
rONG cONG Ty Lfu rraev vTETNAM - crcp
c6xc ry cO puAx lir,arvras

56: 2g l NQ-DI@CD _r ! _, . Bim S:wt, ngSlt 2g thdns,i+ ndm ZAZ I' u+, Hor noryc cdffi NmN ;;;r,
cONc ry cO pnAx LrLAruAs

cin c{rl.ugt Doanh,nghlgp s6: sglzozoreP,.r4 ngiy L?/a:d2aa;
CEn ofi DiAu g T6,e6rn hopt dgng cria C6ng 111,C:6 phfin tilamas;
C6ir,crl,Ei6n b&n'heB,sdr2llBB-Dl@eD..agiy Zgl}4/ZWl crta E.ai hO,i,d6ngc6

d6ng thudnry nifu n5m ZOZI. - -- - --

QuyEr NGHI

e= Thdng Era :86o c6o k6t quA sdn xu6t tinh, doanh, d}u tu, n6m 2.020; k6
hopch san xu6t rinii .ioa4 elu tu nam zozt r6i ;;;Aid*s'rtiir6o'orro rur,

t.t r6t qui stui xu.ii kinh doanh du m nemz[zo:
- Gie trj sfur lugng
- Doanh thu

- LgJ nhu{n:tu&o thutii

- 15.pSrtcii
:Npp nghn s6oh

- D&tu mdy m6e fti6t bi thi ofug

: 125;338 t$'d6"e

l r" Kd hoaeh,sin xult kinh doanh, dAu tu rrtm 20llt
oftt g

- Gi6 H,san ftrgng
- Doanh thu

- Lei nhu4n,mr6c thu€

- N$p ngfui sdch
. Diu tu mdy m6c, ftidt:ti thi c6.ng

- C$ tr&o

cQNc.HoA xA,g0r cs,ei No-r e \flSr NAM
DQc I6n - Tudo"* Hanh nhrlc

96,,474tf af6ne

(56,657) tf. il6ng
(e0,400) ry d6re

10,188 tf dBns

14?,0s0 f ddng

105,006rqf tffine

,o,tf t6ng
5,000 tf dtue "

l,000 ti rtdng

A

q

Kh6ng chia .

Pi+A Thdng qua 86o c6o hoat rtgng cfiallQi ttdne quan fri nnnr 202,0.

oi6 , Thongqua Bis c6o,hoat d0ng ota Ban ki6mrso6t fl6m a0z0.
Uifu.4t Thdng oua Biio c6o tii chfnh udm,2020 d6 ttugc ki6m totui nhu,sau:
4.1. Tei san - Ngudn vdn:

STT ChI'ti8u Don vi tinh s6,tiBn

I T6ng tiri sin 'Dbng
393.343.337.296

1 itai san ngatnan D0og 32t9.297"772,7:7.5

tls



STT Chl titu Drn vi,tfnh s6 u6n

2 Tii siu dni han E6 64.045;565.011

II T6ng cQng ngudn v5n DEng t93.343,337.2:86

I Nq phei fin Ddng 408.833.920.384

2 Ngutn.v6n ohrl sd htu DBne (15"490.s83;098)

4.2., K6t quf, qdnlxgAt kinh dooli nfiu 20.20:

STT Chi ti6u Dom vi tlnh Sd ti6n

I D.oanhth.rtbdn hine vt
c.wrs o6p dichw Ddng 96.414,653,,709

2: Lqi nhuAn tnr6c thu6 D"6rg
{5,6,657."4?1,967)

4itq Ir lh6ng quaphuong:dn phfin p t tqi nhu6n n6m 2020,nhu sau:

TT NQi dung Crf,ch tlnh s6 t$n {il6ne}
I Lqi nhu$n fiudc thud nEm 2020 (56.657.471.867)

2i thuS tnu nhflp doarh ndriQp nIm 2020 0

3 Lqi nhuAa sau,,thu6 2020 3:7-2 (56.65'7.471.367)

4
Ldi do d6nh gpdlaic6c kfroan ti6n t0
(ehua dusc ph6n phtii)

5 Lqi nhuan eon lai dtrng ddp.han phdi 5=3-4 (56.65V,471.567)

,6 Lgr nlruAn chua phfinphdi n[m tnrdo
chuy6n sang {33.743.303.s20)

