2021 và bước vào những tháng đầu 

năm 2021, Ban điều hành đã chỉ đạo và thực hiện quyết liệt một số vấn đề như: đẩy mạnh 

công tác tiếp thị đấu thầu, thi công các công trình trọng điểm và một số công tác trọng 

tâm khác; cơ cấu lại các phòng chức năng … 



D6 vuqt qua nh0ng kh6 khan tli6ch thuc, hodn thenh tiii nhiQm v.u SXKD nbrn

2}zl,taiDaihQi niy chung t6i dA n$ti cfuc quy vi c6 d6ng blrg trdchnhiQm vir quydn

hqn cria minh hdy tich cgc dong g6p i,ki6n xay dwrg vd bi0u quytit th6ng qrra phuong

huong-kti hopch hopt dgng san xu6t kinh doanh, dAu tu ph6t tri6n san xuAt n6m 2O2l

dugc trinh fudc Epi hQi. Ti6p tpc thgc hiQn muc ti6u cao nhAt cua LILAT\4A 69-1 h
n6ng cao gSdtri doanh nghiqp, dua doanh nghiep kh6ng ngLrng ph6t tri6n mQt c6ch tin

dinh vi bAn vfmg.

Tr0n d6y li toan b0 b6o c6o v6 k6t qu6 san xu6t kinh doanh n1rn202O vir phuong

hu6rng, nkripm vU san xuAt kirh doanh ndm202t kinh tinh Dai hQi.

Thay mat cho Ban didu henh, t6i ffir1 tro. ng gfti loi cim on ddn c6c Quy vi c6 d6ng,

T6ng C6ng W ldrp m6y Vigt Nam, cdc d6i tdc, l<h6ch hang dA tin tuong vi ung hQ

LILAIVA 69-1 trong su6t nhimg nem qua. Chirng t6i mong rdng titip tqc nhan duq c sp

tin tuong cua Quy vf c6 d6ng trong thdi gian tdi d6 chung tdi n5 luc ph6n d6u vA quytit

tdm hoan thanh c6c m1rc ti6u cl6 ra trong ndm}O}L.

T6i cam ktit voi trirchnhiem cao nhAt sE l6nh d4o vd chi dpo c6c dsn v! t4rc thuQc

C6ng ty tri6n khai thgc hiQn tr5t Nghi qry6t ctra D4i hQi c6 d6ng thuong niOn ndm 2021.

Xin tr6n trgng cam on!

4, ilr,ing t ndru 202.1p 
--

CTAM DOC

rdr'ro erAnr o6c
g,frqn trfid'J{r0n

b,-r"'4,

cd pHArl

TIIAMA 69.I

c6ruc rY co PHAN LILAMA 69-l
ni6 ^rai. eA r?.F\,,Arro t Jrrr;i TA - Pl.r,r6''.'(, Su6i Hoa - tp. gac l'Jinh - Tinh Bic Ninh

9t9



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

  
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
 

Kính thưa các Quý vị cổ đông 

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-1, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội tình 

hình công tác kiểm soát theo qui định về các hoạt động của Công ty cổ phần 

Lilama 69-1 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung 

chủ yếu sau: 

 Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính và công 

tác đầu tư phát triển năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

 Báo cáo đánh giá phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng 

giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và thực hiện Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020. 

 Kiến nghị của BKS trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng giám đốc. 

 Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát. 

 

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, 

TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020 

Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm 

vụ và các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị triển 

khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán kế toán phù hợp với Chuẩn 

mực kế toán, Chế độ kế toán và các hoạt động quản lý điều hành theo quy chế của 

Công ty. 

1. Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2020 của Công ty 

Năm 2020, đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới đã gây thiệt hại cho các 

doanh nghiệp, trong đó LILAMA 69-1 cũng không là ngoại lệ, hoạt động SXKD 

của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, cơ 

cấu tài chính, nguồn lao động. Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều 

hành hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả đạt được như sau:  

    



Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2020 

Thực hiện 

năm 2020 

Tỷ lệ TH so 

với KH (%) 

1 Giá trị sản lượng 715,00 724,94 101,4% 

2 Doanh thu 650,00 651,06 100,2% 

3 Lợi nhuận trước thuế 1,85 1,85 100,0% 

4 Lợi nhuận sau thuế 1,48 (1,42) (95,94%) 

5 Nộp NSNN 8,80 13,46 152,95% 

6 Tổng quỹ lương 225,00 207,57 92,3% 

7 Thu nhập bình quân 

/người/tháng 
9,20 11,28  122,6% 

8 Chia cổ tức dự kiến 0% 0% 0% 

9 Đầu tư phát triển sản xuất 10,00 0 0% 

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động SXKD của Công 

ty cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, các công trình 

thi công yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng, quy chuẩn, năng suất lao động. 

Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ một số công trình kéo dài, các khoản chi 

phí tài chính, chi phí tiền nhân công và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh (các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế 

hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận sau thuế bị âm). Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 

của Công ty nhìn chung cơ bản hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020; đặc biệt hiện nay Công ty đang gặp rất nhiều khó 

khăn về thị trường việc làm, về thiếu nhân lực và về tài chính trong đó đặc biệt là 

khó khăn về dòng tiền, có thể tiềm ẩn những nguy cơ rất xấu đến nguồn vốn của 

Công ty. 

2. Công tác Đầu tư phát triển SXKD và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của 

Công ty năm 2020 

2.1. Công tác đầu tư phát triển SXKD 

Năm 2020 căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động SXKD, Công ty không 

đầu tư các máy móc thiết bị theo kế hoạch 

2.2. Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 

* Tính đến ngày 31/12/2020 Công ty đã đầu tư tài chính ra ngoài doanh 

nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 949.851.200 đồng, cụ thể là: 

Tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu đồng. 

Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi, đến nay 

đã dừng hẳn. Do đó chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn (Lilama 69-1 đã trích 

lập dự phòng toàn bộ 300 triệu đồng góp vốn tại công ty này). 



Công ty cũng đã thực hiện việc góp vốn vào Công ty LILAMA SOUTH EAST 

ASIA SDN BHD có trụ sở tại: Phòng 404A - 410A, tầng 4, Tòa nhà Wisma Jaya, 

đường Jalan Pemacha, Bandar Seria Begawan BS 8811, Vương quốc Brunei để 

tham gia thi công dự án Nhà máy sản xuất phân bón A/U tại Brunei.Giá trị vốn góp 

của LILAMA69-1 là: 649.851.200 đồng. Công ty đã đi vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh và việc hoạt động sản xuất kinh doanh này đã có hiệu quả, đến thời 

điểm hiện tại Lilama 69-1 chưa thu được cổ tức từ khoản đầu tư này. 

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

TT Chỉ tiêu tài chính Đơn vị Tỷ lệ/HS 

1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % (0,22%) 

2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % (0,96%) 

3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % (1,88%) 

4 Hệ số nợ vay/Vốn chủ sở hữu Lần 2,43 

5 Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 5,31 

6 Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ Lần 10,31 

7 Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản Lần 0,84 

8 Hệ số đầu tư ra ngoài doanh nghiệp/Vốn chủ sở 

hữu 

Lần 0,01  

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được Công ty TNHH hãng kiểm 

toán AASC kiểm toán đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình 

tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế 

toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến 

việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Tình hình tài chính hiện nay của Công ty là rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi 

ro và có thể dẫn đến mất cân đối nghiêm trọng về tài chính. Những khó khăn, tồn 

tại về tài chính từ những năm trước đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để: Nợ 

phải trả và hàng tồn kho lớn, chi phí lãi vay, chi phí QLDN rất cao. Hệ số nợ vay 

trên vốn điều lệ luôn ở mức cao, còn tiềm ẩn mất cân đối giữa khối lượng dở dang 

và chi phí dở dang tại một số công trình. Công ty luôn phải chịu áp lực rất lớn về 

dòng tiền trong việc thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn, đặc biệt các khoản 

nợ vay nếu Công ty không trả nợ đúng hạn sẽ làm ảnh hưởng lớn đến uy tín cũng 

như tác động xấu tới hoạt động SXKD và gặp khó khăn trong việc huy động vốn, 

mua hàng hóa dịch vụ để thực hiện thi công công trình. 

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, PHỐI HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI 

HĐQT  VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đối với HĐQT  

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức Hội đồng quản trị đã tổ chức 

các cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến văn bản để giải quyết các sự vụ trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh, ban hành các Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo kịp thời 



tình hình SXKD của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc 

điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, trực tiếp kiểm tra 

tình hình các đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình thực tế và chỉ đạo giải quyết khó 

khăn và vướng mắc phát sinh. 

Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán đúng quy định và đầy đủ. 

2. Đối với Ban Tổng giám đốc  

Thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các qui định hiện hành của 

Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

và HĐQT công ty.  

Quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác khoán, thanh quyết toán, thu hồi 

vốn tại các công trình, thực hiện việc định biên CBCNV. 

Thực hiện triển khai công tác theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và 

HĐQT đã đề ra, điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý 

khác của công ty theo đúng qui định. 

3. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT - Ban Tổng giám đốc Cty 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban 

Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định. 

Ban Kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng 

quản trị, của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem 

xét trước khi ban hành Nghị Quyết, Quyết định. 

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TRONG NĂM 2020. 

1. Năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác sau 

+ Tổ chức và lập kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát và bám sát 

kế hoạch công tác đã lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ để phân công nhiệm vụ giữa các thành viên 

Ban Kiểm soát, thường xuyên trao đổi và thống nhất các nội dung liên quan đến 

phạm vi nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

+ Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) của 

Công ty và lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Lilama 69-1 thông qua. 

+ Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thực hiện giám sát và 

trực tiếp trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót 

để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Công ty. 

+ Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc 

thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành; 

+ Kết hợp với đoàn kiểm tra của HĐQT Công ty, đến một số các dự án, đội 

công trình trọng điểm, kiểm tra, nắm bắt các thông tin nhằm kịp thời phát hiện và 



chấn chỉnh để thực hiện đúng những nội dung định hướng của HĐQT, Ban lãnh 

đạo Công ty. 

2. Việc chi trả tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020 

Năm 2020, Công ty đã thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, theo đó: 

+ Trưởng ban kiểm soát được trả tiền lương là: 16.312.000 đồng/tháng 

+ Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao là: 2.700.000 đồng/tháng 

+ Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm  là: 260.544.000 đồng, chi tiết 

như sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Số tiền/ năm (Đồng) 

1 Ngô Minh Tâm Trưởng BKS 195.744.000 

2 Ngô Anh Đức TV BKS 32.400.000 

3 Nguyễn Cao Trường TV BKS 32.400.000 

 Tổng cộng  260.544.000 

 

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

  Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá 

trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát 

đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau: 

* Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội 

đồng quản trị một cách trực tiếp tại các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty nhằm 

nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị. Trong đó 

tiếp tục chú trọng kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử 

dụng vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

 Tham gia cùng với Ban điều hành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở 

rộng thị trường, tìm kiếm việc làm trong nước và nước ngoài. Trong đó quan tâm, 

chú trọng đến thị trường việc làm tại các nước có sự phù hợp với lợi thế của Công 

ty nhằm ổn định sản xuất, đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Góp phần từng 

bước cải thiện tình hình tài chính của Công ty.  

 Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất ban 

hành các Nghị quyết/ Quyết định sát với thực tiễn, nhằm định hướng cho Ban 

Tổng giám đốc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo 

đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề 

ra. 

Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của Chính phủ và các cơ 

quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, 

tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội 



bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty, đảm bảo sản xuất kinh doanh 

của công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật.   

 Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành 

động tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận. Thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ đông nhằm xử lý 

một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa cổ đông 

với công ty. 

* Đối với công tác điều hành, Ban giám đốc cần có biện pháp quản trị quản lý 

điều hành công ty cho phù hợp với tình hình tài chính hiện nay, thực hành tiết 

kiệm, đồng thời nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền 

mặt vài tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không 

gây thất thoát lãng phí. 

* Đối với công tác tài chính và thu hồi công nợ: Đề nghị HĐQT, Ban giám 

đốc chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc nghiệm thu, thanh quyết toán và 

đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn tại các công trình đã và đang thi công. Thường 

xuyên rà soát, đối chiếu và phân tích công nợ đầy đủ đúng quy định, đồng thời tiết 

giảm chi phí nhân công, chi phí quản lý QLDN, giảm dự nợ vay ngắn hạn, giảm 

chi phí lãi vay. 

* Đối với công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm: Đề nghị Ban giám 

đốc tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng mới trong lĩnh 

vực: Chế tạo; Sửa chữa; Lắp máy các hạng mục của các nhà máy nhiệt điện, hóa 

chất, xi măng... xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có 

tính thanh khoản cao, hạn chế tham gia đối với các dự án nguồn vốn không rõ ràng 

và có tính thanh khoản thấp để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.   

* Đối với công tác nhân lực, đề nghị xem xét định biên số lượng lao động 

gián tiếp tại các phòng cho phù hợp với quy mô và đáp ứng được yêu cầu công 

việc của Công ty. 

* Xem xét và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Công ty TNHH hãng 

kiểm toán AASC về Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ và Vấn đề khác được 

nêu trong Báo cáo kiểm toán. 

* Tiếp tục đẩy nhanh quá trình thoái vốn tại dự án đã đầu tư ra ngoài doanh 

nghiệp không hiệu quả của Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi. 

 

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Năm 2021, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ 

theo quy định, cụ thể như sau: 

+ Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm của Công ty; 

+ Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng quản trị; 

+ Phối hợp với HĐQT kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng 

tháng, quý và năm tại các đơn vị theo lịch làm việc của HĐQT; 



+ D6nh gia c6ng r6c qudn tri, di6u hdnh cua I-rDeT', Ban 'r'6ng gidm d6c cong
ty;

+. Tham gia crrc c-uOc hop cia Ban di6u hdnh d6 nam bat tinh hinh SXK.J, guo
do phdi hgp va trao dOi cdc vdn dC con vucrng mlrc voiBan T6ng giam d,5c d6 tim
c6ch giai quy6t cho phu h_o. p;

-r Trong qu6 trinh thuc hi0n, Ban ki6m so6r co th6 ki6m rra th6m rnQt s6 n6i
dung thu6c chrlc n[ng, nhiQm vu cira Ban ki6m so6t tiiy vdo tinh hinh cp th6.

Tren day ld b6o c6o cua ban ki6m so6t vC hoat d6ng ki6m so6t trong n6rn
2020.cua COng ty co phAn LILAMA 69-1, Barr lci6m so6t xin bao cao vd trinh Eai
hQi cl6ng cO d6ng rh6ng qua.

xin kinh chuc cac qaty vi co dong, Qui vi ctqi biart su,c khoe, hqnh phuc,. chuc
Dqi h)i thdnh cong.
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207,568.127,000

1,840

9.40

571,8

5ll,r)

1r

3.

516,1

1,6

1,2

7,6

7,6

I 88.(

3,976,397

4,498,631

3,948,152

5,52g,614

'2,194,383

iL,782,014

17,701,024

)1)40,428

)7,140,428

1.07

4.72

53,675,500

1,740

9.00
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM-CTCP
cONc TY Co PHAN LILAMA6q-1

ceNG HoA xa ugr csu Ncuin vrET NAM
EQc lap - Tg do - Hanh phric

36:0J-ffTr-BKS Bdc Ninh, ngdy Z( th.dng 04 ndm 2021

TO TITiNH
V/v: Lr;a chgn c6ng ty ki6m to6n cho nam thi chinh 2021

Kinh gu'i: D4i hQi tl6ng cil a6rg thu'o'ng ni6n nIm 2021
C6ng ty c6 phAn LII-AMA 69-l

Cdn cu viro LuAt doanh nghiQp vA Di6Lr 16 C6ng ty; Can cu' Quy0t dinh so

1173IQE-BTC ngey nllllzo2O cua B0 tai chinh vd viec ch6p thu4n cho c6c

doanh nghiQp ki0m to6n vlr ki6m to6n viOn hdnh ngh6 dugc kiSnr to6n cho dcrn vi
co lgi ich c6ng chring ndm 2021.

Sau lchi xem xdt h6 so gioi thiQu ndng lr,rc cua 3 Cong ty ki6m todn, do ld:

l. COng ty TNHH Hing ki6m to6n vir Dlnh gi6 ATC co dia chi tai: Todn

nhd ATC, L6 D12, I(hu diru giit quydn su dpng d6t Van Phi.rc, Qufln FIir EOng,

Thdnh phO Ha Ntqi.

2. C6ng ty TNHH Deloitte ViQt Nam co dia chi tqi tAng 15 - tod nhd

Vinaconex 34 LdngHp, Qupn D6ng Da, TP, I'le Ngi.

3. Cdng ty INHII l-l5ng Ki6m to6n AASC co dia chi tai So 0l Le Phpng

Hi0u, Phuong TrAng Tidn, Qufln l-lohn l(i6rn,'IP. He Ngi.

Trdn d6y ld 3 c6ng ty ki6rn to6n dQc l4p co dicitc di6u kign, ndng lgc, dugc

Uy ban chung kho6n Nhd nucyc chAp thu6n thqc hiQn ki6m to6n doanh nghiQp ni6m

y6tna* 202t.

Ban ki6rn so6t C6ng ty trinh Eai hQi d6ng c6 ddng thuong niOn ndm 2021

xem xdt, bi6u rruy6t th6ng qua danh s6ch c6c C6ng ty ki6rn to6n dQc l4p n6u tr6n
). r "r r r:-

vir iry quy0n cho HQi d6ng quAn tri lua chon I trong 3 COng ty ki6m to6n d5 nOu

thgc hiQn ki6m to6n b6o c6o tiri chinh ndm 2021 cua Cdng ty C6 ph6n LILAMA
69-1.

Tran trong cam o'n !

No'i nhfln:
- Nhu tr€n;
- TVHDQT;
- Ban didu hdnh;
- Lu'u: BKS

TM. BAI\ KIEM SOAT
TRUONG I}AN

\

'| l'
t-A. /\

,,'.
.!.,! \

Ng6 Minh Tim



ToNG cONc rv lAp l',tAv utjr Nau - crcP
cONc rv c6 psAx LILAMA 69-1

36: 0Z lTTr - HDQT

ceNG nol xA HQI cHU Ncnia !'IET NAtvt

EQc lflp - Tq do - H4nh Phirc

Bdc ninh, ngdy 28 tnarg * ndm 202t

TO TRINTT
V/v: Chi tr6 titn luong, tht lao nim2020, phyonB 6n chi tri nIm 2021

cho cfc thirnh vi0n HDQT, Ban T6ng gi6m d6c, Ban ki6m so6t C0ng ty

Kinh gui: D4i hQi ildng cO a6ng thudng ni6n nim 202L

Cdng tY CO PhAn LILAMA 69-1

- c6n cf vio Lu6t Doanh nghiQp vd Eieu lQ c6ng ty c6 phan LILAMA 69-l;
- CIn cf vdo ]'lghi quyet Eai hQi d6ng c6 cl$ng thuong nipn n6m 2020.

- C[n cri Ngfri"quy'6irO' iOlnlQ-HDqf ngiry lLl4/ZOzt cria HQi ddng qu6n tri

T6ng .orgiv iap IraV viet Nam - CTCj, ,C re hoar-h t6 chrtc Dai hOi ding c6 d6ng, c6c

nQi iung itrint tirong qua tai Dai h6i c6 dOng ndm 2021cria COng ty Cd phAn LILAivfA

69-l ' 
H6i d6ng qu6n tri C6ng ty b6oc6o Dai hQi d6ng c6.dOng thrrOrng ni€n ndm 2027

viEc chi tr6 thir lao vi tGn luong cho c6c thanh vi6n HQi d6ng quAn tri, Ban T6ng gi6m

dtic, Ban ki6m so6t vd Thu kf HDQT nhu sau:

1. 86o c6o vd thryc hiQn chi tri tht lao vir tidn luong nIm 2020

N[m ZO2O C6ng W dA thgc hiQn viQc chi tr6 ti6n luong, thir lao c6c thinh vi6n

HEeT, Ban ki6m so6t, Ban T6ng gi6m d6c vd Thu ky HEQT ldm viqc ki6m nhigm theo

dring Nghi quy€t pai t O, d6ng tO dOng thom

T6ng cQng Ghi chtiTT Hg vi t6n
Chfrc

vu

S6

th6ng
lim
vlec

Tidn luong Thi lao

I Tidn luong, thri lao

296.850.000 Chuy6n tr6ch
1

Ph4m
Dinh San

Chir
tich

HEQT

t2
th6ng

296.8s0.000

195.744.000 Chuy6n tr6ch
2

Ng6 Minh
TAm

Tnrcrng
BKS

t2
th6ne

t95,744,000

3 Cao Eii
Ph6
c,lrtr

tich
HDQT

02
th6ng

7.619.000 7.619.000
86 nhi0m tu

ngay
slrU2020

4
Pham ThO

Ki0n

T6ng
gilm
ooc

t2
th6ng

296.496.000 48.000.000 344.i96.000 Kie;n niriQm

5 Doin Tdm
Ph6
TGE

06

th6ng
123.501.000 123.501.000 Chur,0n tr6ch

6
Ng6
Ouans

I'h6
TGE

12

th6ng
2s7.238.000 40.381.000 297.6t9,000

Chuy6n tr6ch,
th6i ki6m



TT Hg vir t6n
Cht?c

vB

S6
thing
lim
vtec

Tidn luong Tht lao T6ng cQng Ghi chri

4
Pham Th6
Ki6n

T6ng

si?m
ddc

L2

thring
297.952.000 48.000.000 345.9s2.000 Ki6m nhiQm

5
Vfl Nggc
Doanh

Ph6
TGD

t2
th6ns

245362.000 245.362.000 Chuy6n trdch

6

Ng6

Quang
Hrms

I'h6
TGD

t2
th6ng

257.736.000 257.736.000 Ki6m nhiQm

7
Ng6 Ph[
Phons

Ph6
TGD

l2
th6ne

246.t25.000 246.\25.000 Ki6m nhiQm

8

Ducrng
Thanh
Phuone

Ph6
TGD

t2
th6ng

240.276.000 240.276.C00 Chuy6n tr6ch

9
Nguy6n
Vdn Dat

K'TT
12

th6ne
2t8.592.000 48.000.000 266.592.000 Ki6n nl''iOm

10
Le Viot
Bdc

Thnnh
vi6n

HDQT

t2
th6ng

204.492.000 48.000.000 252.492.000 K.i6m nhiQm

11
Ng6 Anh
Ditc

Thanh
vi0n
BKS

t2
th6ng

32.400.000 32.400.000
Kh6ng kiOm
nhiQm

t2
Nguy6n
Cao
Trucms

Thenh
vi6n
BKS

12

th6ng
199.7t6.000 32.400.000 232.r 16.000 Ki6m nhiQm

13
Vfi Xudn
Godns

Thu ki
HEOT

l2
thdns.