7 P-htrong rfrn phen:ffi tgi nhuan

8 Ld chty6n song n[m 2021 6=E.+6-7 (90.400.77s.3s7)

9 C6 tne nam 2020 KhOng

4
.rtti

(

c
t

'

&jr Thdng qua phuorg dn giim 6 rty td uhu saur

6,1, Phu.ong fur :ngitn h4n:

Dsn vi ti*:
Nim Doanh thu Lgi nhufln GiAm.ffi tfry k6

2021 : 105,036,000.000 0 (90-400.775.397)

2022 110"28S.000.,000 2-205"760,000 (88,,195,0tr5,387)
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NIm Doanh thu Lgl nhu$n Giitmt6 tny nd

2023 115.852.000.000 3.475.560.000 (84.719,455.397)

2024 144,745.400.000 4.342.350.000 (80.37?,105.3--87)

2fr25 151.982.000,000 6.079.290.000 Q4"297,:.f,,25,,,3971

Giei ph6p thse hi$n:
+ Tifu tp-c lim viQc vdi Vietinbauk gi6n,th&i gian trf,. ng,
+ Ti6p tpc thuong thao BIDV co cdu thli h4n tri ng.
+ Ti6p,tgc ttruqrg thfu vOi kh6ch hnng dE,gitu thdi gian 16 ng.

- t le"g ouhrg c6ng t6c ti6p thi, d{u'thAu ed tao viec um cho QBCNV, tao
doanh thu vi ddng titln tri ng.

- lT?p tnrng chi rtpo c6ng t6c thu hdi cfug:ng, c6ng t6c nghigm thr, quy6t torin
thu h6i v6n t4i c6c dg 6n

. + Tii6p tuc dinh bi6n CBCNY kt6i van phdhg cho phtr hgrp v-di tinh hinh s6n
xudt kinh doanh crla COng ty.

+ Tii5t gi{.n c6c chi,phi phgc W stur xu{t t<inh,doanh
+ BAn thanh lf m6y p6g, tri6t bi,.vAtJu, c6ng c_L dqng cp hrr h6.oe ho{c

kh6ng cdn gi6 tri sri dung d6 b6 sung ngudn v6n.
6.2. Phuong an dii h4n:

. to ciu" bm try- ran q, s&/nhi xu&ng a6 tra ng ng6n hang vn b6 sung nguln
v5n phlrc w san xudt kinh doanh. --o --o-;-'

-.Eiigj: Th6qg qua 86o c6o kiStqre.cfii ffi lu.ang cho Chri tich H$i ddng quan

TL T**g Ban kitim sorit c_hyrel tnech. Thir lao ctro-th+rrh vien ir6i de"s dtui il;
thanh vi6n Ban ki6m so6t vi thu ky HOi ddns quan tri nrm zozorm" *,

ilz.i.

.'!.1 tq {

,dr
.&Al

\r_q
- TiAn fuong:Chri ticfi IIDQTchuyEn tr6ch (01 nguoi)
- Ti6n luqng Tnr&rrg BKS c}uy6n hdch (0I nguei)

- Tht lao intr vi6n fpeT ki6m nhi6m (04 nguli)
- Tht lao thdnh vi6n Banki6m so6t (02 nguoi)

- Thu ky IDQT (01 nguti)

T:6ng c{ng

207.786.191ddng

135.809.391t16ng

72.00b.000 rtdng

24.000.000 tl6-ng

' 18,000,000 d6ng

457,595,582 ddng
Di6u 8 Thdng^qua t<6.paE .hi 

T+ 
tian luong, thir lao cho HQi tt6ng quan ri,

Ban kiE-soat, ga;rdng gi6m aoc ve kri r"6n;&rL'nam iozr,ril;,

TT Chftc danh 56 h,grng

Ti6n luong v[-
thtllao

(ddnqfn$ref
,/thjlns)

S0 thdng
fnaon Ulo

(t4{D)

I Ti6n.hrong cria chri tlch HDQT, Tru&ngBan ki6m soit chuyGn tr6ch
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TT Chrlrc danh Sdluang

ti6nlu,o-ngrd
tht lao

/rhdts)