128.808.000 32.400.000 161.208.000 Ki6m nhiQm

CQng lucrng, tht
lao

2.532.990.000 313.200.000 2.846.190.000

Kinh dA nghi Eai hQi d6ng c6 d6rg thuong niOn n6m 2021 xem xdt, bi6u quy6t

th6ng qua b6o c5o tirgc hiQn chi trh thi lao vd ti6n luong ndm 2020 cho HDQT, Ban

T6ng giilmd6c, Ban ki€m so6t, thu hi HDQT vd dg kitin mric chi tr6 thir lao, ti0n luong

ndm 2021 cho HDQT, Ban T6ng gi6m d5c, Ban ki6m so6t, thu hi HDQT nhu di) xu6t

nOu trOn.

Noi nhfln:
- Nha tr€n
- Lnu: HEQT

Bdc ninh, thdngl ni,m 2021

,c QUAN T|{I
//o
/ q'/
r/
t\

$\
^ :\-------'V
!!rvx.r.tl

CO PHAN

LILAMA 69./

Phpm Einh San
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ToNG cONG Ty LAp MAy vrcr NAM-crcp
cONc ry cO pHAx LTLAMA6e-1

cQNG uOa xA ugr cHU Ncnia vr$r NAM
DQc Iflp - TU do - H4nh phric

NG QUAN TRI
CH

'e*e*^-

s6: fJ tTtr-HDQT Bic Ninh, ngity lt thing}4 ndm202l

rd rniNu
V/v: Sfra A6i nidu lQ C6ng ry .6 phAn LILAMA 69-1

Kinh gui: E4i hQi tl6ng c6 d6ng thulng ni6n nim 2O2t
C6ng ty C6 phAn LILAMA 69-1

cin cri vio Luft Doanh nghiQp so sgtzozOleHt4 ngay fifi612020;

9.dl,"fr.Nghi dinh s6. 155/2O2OND-CP ngey 3tlL2l2}20 cta Chinh phti quy
dinh chi titit thi hinh mQt s6 di6u ctia LuQtchfng i<ho6n;

can cri Thpng.tu s6 ll6l2o2olTT-BTC ngey 3Llt2l2o20 cria Bo tei chinh
huong d6n mOt so aiAu vd qu6n tri C6ng W 6p au"! a6i voi C6ng ty dai chring tni
Nghi dinh s6 lsslz)z)nVO-Cp ngiy StttZtiOZ0 ctra Chinh pn,iluy Ainfr rf,i"tiei
thi henh mQt si5 <ti6u cria Luflt Chfni kho6n.

. _,r 
c[n cri Nghi.quy6l rg,.103aIQ-HD_er ng.ay tzl4lz\zr cira i{Qi d6ng qu6n

tri T6ng cdng ty Ldp m6y ViQt Nam - CTCP vC viQc Kti hoach t6 chfc Eai-h0i
d6ng c6 d6ng, c6c nQi dung chinh thdng qua tpi Dpi hQi co dong ndm 2021 cta
C6ng ty c6 phan LILAMA 69-1.

HQi d6ng 
,quin tr! c6ng ty c6 qlAn LILAT4A 69-l trinh Dai hQi d6ng c6

d6ng xem x6t, bi6u quy6t th6ng qua viQc sfra d6i Diou lQ c6ng ty nhim phu hqrp
vdi Luft doanh nghiQp s6 59l2020lQHl4 ngey n 10612020, Thong tu s6
ll6l2020lTT-BTC ngey 31,11212020 cta B0 tei chinh.

Qht ndt xin mdi xem phqt lyc s*a dAt va "Dry thdo" Diiu lQ Cdng ty kOm theo)

Tr6n trgng c6m crn !

Noi nh{n:
- Nha trAn;
- Luu: HDOT

6z;Rq
€/ :;'", {Y \'ocoruc-ri

co psAru

tIlA]tfA 69.r

Ph4m Dinh San

&ruili



ToNG c0Na rv rAp vrAv vrET NAM-crcP
cONc rY co PHAN LTLAMA6q-I

Noi nhfln:
- Nhu ffAn;
- Lru: HDQT

56: d( lTTr-HDQT Bic Ninh, ngiry J",l th6ng 04 ndm202l

rd rniNn
V/v: Ban hlrnh Quy ch6 nQi bQ vd quin tri

Kinh giri: E4i hQi tldng .6 d6ng thulng ni6n nim 2021
Cdng ty.6 phAn LILAMA 69-1

C6n cir vio Lupt Doanh nghiQp t6 SSIZOZ0/QH14 ngAy' t71061202A',

Cdn cir Nghi dinh s6 L551202ONE-CP ngey 311121202"0 ctia Chinh phu quy

dlnh chi ti6t thi hinh mQt sd di6u cua Lupt Chtmg kho6n;

Cdn cir Th6ng.tu sO [A1ZO}OITT-BTC ngdy 3111212020 cria B0 Tai chinh
hudng d6n mQt sO ei6u vd qu6n tri C6ng ty 6p dung aOi vOi C6ng ty d?i 

9nrir1g 9i
Nghi dinh s6 15512020ND-CP ngey YlI2l2020 cfia Chinh phu quy dinh chi ti6t
thi henh mQt si5 didu cria Lu4t Chring kho5n.

Cdn ci,tNghi quytSt sti: l03AIQ-HDQT ng.ay L2l4l2O21 cria HQi d6ng quin
tri Tdng c6ng i l.;lp m6y Vigt Nam - CTCP vO viQc Ki5 hoach t6 chric Dai hQi

d6ng 
"6 

aOn[, le. 
"Oi 

dung chinh th6ng qua tpi Dai hQi ci5 d6ng nlm 2021 cria

C6ng ty cd phan LILAMA 69-1.

HQi d6ng qu6n tri C6ng ty c6 phAn LILAMA 69-1 trinh Dai hQi cl6ng c6

d6ng xem x6t,-bi6u quyi5t thOng qua viQc ban hinh Quy chi5 nQi b0 vd quin tri
Cdng ty c6 phan LILAMA 69-1, nhim plri, hqp v6i Lu4t Doanh nghigp s6

5gl2o20lQH14 ngiy 1710612020, Th6ng tu s6 11612020/TT-BTC ngey 3ul2/2020
cua BQ Tii chinh.

phi Uat xin mdi xem "Dqr thdo" Quy ch€ n1i b0 vi qudn tri, kdm theo).

TrAn trgng c6m on !

CQNG nol xA HQr cHU NGI{IA VIET NAM
DQc l{p - Tty do - H4nh phtic

,
NG QUAN TRI

CH

g--t''-

l^-\--,z
i3rrux.r.9-

c6ruo ry
cd pHAr.r

tltAlrlA 69.1

Ph4m Einh San



ToNG CONG TY LAP uAy VIET NAM.CTCP
coNc rY co puAN LTLAMA6e-1

cQNG sOa xA uQr cHU irlcuia vrET NAM
EQc I$p - Tg do - HSnh phric

SO: A5 /TT:'-HEQT B6c Ninh, ngity t-t th6ng 04 ndm202l

rd rniNH
V/v: Ban hinh Quy ch6 ho4t dQrg cfra HQi tldng quin tri

Kfnh gui: D4i hQi tldng .6 d6ng thulng ni6n nim 20Zl
C6ng ty C6 phAn LILAMA 69-1

cin cri vio Luft Doanh nghiQp s6 sgtzozOleHl4 ngey fifi612020;
c6n.cri Nshi dinh s6 l55l2o20ND-cP ngey 31/tzl20z0 ctra chinh

dinh chi ti6t thi hinh mQt s6 di6u cua Luflt Chring i<tro6n;

cdn cri rh6ng_tu so tt 6/2o2olTT-BTC ngdy 3111212020 cria Bq T
hudng d6n mQt sO Aie., v€ quin tri COng ty 6p aU"g AOi vOi C6ng ty clAi

Nghi dinh s6 l55l2o20ND-cP ngey 3lll2lio20 cria chinh pht quy dinrr
thi hanh mQt sti didu cua Lupt Chung kho6n.

. .Cdn cir Nghi.qry6t si5: IO3AIQ-HDQT ngdy 121412.021 cta fIOi d6
tri Tdng c6ng tl, Lhp m6y ViQt Nam - CTCP v6 viQc K6 hopch t6 chric
3A A !A
dong co dong, c6c ngi dung chinh th6ng qua tpi Dai hQi c6 d6ng ndm 2
COng ty cO phAn LILAMA 6g-t.

HQi d6ng qu6n trf C6ng ty c6 phAn LILAMA 69- 1 trinh Dai hQi
dgng xem x6t, biOu quy6t th6ng qua viQc ban hdnh. Quy ch6 hopt dQng
d6ng quin trf C6ng ty cO phAn LILAMA 69-1 nhim phir hqp vdi Luid6ng quin trf C6ng ty cO ph6n LILAMA 69-I nh1tm phir hqp vdi Lu{t
nghiQp s6 SgtZOZ0lQHl 4 ngiry 1710612020, Th6ng tu s5 Lt6/z0zOlTT-BT ngey
3111212020 cria BO Tei chinh.

(Cht,tiiit xin mdi xem "Dtr thdo" Quy ch€ hoqt dQng cila H\i d6ng
C6ng ty CO phdn LILAMA 69-1 kdm theo),

TrAn trgng cim on !

G QUAN TRI
TICH

u quy

chinh
ng t4i
fi ti6t

A

Ico
H0i

quin
li hOi

1 cua

Noi nhfln:
- Nhu ffAn,'

- Lru: HDQT

W
co" pHAr,r

LITA}IA 69.I

Ph4m Dinh San



ToNG c0Nc ry rAp MAy vtET NAM-cTCp
cONc Ty co puAu LTLAMA6q-1

ceNG HoA xA uQl cHU Nclril vrpr NAM
DQc lfp - Ty do - H4nh phric

NG riUAN TRI
TICH

so:06 fiTr-HDer Biic Ninh, ngdy 2&' thdng 04 ndm 2021

TO TRiNH
V/v: Ban hirnh Quy ch6 ho4t tlQng cfra Ban ki6m so6t

Kfnh grii: D3i hQi tl6ng c6 d6ng thulng ni6n nim Z02l
Cdng ty .6 phAn LILAMA 69-1

CEn cir vic Luat Doanh nghiQp sa sgnozO/QHl4 ngey Lii/0612020:
Cdn,cir Nghi dinh s6. 155/2O20AID-CP ngey 3l/121202.0 cfia Chinh phu quy

dinh chi ti6t thi henh mQt s6 di6u cria Lu4t Chung khorin;

Cdn cri Th6ng.tu to 11 6/2020/TT-BTC ngey 31.112/2020 cta BO Tei chfnh
hrrong d6n mQt sO aiAu vd quAn tri C6ng ty 6p dung Ci5i vOi COng ty dai chirng t4i
Nghi dinh s6 L111}O}OND-CP ngay 3lll2li)20 cia Chinh phti quy dinh chiti6t
thi henh mQt s6 di6u cria Luft Chring kho6n.

cri Nghf .qrySl s6: IO3NQ-HDQT ng.ay l2l4l2oll cua Hsi d6ng quin
tr! T6ng cdng ty LFrp m6y ViQt Nam - CTCP vO viQc Kd hopch t6 chfc Dai hQi
d6ng c6 d6ng, c6c nQi dung chinh th6ng qua t4i Dai hQi c6 d6ng ndm 2021 crta
C6ng ty c6 ph6n LILAMA 69-1.