Sd th6ng
' Thin'h ti6n

On[D}

I ckli tich IIDQT
(chuy6n h6ch) OI 19.000.000 t2 228.000.000

2
Ttusog Ban ki6m
s.otit(Chuy6n trfoh) 01 10.000.000 l2 1?0.000"000

CQng I 348.00-0.000
II ThilIao thfinh vi6n HI ,.QT' Thlnl vj8n BKS vi thu I$HDOI|T
I Thanh vi€n IpQf a4 1;'500.000 t2 72.000.000
2 Thanh viEnBKS a2 1.000.000 12 24.000.000
3 Thu ky ID.QT 0t 1.500.000 12 18.000.000

C0ng U
114.000.000

m Ti6n hrong cria n", t6rg gi{- dt ie, tr6 tom,t"u6m;
I T6ng gidmrdda OI 16.000.000 t2 l92.000.000
2 Fh6 T6ng gi6m dde 03 15.000.000 t2 540.000.000
3 Kd toen.ru0ne 0l 15.000.000 L2 180.000.000

C,Qng III
912;000.000

T6ng:c0ng gin+IID
1.374.000.000

i

, b,i4I& Ih6ng q,a Td Uinh yA vi6c: 0y quy6n 
"f,o 

*rffi
lyu rlg1 r?t trons^p.c",re tv kiiim toio ao. fari 

"o 
ie" J""i a;"u}ffi;ffiffi; TY

,{Al

,,\44
cds tii chinh qIm 202tgdrn:

- edng ry.TNHH k6 to6n ve,mAm dinh,ei6 vjet Narn (Ava)
- C6qs,ry T IH}I ki6m todn AFC Vi€t Nam (AFC)
- Cdng ty TNHH ki5 torin vd kitim to6n Hd NOi (CpA),,

,uo. *,i[i,ffi,llx;H,H,ttr c6ngr6c

'r'6I ''1t.T?"9,1r3,.81n-t": 
ds 6n dAu turruong c6ng nhen kf thuft Hpm6v s6 5 tai thturh ph6 vi1h, Ns,to du-sc UB-ND ,ffr, Nirr6;; ft, # d;

Di6u 12r: Th6ng qua DiAu le T6 chrte ho4t,dQng cua C6ng ry .6 ptin tilama5.

, , *J!_r Th6ng qua euy chiS ho4t ttOne cria Hgi a6* qunn *- 
"un, 

ty .6phen Lilama5.

Di6q #,: Tlrdng:qua euy'"h6 nOi b0 va qu6n tri cang ty c6 p.han Lilarna5.
Di6u t5: T*r6ng qua euy chii hoat dang cta Ban ki6m so6t c6ng ty c6 phanLilama5. r.

6w
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Di6u 16: Th6ng b6o $y ni6m qdt 96 prrtEu cta COng ty c6 ptrAn utama5 theoquv6[7ffiTo rrol6o-id;Hlt ;-ey osto4/zozr cria s"o !i";i.h **, k*roan
Hn NQi nhu sau:

.- Lopi,oh{rng khotur,Cd phi€upn6 t}r6ng
- Mf,.,chrling lCrodn: LOS
, MQrrh gi4; 10.000 d6ng/c6 ptrii5u

s6 tusng h*y niEm,vfu ,s.t+9 .7?1,"!pti6u Nem trigrr mft t6m b6n m,oi
chin nghin biy trErn chfn musi mi5t c6 phi6u) 

-

- gi6 tri-cd phi6u= hfiy ni6m y6t q.11eo-menh si6)r f t'a r;910.000 d6ns Nan
- Ngdy hriy ni0m yfu OS/Os tz}Zt
- Neay giao djch:eudi :etrng tpi s& @cK,Ir& NSir ,04t0stza2t

: tt'.dg |Uy;-e6ng ty cfl,phin Lllama5,bi thua lS:hong 3 ntrm li6n tuc theo' 86o c6o tai chinh dE dusc ki6m toan nlm 20tti, ZO!g;4OiO'iar"rg ,a fa fu, il
ryfl qy6 

.siS 
vi5n.{6". te ty. slo tgi B6o c6o tii- 

"*rn- 
aar a"q" tie* to6n n6m

2a_?0-, thuQc fietl !y_ p6 g.gv6t baa buQc theo quy qrn ta, ora* ; e"l'6[;
l?i,Ig.ni.1*sil rss#ozoruD.cp nsiy ,sHtzt2aib dt diirhrhiitd- thi,hhnrr m6t
s0 di€u cta Luft chimg kho6n.