HQi d6ng qu6n tri.C6ng ty c6 phAn LILAMA 69-l trinh Eei hQi d6ng c6
d6ng xem x6t, bi6u quytit thdng qua viQc ban hinh Quy chiS ho4t dQng cta Ban
ki6m so6t C6ng ty c6 phen LILAMA 69-1 nh[m phu hgrp vdi Lupt Doanh nghiQp
sO 59l2020lQHL4 ngay 1710612020, Th6ng tu sO 11612020/TT-BTC ngey
3111212020 cria B0 Tei chinh.

Qhi ttdt xin mdi xem "Dq thdo" Quy chd hoqt d\ng cila Ban kidm sodt
C6ng ry C6 phdn LILAIA 69-t kdm theo).

Trdn trgng cAm on !

Noi nh$n:
- Nhw ffAn;
- Lnu: HDQT CONG TY

cd pnAru

t[A]tA 69.1

"_*_-:*-F

PhSm Dinh San



TdNc cONc rv lAp vrAv vre3NAM - crcP
cONc rv cO priAN LTLAMA 6e-r

cqNG uOa xA ugr cru NcuiA vrlir NAM
DQc lap - Tq do - H4nh phric

sti: 0 4- nB-HDer Bic ninh, ngiLy 2t th6ng f ndm202t

THONG BAO
Ti0u chu6n vi tli6u kiQn cfra fng vi0n tlugc gi6i thiQu tI6 bAu hm

Thirnh vi6n HQi tldng quin trio Ban ki6m so6t COngty CA phAn LILAMA 69-1,
nhiQm ky 2021-2026

Kinh gui: E4i hQi tldng cO d6ng thulng ni6n nim 2OZl
Cdng ty CO phfin LILAMA 69-1

C6n cri vdo Lupt Doanh nghiQp sO SSTZO?0/QHl4 ngey nrcDOzO vi Di€u lQ

C6ng ty hi,gn henh, tug vi6n dugc gi6i thiQu dC bAu ldm Thinh vi6n HQi $6ng qu+n
trf, Ban ki6m so6t Cdng ty nhiem ky 2021 - 2026, phdi c6 du c6o ti6u chu6n vi di6u
kiQn sau d6y:

I. Didu kiQn gioi thiQu nh6n sF ra rfrng cfr, tld cfr aG O4i hQi bAu r'iro HDQT,
nhiQm ky 2021 - 2026.' 

Cd ddng hti{c nh6m c6 d6ng so hiru ti lO% ti5ng s5 cO phAn ph6 th6ng tr0 l6n
c6 quydn ild cu ting cir vi6n H0i,d6ng quan tri theo quy d-inh nhu sau:

a) C6 d6ng hopc nh6m c6 cl6ng s0 hfiu ti 10% il6n du6i 20% tdng sO c6 phan
phO thOng dugc ctd cu mQt (01) img vi6n;

b) CO tl6ng.ho{c.nh6m cO d6ng sd hfiu ti 20% c16n du6i 3OYo ti:ng s.i c6 phen
ph6 thOng {uq. d0 cu tOi ea hai (02) ring vi€n; 

,
c) CO dOng ho{c nh6m cO d6ng sd htu ti 30% d6n dudi 40% t6ng s5 c6 phan

ptrO thOng dugc <lO.cu tU,.U? ba (03) ring vi0n; , , a ,. r , ).
d) CO tl6ng ho{c nh6m c6 tl6ng so hiru ti 40% cI€n dudi 50%o tdng sd c6 ph6n

phO thOng {*q. dC cu tt5i da b6n (0a) ring vi6n; . ,

d) C.o d6ng ho{c nh6m cd d6ng s& hffu tU 50% tOng sO c6 ph6n ph6 th6ng tr0
l6n dugc dO cu t6i cta n6m (05) ring vi6n.

II. Eidu kiQn gidi thiQu nhin sE ra rfrng cfr, tld cfr A6 O4i hQi bAu vio Ban ki6m
so6t. nhi6m lii 2021 - 2026.

' ,o - - r 1 , I a^ | 1 _ 1 i/ a

C6 d6ng hoic nh6m c6 ddng so hiru tt 10% t6ng s6 cO phAn ph6 th6ng trd l6n

c6 quy6n dA cil ring ctr viOn Ban ki6m so6t theo quy clinh,nhu sau:

a) C6 cl6ng 
-ho4c 

nh6m c6 d6ng s0 hfiu nt LO% di5n du6i 25%$ng sti cd phAn

ptrO ttrOng augc dA.cu mOJ (01) img vi6n; x t i r i
b) CO d6ng hoflc nh6m cd <l6ng so hiru tt 25% d6n dudi 40% t6ng s0 c0 phdn

ph6 thOng {rq. c10 cu ttii da hai (02) tng vi6n;
c) 

-CO 
AO"g ho{c nh6m cO d6r,g rO niro ti 40% t6ng sO c6 phdn phti th6ng tro

16n dugc d0 cu t6i da ba (03) img vi6n;

III. Ti6u chuAn vdr tli6u kiQn lim thinh viGn HQi ddng quin tri

Thenh vi6n HQi d6ng quin tri ph6i d6p ring c6c ti6u chuAn vd itiOu kiQn sau ddy:

- C6 ning lgc hinh ,i aa, sU aAy dtr, kh6ng thuQc dOi tuqng kh6ng dugc quin

l;f doanh nghiQp theo quy dinh tei khoin 2, di6u 18 Lu4t Doanh nghiQp;



- c6 trinh tlQ chuy€n m6n, kinh nghiQm trong qu6n lf kinh doanh cira c6ng ty

vd kh6ng nhdt thi6t phni ln cO d6ng cta c6ng tY; . , -
- Thenh ,icn iroqr ctra cong tv nay-ro itr6 oong thdi ra thenh vi€n HDQT ctra

c6ng ty kh6c.
- Ti6u chuA.n vi diAu kiQn kh6c theo quy dinh kh6c cua ph6p lupt c6 1i6n quan

vi Dii,u 10 Cdng ry

fV-1,ieu .frua" oa Aido kiQn lim thinh vi6n Ban Ki6m so6t

Thanh vi6n Ban Ki6m so6t phii d6p rmg c6c ti6u chuAn vi ctidu kiQn sau ddy:

- Kh6ng thuQc tt6i tuqng theo quy dinh tei khoan Z' OiAu 17 giua Luft Doanh

nghiQp;

- Dugc dio t?o mQt trong c6c chuyen nganh u6 tint, t6, tei chinh, k6 to6n' ki6m

to6n,luft, quin tri kinh doanh hoflc ttt ye" derrh phir hqp v6i hopt dqng kinh doanh

cira Cdng tY;

-Kh6ngph6ildngudic6quanhQgiadinhcirathenhvi6nHQidOngqu6ntri'
TOng Gi6m cl6c vd nguoi quan ly ldt6q'

- Ktr6ng phii ln ngudi quan If Cdng ?:,49ng nfrat tniiSt phii ld cO eOng ho{c

ngudi lao clQng cua Confry, tru truong hqrp DiCu lQ Cdng ty c6 quy dinh kh6c;

- I(h6ng dugc ldm viQc trong bQ phfn k6 toan, tii chinh cua c6ng ty;

- I(h6ng dusc h thanh vi6n hay nh6n vi6n cua t6 chuc ki6m. toii^$ugc c|1n

thufn thUc hiqn"t<i6m toan cdcb1o cao tai chinh cria COng ty trong ba (03) n6m 1i6n

trudc ct6;

- Ti6u chuAn vi tli6u kiQn kh6c theo quy dinh 1tr6c cua ph6p 1u0t c6 1i0n quan

vi Di6u 19 Cdng tY.

Tr6n d6y la ti6u chuAn vd iti€u kien thdnh vien HQi d6ng quan tri' Thanh vi6n

Ban ki6m so6t C6ng tY

Xin trdn trgng th6ng b6o tru6c Dai hQi'

Noi nhfin:
- Nhu tr€n;
- Luu: HDQT

G QUAN TRI
TICH

LILAMA 69.1 /I

Ph4m Dinh San

coruo ry
CO PHAN



TONC coNc ry lAp vray vrgrNAM _ ct.cp
c0Nc Ty c0 pnaN lliamA ogi

ceNG uoa xA Her cHU Ncuia vrpr NAM
Do. c lap - Tqr clo - H4ntr phric

Bac ninh, ngdy thdng 04 rfim 2021

THE LB BAU Ct/
BAU i-{Qr EONG auANloi, oon r(rEM sOAr

NhiQm ky Z\zt _ 2026

can c[r Lu6t Doa,h nghi0p va Didu rQ cong ty, tdt ca c6 cl6ng rharn du Dai hOic16ng cd ddng thuong ni0n "ai"iozi;tr;!';r;;;?i, cu cl,crhdnh ian r.r0i d6ng qu.ntri (HDQT), Ban l(i6m sodt. c6 d6ng dfr oen'tr.,u, or,.pui.noi kh6ng curgc b6u cu thaycho cd d6ng khdc h9a:-!tg c6 cr6ng kirac rhr,rc Irien quvon bau cu cua rninh.I. cr{ch thric b6u cri'HDer, Banl<i6m so6t nhiQm'ky z02r _ 2026,
Sau khi Eai hQi th6ng nh6t thdng qua da,h siich cac ung vien ori. uAu I-{Eer vdBan ki6rn so6t nhiQm ky 20"2r - 2o26,bai r.,oi ,t;4, hdnh bo phi6Lr b6u FIDer, Banki6rn so6t, cu th6 nhu sau: 

-v) u"t rrvr ow Lrv

l' Viec bo phi6u bAu thdnh vi6n ,HEQT vzi Ban ki6m soat dugc ti6n hdnh c6ngkhai tai Eai hoi bdng hinh thuc bo phi6ur kin vd thi; h;; ,h*;;;;, thri.c bau d6nphieLr' Phi6u bAu HDQT co mdu Xanh Da 'l'roi; prrle, bdur Ba, ki6rn soar c6 rndu XanhLit cdy, tr6n phitiu co ghi clanh sach ri.ng vien vdr cac ,oi d;;;;6'1',hi6; pia..
M6i co c16ng-r;o torg s5 phirlu bAu bing so c6 phAn so hiru nhi-, vri s6 thinh 

'i.ndu'oc bAu cua HEeT hohc Ean ki6m sodt.

vi dur. c6 ctong \gryen vrr t,c6 s6 c6 phan scr h[u ra I.000 c['; :rhr_r vQ,y c6dong Nguy6n Virn n co t6ng s6 phidur bau:

_ Ifti bAu HE\eT ld:

- Khi bAu BKS ld:

1.000x5=5.000phi6u;

1.000x3:3.000Phi6u.

n A se bau nhu sau:

TT Hg vi TOn

ri'ng vi6n
56 Phi6u

bAu

I Nguy6n Vdn MQt r.000

2 Nguy6n VIn I-iai 1.000

3 Nguy6n Vdn IJa 1.000

4 Nguy6n Vdn BOn 1.000

5 Nguy6n Vin Ndm 1.000

T6ng c6ng: 5.000

. 2' Co dong dugc quycn d6n htit ho{c mQt phAn t6ng s6 phiSu bAu cfia rninh c6 uAu
cho mQt ho4c mQt 

16,ung11cn 
tr9ry danh s6ch bdu; nhung tong s6 phi6u bt; ;o};;;;

vi6n lchdng dugc ldn hon T6ng s6 ptri5u bAu c0a cO d6ng.
* Vi du /.' Trong danh sach bAu FIDeT', co 05 ung viOn

,a,o,.uult lsyv6n van A co 1.000 cp x 5:5.000 phi6u bAu,'hu vay c6 d6ng
0n Vdn A se bdu nhu sau:

ho4c TT Hg vi TOn
ri'ng vi6n

56 Phi6u
bAu

_l_
2

Nguy6n Vdn MQt I.500

Nguy6n Vdn l-lai s00

3 Nguy6n Vdn Ba 1.000

4 Nguy6n VIn B6n 1.200

5 Nguy6n Vdn Ndrn 800

T6ng cQng: s.000
* VI dy 2; Trong danh s6ch bAu Ban ki6nr so6t, co 03 ftng vi6n

larre I of 2



u se bdu nhu sau:

TT Hg vi TGn

fi'ng viOn
s6 ptri6u

bAu

I Nguy6n Vdn MQr 1.000

2 Nguy6n V[n Hai

Nguy6n VEn Ba

1.000
1
J r.000

T6ng cQng: 3.000

= 3.000 Phi6u bAu, nhu v6y c{ OOng

ph6t hdnh, ghi 16 cric nQi

dng 4 ndm 2021

QUAN TRI

N
_ 

C6 aong
6nVdnAr

Nguy6n Van
e bdu nhu sar

c6 1.000 CP x 3

* Phi6u bau cri hqp rQ rd phi6u do ban t6 chfc Eai hQi
dung cAn bi6u quy6t vd drigc c16ng d6u ,,iu COng ,;;

* Phi6u bi0u quytft kh6ng hqp l9 ld:

- Phi0u bi6u quy6t kh6ng do Ban t6 chric ph6t hdrnh;

- Phi6u bi6u quy6t.atl trang,(kh6ng bAu), ho4c bAu vdi tong s5 phi(lu bAu nhi6u hont6ng sd Phi6u co quy0n bdu cua co d6ng;

- Phi6u bAu tAy x6a, rdch n6t.

, , i. .4, 
Nguoi tr[rng cri' thdnh vi6n HDQT hodc Ban l<i6rn sodt du.oc x6c djnh theo s6

phiOu bAu tinh tu ca'; xuong thdp cho d6n khi dn s6 rrrdnh vi€n quy a,nr, iii ;;a; ffi;;ty' Truong ho. p co 02 a'ng vi6n tro len d4t cung so phi6u uAu ctro tlranh vlen cu5i cun[
cua I-IDQT hoac Ban l<i6rn soat thi sd tidn hdnh trau t,ri trong s6 cac urg ui6n.;;5 ph,6;
bdLr ngang nhau.

II. Ki6m phi6u vh c6ng bd ktlt quri

- Ban ki6m pni6u ti6n hdnh ph6t vd thu Phi6u bdu trudc str ct'rh.ng lri0n cia c6c c6
ddng du hop;

- Ngay.sau kiii cdc cO dOng hodn thdnh viQc bo phi6u, Ban ki6m phi6u s€ rh'1rc hign
vi6c ki6rn phi6u du'iri s;r chu'ng I<En cira Ban ki6rn soai cluong nhiQrn:

- Sau l<hi ki6rn phi6u, Ban l<idrn phitiu lap bi6n ban kiOrn phitiu. Bien b6n ki6rn
phir5u do Ban t6 chric chuAn bi sin vdi nOi dung theo d0ng quy clinh hiqn hdnh;

- Trudng ban ki6m phi0u cong bii k€t qua ki6rn phi6u ngay tai Dai hQi.

III. Xii'lf khi6u n4i vd bi6u quy6t

N.h0'ng khi6u nai cua c,3 df,ng li6n quran d6n kdt qua bAu cir se rro Eodn Chir tich
giai quy6t ngay tqi Dai hoi.

Tr€n day ld the Q bdu cir cdc thdnh viAn HDQT, Ban Kidm sodt Cong ty nhi1fit @,
2021 - ?026, xin th6ng bdo de cdc c6 d6ng dw'Eqi hQi ddng c6 dong rhuing nienfiam

,fA{9HOIID6N
/ co plrArv \'!-\ur,eul 

*,.1/l

Qa"rd

2021 ndm rd vd thwc hi€n.

Ph4m Elnh San

Page 2 of 2

.IT Hg vi TOn

u'ng vten bau

I Nguy6n Vin I\iQr l.200

2 Nguy6n Van Hai 700
I

_g--1[\sfy6n Vdn Ba

't6ng cgng:

r .100
- --l-
3.0d0

--

ho[c

3.Quy dinh vO rinh hsp tQ vd tchdng hgp lQ trong bAu cu:
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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

 Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức vào ngày ..... tháng 

.... năm 2021. 

Chương 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; 

 đ) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

 e) 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; 

 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; 

 i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán; 

 k) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty; 

 l) Công ty là Công ty Cổ phần LILAMA 69-1; 

 m) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 

khoán; 

 n) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại 

Điều 2 Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua; 
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 o) 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 hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện 

cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

Chương II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, 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 LILAMA 69-1 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LILAMA 69-1 Joint Stock Company 

- Tên Công ty viết tắt: LILAMA 69-1  

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật 

hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

- Điện thoại: 0222. 3821212 

- Fax:     0222. 3820584 

- E-mail: mail@lilama69 -1.com.vn 

-Website:www.lilama69-1.com 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 

doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định 

của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 

Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người. Tổng Giám đốc 

là đại diện theo pháp luật của Công ty.  

2. 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 người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa 

vụ khác theo yêu cầu của pháp luật. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật 

thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp. 
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Chương 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: 

a) Khảo sát, thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng; 

b) Hoạt động tư vấn xây dựng, bao gồm: đấu thầu, lập dự án đầu tư,quản lý 

dự án, giám sát thi công; 

c) Chế tạo và lắp đặt thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực, thiết bị cơ khí, thiết 

bị  đồng bộ, dây chuyền công nghệ đồng bộ cho các nhà máy: điện, lọc hóa   dầu, 

hóa  chất, vật liệu xây dựng, điện tử công nghiệp, ô tô xe máy, công  nghiệp thực 

phẩm...; 

d)  Chế tạo và lắp đặt các bồn, bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa chất, 

thực phẩm có dung tích lớn; 

đ) Chế tạo và lắp đặt hệ thống các đường ống cao áp, trung áp và hạ áp; 

e) Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, cột thu phát sóng cho các công trình công   

nghiệp và viễn thông; 

f) Lắp đặt thiết bị điện, đường dây, trạm phân phối, trạm biến áp đến 

500KV; 

g) Bảo dưỡng, bảo trì, đại tu sửa chữa và vận hành chạy thử các nhà máy 

nhiệt điện, lọc dầu, xi măng…; 

h) Tháo dỡ các công trình công nghiệp và dân dụng; 

i) Thí nghiệm, kiểm tra kim loại và mối hàn bằng phương pháp không phá 

hủy (NDT); 

k) Đầu tư sản xuất điện; 

l) Xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị đơn lẻ và đồng bộ; kinh doanh vật tư kim 

khí, vật liệu xây dựng, xăng dầu, khí công nghiệp, vật liệu thiết bị điện, nước, văn 

phòng phẩm; 

m)  Kinh doanh các dịch vụ: vận tải, ăn uống, hoạt động thể thao; 

n) Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điều khiển; đo lường; điện cao, hạ thế; 

o) Thi công xây lắp công trình phòng cháy chữa cháy; 

p) Cung ứng lao động tạm thời; 

q) Cung ứng và quản lý nguồn lao động; 

r) Thi công công trình dân dụng và công trình giao thông. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là  

a) Sản xuất kinh doanh tạo lợi nhuận hợp pháp cho Công ty, thực hiện nghĩa 

vụ nộp ngân sách cho nhà  nước theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Phân phối lợi nhuận theo đúng quy định tại Quy chế quản lý tài chính của 

Công ty, chi trả cổ tức hợp lý cho các Cổ đông. 

c) Bảo toàn và phát triển vốn điều lệ, giữ vững và nâng cao thị giá Cổ phiếu 
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của Công ty. 

d) Tạo tích lũy xây dựng, phát triển công ty phù hợp với định hướng chiến 

lược phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) và chính 

sách kinh tế của Nhà nước. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 

doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký 

doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề 

khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

Chương IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 

1. Vốn điều lệ của Công ty là  75.762.000.000 VND (Bảy mươi năm tỷ, bảy 

trăm sáu mươi hai triệu đồng tiền Việt Nam) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.576.200 cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 đồng/01 cổ phần 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ 

thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều 12 và Điều 13 

Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp 

thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 

theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng 

ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có 

thể phân phối số cổ phần đó cho 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.  

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những 

cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ 

phần và loại cổ phần sở hữu. 
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2. Cổ phiếu là 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 ba mươi (30) ngày 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 60 

ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh 

toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu 

của Công ty, 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 các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty 

được phát hành có dấu và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

Điều 9. Chuyển nhượng 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 10. Thu hồi cổ phần        

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả 

mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh 

toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh 

do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối 

thiếu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo 

phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh 

toán hết sẽ bị thu hồi. 
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3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và 

đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực 

hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định 

tại khoản 3 Điều 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 thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan 

cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 15% một năm) 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. 

Chương V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

 

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát;  

4. Tổng giám đốc. 

Chương 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 hình 

thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. 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; 
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đ) 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; 

e) 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 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; 

k) 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; 

l) 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; 

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% 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 hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 

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 Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải 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 năm (05) 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; 
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đ) 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, Ban kiểm soát. Việc đề cử 

người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp 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 và Ban kiểm soát, 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 và Ban kiểm soát. 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, Ban kiểm soát và 

các cổ đông khác 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. 

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 

thông qua các hình thức sau: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

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; 

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: 
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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. Hội 

đồng quản trị 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. 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 kiểm toán báo cáo tài chính 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. 

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, Ban kiểm soát 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) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 

ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập 
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Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát 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; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày 

tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì 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. 

d) 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 hằng năm của từng loại cổ phần; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

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, Hội đồng quản trị 

quyết định dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của Công ty. 

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng 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 trị, thành viên Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát; 

m) 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; 

n) 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) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c) 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; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát; 

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

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

 h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát; 

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối 

với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k) 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; 

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại 

cổ phần; 

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

p) 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; 

q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

r) 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; 

s) 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; 
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t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội 

đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp 

phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16. 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. 