. Did,q 1? 
Il":"e- |to:.hly{a,dE.tpu-dfag tv ru* rv.6 phi6u Lof ft thi

tueng nipm y6t tpi::sa giao d-ich *rtni m"an Him6i (Isr$ i*!,ilri u*ra1e drnelcj giao dich 
1at 

S6giao dich ohrlng,**riarlHa N6i (Up,iOfrO"rffiu|,
"n- T€n t6 chrlc ph6t hinh: C6ng,ty c6 ptrln,Ulaxnas

- T,&r chtng khodn: c6 phiidi c6ng f c6,phan Lilanras
- Ma chfmg khorin: LO5
- Lopi chimg khor{n: C6 phiiiu phti th6ng
- M$nh :gi6r I 0-000 d6ngc6 phliSu

, : T6oe- $ fi fii6u &ing kf: 5.149.291 c6 phi,6u Naun friqu mgr trrm b6n
muoi,chfu,nghin biy trtrur,cUtnmuqi mdt c6 pUi6uf

: f6oe,eil gi,"$ft"fi dhhe:kr 
:J.411.e1q.0Q0 ddng Nam muoi rn6t {y ,biin

tr[m chfn muoi bny triQu chfn trflm mudi nghin d6ng)

, i , : fi tr $4y 
,ATl*SEtAZl, VSD sE c-tr m fQu dIrrg ky; trnr ky ch{mg

khor{n Los tt thi rrucrng ni6m yiSt m.ur r*g tiri tuong upcorft 
--l ' -'

- Ly do .huy..1'.9i^rS::S::g ry.c6 phen Lilamas hriy ni6m y6t t?i HNxtheo euvst dinh ;6 r10/eb-scDlil\i;say oin+tiozr-cria so giuo'ffi;,il;
khoSn He NOi.

r .r uii,ll4: T:ry^gtlii gua Ufu ",i thenh vi€n H6i triag quan si vi Ban
ki6m so6t nhiQm kV'Q:0Zt-20Zi,O) avth6,nhu sau: , r

{;)

,V

l8.l. Danhsich tr{og ct vio Hgi d6ng qu6n tr!:

56 phi6u biu
Ti IQ:

s6 CP Iquyen
rDII f



1 L"uu Huy Phri.E 2879-113/3.fr22,$59, 9.5i25yo

2 Ngqy6o Xu6n th6ng 3.2463,3'7R.022.659 fi:7r4Ap/a

3 I{oang Thi Phrong 2,966,06113,022.659 94r82o^

4 Btii Thalrh Phong 2,87. 6,98,l 8,.a22.659 95.180A

5 Ctt Minh Kfuo 2866.7Lt13,.922.6;59 94,g4Yo

18.2. Danh s6oh tnine crt vio Bar ki6m 6at,

Bm ki6m soa ea hqp phi6n dlu tien,rihiQm W za2t-202e vn biu ;e phe,
Thtry Duong git chric danh Truong Ban ki6m so6t. 

-

Eg,v-*,tGn sf phi6uhiu
Tf I$:

Clc6r BQ tham dg DII

_ HOi 9:ry qyrn tri de hqp pHT. €l.ri-S nhiQm k! eozt-2026) 
"e 

bA; GLw lfuy Phric, giff chrla.danh Ctni tich HQi d6ng quin,a{. '

@, \ghi quyet Dai h0i dpng c6 dong c6 hiQu luc kti tt nsdy lcv. C6c

I-f yii"I.gi d61s.q.um.r!, gT ki6m so6g T6ng sr"q ddc vd cac c6-abnj c6rs
ty cO phen LilamaS ehlu tdchntri$m thge hign Nffi,luy& ney;

Noi nhin:,
- NhuDilu t9;
- T6ng c6ng U l;ip m6y ViQt Nam -CTCp;
- LTBCKNN; SGDCKHN;- LrruIDer. 

D/-

TM. rr8.r

:I
:ti

/
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ToNG cffG Ty rIrulry v,mrNAM -,CTCp
c0Ne ry cd rnAm Lrf,aMA s

- Bi: Hoang Thi P,hus-ng

- 6og,Cn ildi{.ih Kim
- 6ng: Bti Thanh Phong

coNcxroA xAHor c}ruNcnle vrErNAM
O0" l$p - frl ao - H+"h phrfic

56:2IIBB-DIIDCD _ B-in,9qnng y 28 tluinsfi4 nin Z0Zl
BITN BAN

DAI HO'I U6NC:CO DONG TIilIoI{G NIEN N;M 20.21
cOxc:TY COPIIAT{ LIIA}IA 5

I. Th6ng tin v0 doanh nghigpr
T€n C6ag ty:.e6ngty cd phin Lilauras
Dia cit Sd lzl,ou-onrgTran phi, P.Ba plnh TX Birn Ssn, Tinh ftanh Ho6"
GiSy a,4t g t f kipfo- do'aah s5-: 2800233448 do Phdng d*- ky kinh doanh Se k6

hopch v[ Diu tu tlnh Thanh H6a c{p lan dAu 
"gty 

$n;t2ao;:riai?;i;ry dHi#
thri 8 ngay 0510312020.

.' U, Thdfi gian vi rlia ili6m:
- Thdi giaru 08, giil 00 ngly 2Bl04tZ0:Zl
. Eia 6i6m: HQi kuOng e6ng t), Cd ptr I,itimaS
- Dla chi. s6 lzg. TrAn prhri,.Ba,Einlr, Tx Bnn sq& Tinh Thanh Ho6.

IIL NOi dung vir diSn bi5n Dgi hQi:

. .1.. 
0H Ptram NgQc Dfrng - Cht tlch COng Doan Cdng ry dqc di6n v6n khai m4c

opi 
!0r, gidd thi$u eloin ehri tich Dsi hQi.

Doan chir tieh Dai hgi gdm
- 0ng: Lutr Huy phrio Chfi tiqh IIDeT - eht tlch doin
- Ong: Nguy6n X:uan ,ThOng Thanh vi€n IDeT, TqD - Thinh vi6n

t,

q

IhAnh vi6n I,DQT, KTT - Ttriuh vi0n
Thenh vi6n IIDQT. Thdnh vi6n
Thanh vi6n IIEQT - Thanh viOn

, _?.ei rhay Tly Pqg, Truong Ban ki6m, B6o c6o ki5t qui th6m tra tu c6ch
c0 d0ng tham d1r dgi hQi. T6ng.s6 c6 d6ng rg hrry vn nhsn ,rv q"y6o du hqp h 46
l^s"g} aa1{4 cho 2.e38.lqq ;6phen co q,rveo bi6u quy6i.hilil iz,o{in'^i{,.ora,
t.Sln.c'ir L]{ ?:gl ltiep.r9, ??t?p?gtCrr^r4 ngey nrc6n0z0 

'thi 
i&,s t-;6phen Lilama5 c6 tfii tli6u kiQn ph6p l), dd tiiSn hanh O* frOi tt6re .6 aOrg rfr"Jig'rii,

ndm202l.

. 3, oqe ruuJ{u{ phiic, c.hrr tich Hgi d6ng qutu td gr6i thieu Ban thu kf Dar hoi
vd Ban ki6m phiiSu g6m:

- lt ukf Pai,h$i: 6ng'Nguy-6n YrnDflng, Thuki IpeT
- Ban Ki6p phiiSu:

+ 6ng Phe&Igqc Dimg Cht tiih Cdng Eoin c0ngty - Tnr-ong ban
+ OpS Nguy6n Vdn Nhufn Thinh vi6n
+ Bil Phem Phuong Thio 'Thanh vi€n

1-.



D?i h$ df, t.h6qg qua vA ti6n htntr Ui6u quyiit bioe hlnh ttltc gio th€ bi6u quy6t
v6i t'j lQ ddng ! tO}%.-

4. 6ng C.t Mi+ Klr& thanh vi6n HQi d6ng quan hi th6ng qua Quy chiS lam vipc
9ry Eer !0i $6ng c6 tt6ng thulng ni.0n n[ry 2A21. Der-hQi cta th6ng qua vi tii5n hanh
biiSu q-uytit ber,e hinh thric gio th€ bii"lu qrryt5t voi ry lQ rt6ne y l}Oo/a:

5. Dai hQi ngle trinh biy c6c nQi dung 86o c6o, T& trinh:
- Ong Nguy6n X,u6n Th6ng - TVIIDQT, T6ng giem d5c rinh bdy Br[o c6o k6t

qua hopt.tlQng san xuat kinh doanh vi ddu tu n[m 2020 vi K6 hogch san xu6t kintr
doanlu dAutu ndm202l.