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. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải 

xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy 

quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp: 

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 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. 
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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 hai (02) cổ 

đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) 

giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số 

đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc 

vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 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, chương 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 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 năm (05) 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 hai mươi (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. 
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3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

bằng phương thức 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 hoặc đăng ký 

giao dịch. 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 hai 

mươi mốt (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, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết; 

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 năm (05) 

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, 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 cho ít nhất 51% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.  
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2. 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, 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 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên 

tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít 

nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.  

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số 

đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc 

đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 

hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp 

này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các 

vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có 

mặt đăng ký hết 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, 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 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. 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 hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ 

tọa 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 tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không 

có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của 

những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký 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 
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thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa 

cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, 

Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 

trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và 

người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d) 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. 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 công bố 

ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai 

mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; 

trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó 

không thay đổi. 

7. 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; 

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. 

8. 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 ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự 
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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. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái 

với quy định tại khoản 8 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. 

10. 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 được thông qua 

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông 

qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

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

b) Tăng hoặc giảm vốn điều lệ Công ty; 

c) Định hướng phát triển Công ty; 

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

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 

e) 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; 

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

h) Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

2. 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) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty; 

b) Tăng hoặc giảm vốn điều lệ Công ty; 

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

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

đ) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 
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e) 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; 

g) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại các khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, 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 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ này.  

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 lăm ngày (15) 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 quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

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

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

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ 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; 

 đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

 e) 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: 
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   a) 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. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 

kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không 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 đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, phương thức 

gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề; 

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

e) 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. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong 

thời hạn mười lăm (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 hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc 

kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn 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 

phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ này. 
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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 được lập bằng tiếng 

Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ) 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) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu 

bầu tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ 

đông dự họp; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 

ứng; 

i) 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. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ 

đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất 

cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông 

báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 

Công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (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 
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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 4 Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

Chương 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 mười (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. 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 như sau: 

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ 

phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ 

phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ 

phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 
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d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ 

phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; 

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên được đề cử tối đa năm (05) 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 hoặc tổ 

chức đề cử 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. 

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 và Điều lệ Công 

ty. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (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 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 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. 

Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có tối thiểu một (01) người. 

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. 

7. Hội đồng quản trị có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khi xét thấy 

cần thiết, Hội đồng quản trị có thể bầu thêm tối đa một (01) Phó Chủ tịch Hội đồng 

quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị còn lại. 
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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 hằng năm của Công ty; 

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; 

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 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 và Phó 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 thuộc quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản 

trị; 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 hằng 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; 
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n) Trình báo cáo tài chính hằng 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 về công bố thông tin của công ty; 

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. 

Điều 28. 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 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 mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ 

thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền 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. 



Tr.27 

 

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 

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; 

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 miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười 

(10) 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 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 30. 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 bảy (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 
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theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng 

quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (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 Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị. 

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 bảy (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 năm (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. 

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. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

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 bảy (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: 
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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; 

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 một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết 

chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. 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. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được 

đa số (trên 50%) 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 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về 

chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành 

viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) 

người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các 

thành viên 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. 

Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (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: 
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a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 

cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

e) 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 và thành viên Ban kiểm 

soát; 

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; 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

Chương VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH  KHÁC 
 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý  

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị 

trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, 

các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các 

chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.  

Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng. 

2. 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. 

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. 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 hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 
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Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (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 hằng 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 là năm (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 và Điều lệ Công ty. 

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng 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; 

đ) 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; 

e) 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. 

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.  

Chương IX. BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Kiểm soát viên (thành viên 

Ban Kiểm soát), Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối 

thiểu mười (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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử 

viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
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b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý 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 Ban kiểm soát, các chức danh quản lý khác 

và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (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 Ban kiểm soát theo quy định như sau: 

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ 

phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 25% đến dưới 40% tổng số cổ 

phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng 

cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm 

ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát 

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm 

kỳ của thành viên Ban Kiểm soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 
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c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 38. Trưởng Ban Kiểm soát  

1. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

Kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban Kiểm soát 

phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban Kiểm soát 

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 hoặc chuyên ngành có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung 

cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của 

Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật 

Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 

quyết định tổ chức 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. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ 

đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

của doanh nghiệp, Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản 

trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 

vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 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. 
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8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và 

nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài 

liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 40. Cuộc họp của Ban Kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành 

viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản họp Ban 

Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban 

Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của 

Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên 

Ban Kiểm soát. 

2. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn 

đề cần được làm rõ. 

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm 

soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát 

được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 

năm của Ban Kiểm soát. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này 

không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết 

định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 
 

Chương X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU 

HÀNH  KHÁC 
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Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, 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, thành viên Ban Kiểm soát, 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, thành viên Ban Kiểm soát, 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, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc 

và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, 

Ban Kiểm soát 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 và Điều lệ Công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban Kiểm soát, 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 hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp 

đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị 

giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch 
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đầu tiên có giá trị từ 20% 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, thành viên Ban Kiểm soát, 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. 

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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, thành viên Ban Kiểm soát, 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) 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. 

Chương 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 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; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên hoặc 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 hằng năm, báo cáo của 

Ban Kiểm soát, 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. 
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3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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, các báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và 

các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với 

điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa 

điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công 

ty. 

Chương 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. 

Chương 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. 

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 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 
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mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về 

khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ 

phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến 

hành thông qua công ty chứng khoán hoặc 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 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. 

Chương 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 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 chính. 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (01) hàng 

năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng mười hai (12) cùng năm. 

Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

và kết thúc vào ngày thứ ba mốt (31) của tháng mười hai (12) ngay sau ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

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. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán 

theo quy định của 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 
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được chọn 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. 
 

Chương XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ 

TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

Điều 50. Báo cáo tài chính 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 thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Chương 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. 

Chương XVII. DẤU CỦA CÔNG TY 

 

Điều 53. Dấu của Công ty 

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. 
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2. Hội đồng quản trị 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. 
 

Chương 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. Thanh lý  

1. Tối thiểu sau (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 ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ 

đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một (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; 
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đ) 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. 

Chương XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

 

Điều 56. 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, Ban Kiểm soát, 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 hai mươi (20) 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 Ban Kiểm soát 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 sáu (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.  

Chương XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

 

Điều 57. 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. 

      Chương XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 58. Ngày hiệu lực  

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công 

ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhất trí thông qua ngày ...... tháng ..... năm ..... tại trụ sở 
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chính của Công ty (địa chỉ số 17, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố 

Bắc Ninh) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.  

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Điều lệ này được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo 

pháp luật của Công ty.          

Bắc Ninh, ngày       tháng      năm 2021 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 

PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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  TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-HĐQT ngày     /      /2021  

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1) 

 

Căn cứ vào: 

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- 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; 

 - 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; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1; 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 

 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ 

phần LILAMA 69-1 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 bao gồm 

các nội dung sau: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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, Ban Kiểm soát, 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, Ban Kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan. 

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông 

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. 

a) Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. 

b) Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại khoản 2 

Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Công ty. 

DỰ 

THẢO 
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2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau 

đây: 

a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 

Hội đồng quản trị là cơ quan có thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông. 

Trường hợp Hội đồng quản trị không thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì trong vòng ba mươi (30) ngày tiếp 

theo kể từ thời hạn cuối cùng phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát 

thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban 

Kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn nêu trên thì cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trở lên có quyền triệu tập Đại 

hội đồng cổ đông. 

b) Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp: 

Người có thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm 

a, khoản 2 Điều này phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ 

đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá năm (05) ngày 

trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.  

c) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội 

đồng cổ đông:  

Người có thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm 

a, khoản 2 Điều này phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký 

cuối cùng. 

d) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 

Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông thực hiện thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. 

đ) Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông: 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội 

dung họp cổ đông. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo gửi đến cổ đông 

hoặc đăng trên trang điện tử của Công ty, nêu rõ đường dẫn để cổ đông truy cập 

được tài liệu họp. Tài liệu họp bao gồm: 

- 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, thành viên Ban Kiểm soát; 

- Phiếu biểu quyết; 

- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

Việc kiến nghị thay đổi, bổ sung chương trình, nội dung họp được thực hiện 

theo các khoản 4, 5, 6 Điều 18 Điều lệ Công ty.  

e) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện 

theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ Công ty. 
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g) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: 

Căn cứ vào thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông là cá nhân, 

tổ chức có thể đăng ký tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự. 

Việc đăng ký thực hiện theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

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, 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 của cổ 

đông đó.  

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 tại đại hội ngay sau khi đăng ký. 

h) Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 19 Điều 

lệ Công ty. 

i) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là biểu quyết trực 

tiếp tại Đại hội và được quy định theo thể lệ biểu quyết của đại hội. Việc biểu quyết 

thông qua các quyết định của Đại hội được thực hiện bằng hai phương thức: biểu 

quyết bằng giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết bằng bỏ phiếu. 

Đại hội sẽ bầu Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu các vấn đề biểu 

quyết tại Đại hội. 

k) Cách thức bỏ phiếu: 

- Đối với biểu quyết bằng giơ thẻ, cổ đông dùng thẻ biểu quyết được Đại hội 

phát để biểu quyết các nội dung chủ tọa Đại hội yêu cầu. 

- Đối với biểu quyết bằng bỏ phiếu, Ban tổ chức Đại hội sẽ phát cho mỗi cổ 

đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp một phiếu biểu quyết có tên của cổ đông hoặc 

người được ủy quyền cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết. Người biểu quyết 

sau ghi các ý kiến biểu quyết sẽ bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu để Ban kiểm 

phiếu thực hiện kiểm phiếu. 

l) Cách thức kiểm phiếu: 

- Đối với việc biểu quyết bằng giơ thẻ: Nếu tất cả cổ đông dự họp giơ thẻ biểu 

quyết thống nhất theo một ý kiến cho nội dung nào đó, như vậy đồng nghĩa là nội 

dung đó được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ không thu thẻ biểu quyết để 

kiểm phiếu. Nếu một nội dung nào đó mà các cổ đông dự họp biểu quyết với hai ý 

kiến khác nhau trở lên, Ban kiểm phiếu sẽ thu thẻ biểu quyết của từng ý kiến biểu 

quyết theo ba loại: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác. Căn cứ vào kết quả tỷ lệ biểu 

quyết từng loại ý kiến sẽ xác định nội dung đó có được Đại hội thông qua hay không. 

- Đối với việc biểu quyết bằng bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu tiến hành phát và 

thu phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp. Ngay sau khi các 

cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới 

sự chứng kiến của Ban Kiểm soát đương nhiệm. Sau khi kiểm phiểu, Ban kiểm phiếu 

lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội 

dung theo đúng quy định hiện hành. 
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m) Điều kiện để nghị quyết được thông qua thực hiện theo quy định tại Điều 

21 Điều lệ Công ty. 

n) Thông báo kết quả kiểm phiếu được công bố trước khi bế mạc Đại hội. 

o) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ Công ty. 

p) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại 

Điều 150 Luật Doanh nghiệp và Điều 23 Điều lệ Công ty. 

q) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 4 Điều 23 

Điều lệ Công ty và Quy chế công bố thông tin của Công ty. 

3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản: 

a) Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 149 Luật Doanh 

nghiệp và Điều 22 Điều lệ Công ty. 

b) Các trường hợp sau đây không được lấy ý kiến bằng văn bản: 

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

- Tăng hoặc giảm vốn điều lệ Công ty; 

- Định hướng phát triển Công ty; 

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

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; 

- 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. 

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình 

thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến: 

a) Thẩm quyền triệu tập họp, lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông 

báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông báo triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông thực hiện như các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này. 

b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng: 

- Đối với cổ đông đăng ký dự họp trực tiếp thì thực hiện như điểm g khoản 2 

Điều này. 

- Đối với cổ đông đăng ký dự họp trực tuyến phải đăng ký thông tin số điện 

thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác này. Những thông tin này là cơ sở để Ban tổ chức Đại hội gửi tài liệu, 

tài khoản truy cập, hướng dẫn cách tham dự họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ 

đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet 

để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến. Cổ đông đăng ký dự họp 
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có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Ban tổ 

chức Đại hội cung cấp. Cổ đông phải đảm bảo tham dự Đại hội suốt chương trình 

của Đại hội. 

c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng đông thực hiện theo 

quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ Công ty. 

d) Điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty. 

đ) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 

- Đối với cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp trực tiếp thì hình 

thức thông qua Nghị quyết của Đại hội được thực hiện như điểm i khoản 2 Điều này. 

- Đối với cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp trực tuyến thì hình 

thức thông qua Nghị quyết của Đại hội được thực hiện qua bỏ phiếu điện tử. Ban tổ 

chức Đại hội hướng dẫn chi tiết việc thực hiện bỏ phiếu điện tử trong tài liệu họp 

Đại hội đồng cổ đông. Việc bỏ phiếu, biểu quyết điện tử có giá trị như việc biểu 

quyết, bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp. 

e) Cách thức bỏ phiếu và cách thức kiểm phiếu 

- Đối với cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự trực tiếp thực hiện như 

điểm k và điểm l khoản 2 Điều này. 

- Đối với cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự trực tuyến thực hiện 

theo hướng dẫn, thể lệ bỏ phiếu điện tử do Ban tổ chức Đại hội quy định. 

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 

thì kết quả bỏ phiếu là kết quả tổng hợp sau khi kiểm phiếu của cả hai hình thức trực 

tiếp và trực tuyến. 

h) Thông báo kết quả kiểm phiếu, lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, 

công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện như các điểm n, p, q khoản 2 

Điều này. 

i) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ Công ty. 

Điều 3. Hội đồng quản trị 

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành 

viên Hội đồng quản trị 

a) 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. 

b) Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội 

đồng quản trị được quy định tại khoản 2 Điều 153, Điều 159 Luật Doanh nghiệp; 

khoản 5 Điều 41 Luật Chứng khoán; Điều 277, Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Điều 27 Điều lệ Công ty. 

2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 
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Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (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 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. 

b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị 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. Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có tối thiểu một 

(01) người. 

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

* Không thuộc đối tượng sau: 

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc 

phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ 

quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an 

nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần 

vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước; 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước nắm 100% 

vốn điều lệ, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp 

của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị 

mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 

tổ chức không có tư cách pháp nhân; 

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 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 hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định;  

- Người giữ chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng 

quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản (trừ trường hợp 

phá sản do bất khả kháng); 

- Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp có vốn nhà nước 

mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sản trừ trường hợp phá sản do bất khả kháng); 

- Người giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản 

(trừ trường hợp phá sản do bất khả kháng) mà cố ý vi phạm quy định tại khoản 1 

Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48 của Luật Phá sản,đang trong thời hạn bị 

tòa án tuyên bố cấm làm người quản lý tại doanh nghiệp khác. 
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- Các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

* 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; 

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên 

Hội đồng quản trị của  quá năm (05) công ty khác; 

c) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: 

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều 25 

Điều lệ Công ty. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty 

khi ứng cử, đề nghị gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (văn bản đề cử, cam kết của ứng viên, 

thông tin của ứng viên) về người triệu tập Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc 

Đại hội mười lăm (15) ngày. 

d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: 

Trường hợp Điều lệ Công ty không quy định khác, 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 được 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 hai (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. 

đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 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 mười (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: 

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

- Trình độ chuyên môn; 

- Quá trình công tác; 
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- 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). 

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. 

g) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: 

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 theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều 

lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 

- 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 mười (10) ngày làm việc; 

- 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 và các cổ đông khác đề cử. 

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 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. 

h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị: 

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. 

3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị: 

- Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

- 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 
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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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung 

chính sau đây: 

* Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất 

thường. 

* Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

- Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

- Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

- Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

* 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. 

* Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 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. 

* Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông 
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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. 

* Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

* 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 bảy (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. 

* Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây: 

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết; 

- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

* Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 

mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

* 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. 

* 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: 

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

- Thời gian, địa điểm họp; 

- Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

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

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

của cuộc họp; 

- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

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

- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

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. 

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. 

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. 

* 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. 

5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) 

 Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng 

quản trị. Việc thành lập tiểu ban phải nêu rõ vai trò, trách nhiệm thẩm quyền của tiểu 

ban và từng thành viên trong tiểu ban; nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của 

các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi 

nhiệm thành viên của các tiểu ban. 

6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:  

a) Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (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.  

Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty do Hội đồng quản trị quyết 

định nhưng không quá năm (05) năm. 

b) Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty: 

- Có am hiểu về pháp luật; 

- Hiểu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của 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. 
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- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Hội 

đồng quản trị. 

c) Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

- 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; 

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng 

cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát; 

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

- Tham dự các cuộc họp; 

- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

- 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 và thành viên Ban Kiểm soát; 

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

Công ty; 

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

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

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

d) Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty: 

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi 

cần nhưng không trái với các quy định hiện hành của pháp luật về lao động và Luật 

Doanh nghiệp. 

đ) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty theo 

quy định tại Quy chế công bố thông tin của Công ty và pháp luật về chứng khoán. 

Điều 4. Ban Kiểm soát 

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, trách nhiệm của thành viên 

Ban kiểm soát. 

a) Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung 

thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ 

chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính cũng như thẩm định báo 

cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và bán niên của Công ty. 

b) Ban Kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật 

Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định 

tổ chức 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. 
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- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt 

động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

- Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ 

đông. 

- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công 

ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của 

Công ty, Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong 

vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm 

và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

- Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 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. 

- Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân 

viên của Công ty trong giờ làm việc. 

- Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài 

liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

c) Trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát: 

- Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

- 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. 

- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức 

vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư 

lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

- Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

- Trường hợp vi phạm quy định tại các nội dung nêu trên của điểm c, khoản 1 

Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban Kiểm 

soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập 

và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho 

Công ty. 

- Trường hợp phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, 

yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: 
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a) Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm 

soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

b) Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

c) Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

d) Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm 

kỳ mà thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban 

Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi 

thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát: 

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp: 

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc 

phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ 

quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an 

nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần 

vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước; 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước nắm 100% 

vốn điều lệ, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp 

của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị 

mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 

tổ chức không có tư cách pháp nhân; 

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 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 hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của 

Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng. 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh 

doanh của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
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e) Không được 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 ba (03) năm liền 

trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan 

và Điều lệ Công ty. 

4. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát: 

Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Điều 36 

Điều lệ Công ty. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty 

khi ứng cử, đề nghị gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (văn bản đề cử, cam kết của ứng viên, 

thông tin của ứng viên) về người triệu tập Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc 

Đại hội mười (10) ngày làm việc. 

5. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát: 

Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông. Trường hợp Điều lệ Công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành 

viên Ban Kiểm soát 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 được bầu của Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu 

từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại 

Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát 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. 

6. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: 

a) Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo 

quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

- Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

b) Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm 

soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

- Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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7. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo 

quy định tại Quy chế công bố thông tin của Công ty và pháp luật về chứng khoán. 

8. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát theo quy định 

tại Điều 41 Điều lệ Công ty. 

Điều 5. Tổng Giám đốc 

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc: 

a) Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng 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. Tổng giám 

đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

b) Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc: 

- Thực hiện trách nhiệm người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 13 

Luật Doanh nghiệp; 

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

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

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

- 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; 

- 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; 

- Tuyển dụng lao động; 

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

- 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. 

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng 

Giám đốc: 

a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: 

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc: 

* Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp: 

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; 
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- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc 

phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ 

quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an 

nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần 

vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước; 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước nắm 100% 

vốn điều lệ, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp 

của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị 

mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 

tổ chức không có tư cách pháp nhân; 

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 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 hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của 

Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng. 

* Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, 

Kiểm soát viên 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; 

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

ty. 

* Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan 

và Điều lệ Công ty. 

c) Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

thuê người khác làm Tổng giám đốc bằng việc ký kết hợp đồng lao động. 

d) 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. 

đ) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, đối với Tổng Giám đốc theo quy định 

tại Quy chế công bố thông tin của Công ty và pháp luật về chứng khoán. 

e) Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết 

định và phải được công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán, Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty. 

Điều 6. Các hoạt động khác 

1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám 

đốc, gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết 

quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc: 

Các cuộc họp có sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 

giám đốc được tổ chức ít mỗi quý một lần. 
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Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức chương trình, nội dung họp và gửi thư mời 

họp cho Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc. 

Thông báo mời họp kèm tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp được gửi 

cho các thành viên dự họp ít nất trước ba (03) ngày diễn ra cuộc họp. 

Biên bản, thông báo kết quả cuộc họp được gửi đến đồng thời cho Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc. 

b) Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm 

soát và Tổng giám đốc. 

Tất cả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều phải được gửi 

đến cho Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc chậm nhất là ba (03) ngày sau khi ban 

hành. 

c) Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội 

đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị: 

Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc vi phạm 

quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát phải thông báo ngay bằng 

văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi 

vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

Tổng giám đốc đề nghị tổ chức họp Hội đồng quản trị khi cần xin ý kiến Hội 

đồng quản trị thông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tài liệu để 

tổ chức họp phải được gửi cho Hội đồng quản trị ít nhất là trước ba (03) ngày diễn 

ra cuộc họp. 

d) Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn được giao: 

Tổng giám đốc phải thực hiện việc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các vấn đề 

được Hội đồng quản trị giao thực hiện theo quy định về báo cáo hoặc theo vấn đề do 

Hội đồng quản trị yêu cầu. 

đ) Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội 

đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: 

Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị có sự tham dự của Tổng giám 

đốc, theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải báo cáo về tình hình 

thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với 

Tổng Giám đốc. 

e) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 

Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định về chế độ báo 

cáo của Hội đồng quản trị và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vì 

tính minh bạch, trách nhiệm và lợi ích chung của Công ty. 
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g) Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội 

đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ 

cụ thể của các thành viên nêu trên. 

2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật 

đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

các người điều hành doanh nghiệp khác; 

Hàng năm, Hội đồng quản trị phải có báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát phải có 

báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát. 

Tổng giám đốc phải có báo cáo đánh giá về Ban điều hành và từng thành viên trong 

Ban điều hành. Các báo cáo này phải được trình bày trong cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên hàng năm. 

Căn cứ vào kết quả hoạt động hàng năm, tư cách và tinh thần làm việc của 

từng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có thể đề xuất 

khen thưởng cho các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều 

hành để Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. 