- BA Honng,lh! Phuoqg, Thenh vi6n TIDQT ki6m td toan Eir-crng tinh biy:
+ T,h6ng qua 86o c6o tti:ohlnh ntrm 2020 dd dugc ki6m,to6ii
+ Th6ng qua T& trinh vA phuon-g an ph-6n ptroi tqi ntruOn n[m 2020
+ Th6ng qua phucmg.6n giarn t5 tty tcti

Th6ng qua Quy chti hopt dQng cua HQi rt6ng quan tr!'. + Th6ng qua Quy ch6 nQi b0 v€ quan ti COqe g
- 9lg Biii Tharlh P,hqng, rnenh vi6n HOi $i"g quin ti finh bny:
+ Thong qua 86o c6o hogt il0ng criq HQi t16ng quan tri nrrn zozo
+ Th6ng qua T& finh ve viec gua d$u b6 sung Di6u lg C6ng ry

.. . *,Th91qlaglylryGm yiSt 96 ptieu cria c6ng ty 16 pha;iiu*us theo euy6t
ttinh s6 1I0/QE-SGDHN ngey 0510412021 cria Sd giao dch-chimg khoan Ha NOi. 

-

. _ I mAtq b6o chuydn dnii0u d[ne ky hru kf rE phi6u LO5 rir-thi t uO'oI *6* yct
tpi S&giao-dlch chfmg kho6n He NQi Gryr{) sang thi truong dlne k} giao Ji.n tai SO
giao$ich chfmg kfiorin He NQi (UPCOM)

- ga Pham Th,ty Du,mg, Tnrfinrg,Ban ki6m sofi e0ng ty fiinh biy:
+ tr,one qo, Ba" ;il-hfrt6hs-;t;ffitt#so6t nE&,zazo
+ QOnq qua T.& ttnh vA vi6c -0y quy,An oho IIDQT l1la chsn d x vj ki6m to61

dQc lflp c16 ki6m tortn b6o c6o tii chinh ndm202l
+thdng eua,Qqy ch6 hoAt dQng crla Ban ki6m sodt
- O3S Cir Minh Kim, Thanh vi6n HOi ct6ng quan d rinh bev
+ Th6ng qua KCt qua chi tra ti6n luong cho Chri tich fDQ! Tnrcrng Ban kitim

so6t chuy6n t6ch, lhu lao cho thanh vi6n HDQT, theft vi6n Bankiiim ro6La* zOZo.
Ki5 ho4ch chi tr& tiAn luong, thtr lao ndm2}Zl

. I *9o* g* P.io.quo- 
t6t gui thrlg hi€n vi titip tpc tdi co c6u phtu tii san d6y

chuyCn miiy m6c, thiet bi sanxu.it que han

39_rg -q"l_!69 96o {u 6n ttdu tu: Truirng 
"6ng 

nhtu E-frrhu$t Inp m6y sti s tei
thenh php virh, Ngh$ An ttrrqo UBND ti&Nghe an rrry b6 duy tioa*ii du 6" diu tu

6. Dai hOi theg harl DeihOi kh6ng c9 c6 it6ng nio tham eiq!, ki+!n thio lufn v€
f?r. 

oli.dge B{g c6or Te tinh. D?i hoi ti6n hn4h fann ui6u qu],6 i "irroi ar*6;
hinh thrlp b6 phiiSu bi6u quy6t.

7. Ong tt1aur Nggc Pqr*, chri tlch c6ng Dou{, Truong Ban kirim'phii5u:
Thong qr! Quy ctr6 uAu crl thinh vieqlt$i rtdng que;tri, ttrtuilr ;te ,6an ki6m

soat c6'sty F p.hA, Lilamas ,friem ki2b}t-2ozo. pai rrpi'ea thSng *et rauei
hanh biiSu quyiit b6ng hinh thric gio th6 bi6u quy6t voi ty ig Adng ), 1000;.

1
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Dfli h$i [:lr6ng c6 r* xu6t rkrg crtr rt6 q],thinh vi6n H$i ddug quen ti, tsan
ki6m so6t nhiQm Xy iOZtaoze. - --'- --:

- Ong Llnr Huy.Phric, Chrl tich HQi d6ng quin tri SiOJ thi0u dA biu c*c 6ng/bi
c6 t6n sau tham gia bAu vio thanh vi6n H$i ttdng quan tr!, thanh vi6n Ban kiiSm Io6t
nhiQm ky .2021-2026 theo Nehi e9r61 ,so, terNQ-@er ns dy o6rc4nozi r,1" ra"g
c6ng ty Lfp m6y vigt Nam --crdp (c6 d6ng st,i. v6riDic,l6l Jo ruu. I\hin str HOi ddng qu6n tri::

+ Gi6.i tqeu 6ng Luu Huy Phtc, Ngudi Dai diQn phtu v5n cria T6ne c6ng W tai
COng ry cq phan Lilama5, Chri tich HQi ct6ng quan tri ducmg nhiQm COnE tv r-O pna"
Lilamas ai3 uAu git chric danh thanh vi6n HQi dong den tri Longry .6 dA; Lilr"r;
nhi€m ky 202,1,2026.

+ Gi6i thiQu 6-re,Nq".y6n x1!r fr9ng, Nguoi Eai diQn phen v6n cria T6ng c6ng

1,, 
ta, 99og -ty 

c9 pnan LilarryS, Thenh vi€n HQi ddng quen fi duong nhie; ki6;
rq€ qq doc CQnq , :ifhA"_Lilamaf a6 beu giu chfc danh trraor, iic, HOi rr6ng. quan tri Cdng ty c6 phdn I-ilama5 ntriQm ky 202L-2026.

+ Gi6i ttrjQu bi Hoang Thi Phuong, Ngudi.Qai diQn phan vtin ctia T6ns c6ne ty
tpi c6ng v :o phan Lilama5, Thanh ,ie, fr6i d6"g dd tri iluong ,hie*"kiil'/$
toan truong gonq ty_:9 phen Lilry15 eii bau gir chrlc ;t"rh ttrenh riE"Hdft[;ile1
tri C6ng B .6 phen Lilama5 nhiem W ZOZL-2026.

+_Gi6i thieY 6ng_?y T!*h Phong, Thanh.vi€n HQi tl6ng qrlan tri duong nhiQm

Ii:q Tyqg-$qng Ki5-hoatyat tu cgng.tr c6 phf;n LitamaS d6 uau'gir .hi. d;;
thdnh vi6n HQi ttdng qu4n fi c6ng ty c6 phan Lilama5 nhigm kv zozt-{oza.

:f ci.6itrTP."e c] IYinh 5i., Thaqh vign HQi tl6ng guqp tr! duomg nhiQm, ph6
Tyqq 

Pf.d,og 
K6 ho4ch vOt tu C-ong.U c6 phdn Lilauras-rt5- bAu git rh,i; danh tlr3"h

vi6n HOi il6ng quan ni cgne ty.6 phan Lilama5 nhigm t<y zozt-ioio.
o Nhfin sg Ban ki6m so6t:
+ cidj ryS" _Ai- 

Uiu 
_bn 

Pham ThtyDuong, Tnrdmg Ban ki6m so6t duong nhiQm

_Cgn* 
t{ c9 phein,_I-ilama5 gitchrtc danh thanh vi€n,Ban ki6m so6t C6ng t}r;d pha"

Lilanra5 nhiQm ky 2021-2026.
+ Gigi thiqlgp uAg ons Nguy6n v'anr{4, Phu trdch-phdng Kinh t6 ky thuat

9:rg { r:.thry Litama5 git chric danh thanh vi6n'Ban r.id- ,"Et cors ,yTo ffi;
Lilama5',nhi0rn ki 202l -2fr2[.

+ Gifi el$u_A$ b6u 6ng,Luq Sg Hgc, Thal-rfr vi6n Ban ki6m so6t dumg ohiem
9:ne t r9.$ry Litanas git'ehrlc a*,nthanh vi6n Ban tia- r#A;* ;:d;iAr;
Lilama5 nhiQm W 2021-2026.

Dei hOi dE th5ng nh6t cac 6ng, !i c6 t€n n6u tr€n tham gia b6u vio thanh vi6n

II.r1q"1s 
quT 

F.r 
ttranh vicn Barikiiry pat 40. lcy (202.t-2026).D?r hor A;i6;

hanh bi6u quyiit b-tug hinh thric gio thd bi6u quyrit 
"6i 

iy li ;6{-i160,[Giie, r,iri,
b6 phitiu biu thnnh vi6n HDef,-gfS.