Khi có thành viên vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Hội đồng 

quản trị xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể hoặc thành viên Ban điều hành; Đại 

hội đồng cổ đông xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể hoặc thành viên Ban Kiểm 

soát, Hội đồng quản trị. Mức kỷ luật áp dụng từ nhắc nhở, cảnh cáo, khiển trách cho 

đến miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 bao gồm bảy (07) 

điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm 2021. Quy chế này thay thế cho 

Quy chế quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 117/QĐ-HĐQT ngày 

27/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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  TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-HĐQT ngày     /      /2021  

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1) 

 

Chương 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. 

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. 

Chương 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 theo quy định của 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 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; 

DỰ 

THẢO 
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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. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết 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 đơn vị trong Công ty. 

2. 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 do Điều lệ Công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. Điều lệ Công ty quy định cụ thể 

số lượng thành viên Hội đồng quản trị. 

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 Hội đồng quản trị độc lập của 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có 

quy định khác. 

4. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ 

chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

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 Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty khác; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại khoản 3 Điều 26 

Điều lệ Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
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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, Ban kiểm 

soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 

liên tục 02 nhiệm kỳ; 

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. 

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 mười (10) ngày kể từ ngày 

nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. 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 



4 

 

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. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký Công 

ty. 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. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và 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. 

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: 
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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 sáu mươi (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 người vào Hội đồng quản trị. 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 mười (10) ngày làm việc; 

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 và các cổ đông khác đề cử. 

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 hoặc tổ 

chức đề cử 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. Trường hợp Điều lệ Công ty không quy định khác, 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 được 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 hai (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 bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 
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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 mười (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. 

Chương 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 hằng năm của Công ty; 

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; 
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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 và 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, Phó 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, Hội đồng quản trị 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 hằng 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 hằng 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; Quy chế về công 

bố thông tin của Công ty; 

r) 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 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. 

4. 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 
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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. 

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, thành viên Ban kiểm soát, 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; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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 mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; 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, Ban Kiểm soát 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) Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; 

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 
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Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát 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; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 

cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định 

Luật doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

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 ba (03) 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. 

Chương 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 bảy (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 một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất 

thường. 
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3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

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 bảy (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 năm (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. 

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. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

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 bảy (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; 
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d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

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 một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 

mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. 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. 

12. 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 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 từng 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. 
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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. 

Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 17. Trình báo cáo hằng 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; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi 

đến Ban Kiểm soát để thẩm định chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công ty không có quy 

định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban 

kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm 

nhất là mười (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 một (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 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 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. 
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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 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 bảy (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 bảy (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. 

Chương 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 
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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 
1. Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định 

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, nghị quyết. 

2. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy nhân sự, dấu và các phương tiện khác 

của Công ty để phục vụ hoạt động. 

3. Đường dẫn thông tin: 

a) Văn bản đến: Đối với hồ sơ, văn bản từ bên ngoài gửi đến Công ty có tiêu 

đề gửi Hội đồng quản trị hoặc người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty, Văn phòng 

Công ty có trách nhiệm vào sổ sách và chuyển trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng quản 

trị hoặc tổ trưởng đại diện quản lý vốn góp. Đối với những hồ sơ, văn bản không ghi 

rõ tiêu đề gửi nhưng có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị 

hoặc người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty thì Tổng giám đốc giao Văn phòng 

Công ty chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tổ trưởng đại diện quản lý vốn 

góp. 

b) Văn bản đi: Các hồ sơ, văn bản quan trọng do Tổng giám đốc hoặc Phó 

Tổng giám đốc ký gửi tổ chức, đơn vị có vốn góp tại Công ty, các cơ quan quản lý 

Nhà nước, chính quyền các cấp và các quyết định liên quan đến công tác tổ chức, 

nhân sự do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, giao nhiệm vụ thì Văn phòng phải 

sao gửi cho Hội đồng quản trị.  

Các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành phải được Văn phòng Công ty 

gửi đến các cá nhân, đơn vị theo yêu cầu của văn bản. 

c) Những hồ sơ, tài liệu mà Ban điều hành đệ trình lên Hội đồng quản trị xem 

xét phê duyệt được gửi đến Thư ký Công ty tập hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng 

quản trị để xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ, tài liệu mà Ban điều hành đã 

đệ trình cần phải giải trình, làm rõ, Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám 

đốc chỉ đạo giải trình làm rõ trước khi Hội đồng quản trị phê duyệt. 

d) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đi công tác vắng, để đảm bảo không 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng giám đốc báo cáo 

xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị qua điện thoại để Chủ tịch xem xét quyết định. 

Trong trường hợp này, các văn bản cần Hội đồng quản trị phê duyệt sẽ được ban 

hành ngay sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị có mặt tại trụ sở chính Công ty. 

4. Tham dự các cuộc họp đối ngoại: 

a) Các cuộc họp quan trọng với cấp trên, với các đối tác nước ngoài, với các 

cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương có liên quan đến kế hoạch, chiến 
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lược phát triển của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng 

tham dự. Trường hợp chỉ một người tham dự (theo giấy mời hoặc vì lý do khác) thì 

sau cuộc họp thông báo lại cho nhau về nội dung và kết quả cuộc họp. 

b) Các cuộc họp đối ngoại khác tùy theo tính chất Tổng giám đốc phân công 

cho Phó Tổng giám đốc hoặc Trưởng, phó phòng chức năng tham dự. Trường hợp 

cần thiết Tổng giám đốc hội ý với Chủ tịch Hội đồng quản trị để cử thành viên Hội 

đồng quản trị tham dự. 

5. Đối với các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Căn cứ chương trình nghị sự của phiên họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

phân công cho Phó Tổng giám đốc và/hoặc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn 

bị tài liệu có liên quan để trình Hội đồng quản trị trước thời gian cuộc họp chậm nhất 

là năm (05) ngày. Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc (được ủy quyền) trực 

tiếp báo cáo với Hội đồng quản trị những nội dung liên quan đến công tác điều hành 

sản xuất kinh doanh có trong chương trình nghị sự tại cuộc họp Hội đồng quản trị. 

6. Đối với các cuộc họp giao ban: 

Tổng giám đốc chủ trì các cuộc họp giao ban (theo tuần, tháng, quý, đột xuất). 

Các cuộc họp giao ban theo tuần, tháng, quý, Tổng giám đốc mời Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự để nắm bắt tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng 

quản trị dự họp sẽ tham gia phát biểu ý kiến nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị không 

kết luận. 

7. Đối với việc chỉ đạo người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty vào 

doanh nghiệp khác: 

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất thực hiện chỉ đạo đối với người đại diện 

quản lý phần vốn góp của Công ty vào doanh nghiệp khác.  

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của người đại diện quản lý phần vốn góp, việc 

thực hiện chỉ đạo thực hiện như sau: 

a) Đối với những vấn đề liên quan đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công 

ty với tư cách là cổ đông/ bên góp vốn, Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc 

chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện. 

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị ra nghị quyết và/hoặc văn bản chỉ đạo thực hiện. 

b) Đối với những vấn đề liên quan đến điều hành sản xuất, thi công thì Hội 

đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo người đại diện quản lý phần 

vốn góp thực hiện. 

8. Đối với những công việc phát sinh cùng liên quan đến thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị và Ban điều hành thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hội 

ý để phối hợp xử lý. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công cho các 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực 

hiện. 

9. Chế độ báo cáo 
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Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị bằng văn bản về 

tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các vấn đề có liên quan, bao gồm: 

a) Báo cáo định kỳ tháng, quý, bán niên, năm, trung và dài hạn về kết quả thực 

hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển theo quy định của Hội đồng quản trị và 

các cơ quan quản lý Nhà nước. 

b) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát 
1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm 

soát, 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. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

bao gồm bảy (07) chương, hai mươi ba (23) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

... tháng ... năm 2021. Quy chế này thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng 

quản trị và quan hệ phối hợp với ban điều hành ban hành theo Quyết định số 39/QĐ-

HĐQT ngày 15/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

 



  TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày     tháng      năm 2021 
  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

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 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 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 LILAMA 69-1 đã được thông qua. 

Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ 

phần LILAMA 69-1. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 

LILAMA 69-1 bao gồm các nội dung sau: 

 

Chương 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 Ban Kiểm soát quy định cơ 

cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát 

và các thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty và các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được áp dụng 

cho Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban 

Kiểm soát 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 công việc, quyết định 

của Ban Kiểm soát. 

Chương II 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

DỰ 

THẢO 



2. 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. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, 

chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công 

ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây 

thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách 

nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà 

thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong thực 

hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm 

soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục 

hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm 

soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm 

kỳ mà thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban 

Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi 

thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát 

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật 

Doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động 

kinh doanh của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định 

khác; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được 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 ba (03) năm liền 

trước đó; 



g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên 

quan và Điều lệ Công ty. 

Điều 6. Trưởng Ban Kiểm soát 

1. Trưởng Ban Kiểm soát 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 hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

2. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

Kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát do Điều lệ Công ty quy 

định. 

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát theo khoản 2 Điều 36 Điều lệ 

Công ty. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát 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, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ 

chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu 

thành viên Ban Kiểm soát 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 được bầu của Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ 

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở 

lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát 

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 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo 

quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 



b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm soát, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (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 

Ban Kiểm soát 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 Ban 

Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát 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; 

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 các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty 

của ứng cử viên Ban Kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban 

Kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

trong việc quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 



3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 

doanh, báo cáo tài chính hằng năm và bán niên của Công ty, báo cáo đánh giá công 

tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và 

đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị 

hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát 

nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, 

công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc 

theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 

Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy 

(07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) 

ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề 

được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có 

yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản 

trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa 

đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc vi 

phạm quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản 

cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

11. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi 

trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động 

của Công ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ 

đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 



16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai 

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi 

xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 

cổ đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành 

doanh nghiệp khác, Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm 

chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm 

phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 

cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm 

việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ 

tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban Kiểm soát cùng 

thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài 

liệu kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do 

Công ty phát hành. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty 

lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm 

việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 



3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về 

công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của 

thành viên Ban Kiểm soát hoặc Ban Kiểm soát. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường 

Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày trong trường hợp Hội đồng 

quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành 

viên theo quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban 

Kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện (trừ trường hợp Điều lệ công 

ty có quy định khác). 

2. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định thì Ban Kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

Chương IV 

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp của Ban Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát. 

2. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các 

vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 15. Biên bản họp Ban Kiểm soát 

Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản 

và các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. 

Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm 

của từng thành viên Ban Kiểm soát. 

Chương V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 



2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên 

Ban Kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng 

thành viên Ban Kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của 

Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 

Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ 

với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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 

ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những 

người điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi 

xét thấy cần thiết. 

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác, thì tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định 

sau đây: 

1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng 

năm của Ban Kiểm soát. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này 

không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết 

định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban Kiểm soát 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 làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và 

thời điểm làm chủ, 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 làm chủ, cùng sở hữu hoặc 

sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện 

trong thời hạn bảy (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 bảy (07) ngày 

làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành 

viên Ban Kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của 

mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban Kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội 

đồng quản trị, Ban Kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty 

khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn 

điều lệ với thành viên Ban Kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành 

viên Ban Kiểm soát 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. 

5. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành 

viên 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. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát 

Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn 

nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện 

tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và 

Điều lệ Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của 

Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, là đơn vị 

thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn 

vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 



Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama bao gồm bảy 

(07) chương, hai mươi hai (22) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày... 

tháng...năm 2021./. 

  

  
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
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