,_i. 8: 
91e 

rhaq Nga" PTg, Chii tlch COng Doin, Truong Ban ki6m.phi6u b6o c6o
k6t qui Bi€u ryy6t c6c nQi drurg:

Theo .t,ii,irg qitth qei ho'i tl6ns c6 aEng bi6u quyiSt cho 14 n6i dune sdm c6c
b6o ciio, t& hinh. viQc bi6u quyit duqc thuc hien ttreo t i*, tl,i"bfihid;r';;6 ,h;

;l

;{

1

t
qt



T+i thdi di6m b6 phi6u bi6u quy6t c6-48 ngudi, ttei diQn cho 3.009.580 cd phan
c6 qny6n Uidqquyit chi6rn 58,44yov5n Didu lQ.- 

- r6ne s6 phi6u ph6t ra: 48 phi6u
.,rOnEs5pti6uit.rret +a prri6u
- T6ne sQ phi{u hgp lQ: 40 phi6u
- T6"9 sd pti6u ktr-6ne hgrp 16: 8 phii5u

&1, B60,p6s,k6t qui ho+t dQng,,sf,.tr,xn*t kinh doantr vn diu tu nilm 2A20 ve kd
ho+ch san xu6t kinh doanlu Adu tu ndm202l.

X6t quA bi6u quy6t:

^l r rI
$o prueu . 'S6,cd phen

bi6u:quydt
rsle%

E0ns y 38 2.e52.88 98,lTYo

Ift6ned6qe y 0 0 Qo/o

frl.A , ,t.l
6.Irong co y Klen 2 27.53,1, 0,9ro/o

Nhu vfly, EBi hQittd th6ng qua 869 ceo k6t qui ho4t ttQng san xu.it kinh doanh
vd cliu tu nEm 2O2O vd K6 hogch san:nr6t kintr doanh, ttiiu tu ntrm 2021.

8.2. B6o o6o ho4t tl0ng cua HOi tt6re qudur H nIm 2O2O

K6t qutr bi6u quyrEt

tq
^l r.f
uo pmeu

56 c6 phan
bi6u quv6t Tf IS q1o

Ddngf 38 2;952.880, 98,lMo
?rra-l'.
h.nong oong y 0 0 a%

Kh6ng cd f ki6n 0 0 a%

L{hu vfy; D+iih$i da'fl,lOng qua Bdrt,c6o'ho3t dgngr .efia IIDQT nem 2020

8,3. 86o: c6o hoet tl0ng :cue Ban ki€no soit nIru. 3020

rStrqufi bi6u qu#*
^A 

I 
'ADO prueu $6.cd ph+

bi6u quv6t T*'l$ o

^l ,uong y 37
I

2,944,219 97i81o1-o

Kh0ng:dtneY, 0 CI a%
7ri   , , r.al
rs.Irong co y Klen 3 35;l9l l,2oyo

Nhu vgy, Dai h$i tt6:th6ngqua-B6o,e6o hoat ttQne c,ia n* ki6m $;ri uE* Z,0ZA

8.4. 86o c6o tai chinh ntrm 2020 ttli fugc ki6m toan
.tn

K6t qui bi6u quydtr '.

Sii:phi6u
S6 cd phAn
bi6uouv6t T!lQo/o

i 418
t.



D*dng f 37 2544,2\8 97,83%

Ktr0ng,tt6ng f T 25.996 a;:sw"
rti A , , I ..1
.t!.nong co y Klen 2 LA207 0,34yo

^l . rl
so pmeu 56 c6 phen

bi6u quv6t Ti,le %

Ddngy 37 2,944.219 97,83Yo
rrrarL,
rl.Irong oong y I 25.986 0,869',0

arl A t t I ol
rl"nong co y Klen 2 10,247 0$4o/a

hthu v,fy, Dei hOi et$ th6"ng qua B6o e6s tli ehfuh n[m 2O2A dE duge ki6m toan

8.5, Phuerg r6n phen ph6i bi- nhufu ntrln 2020

K6t qufl bi6u quy6t:

Nhu v0y, Dai h$i de th6ng qua Phuqrg r6n phen ph6,i lpi nhu6n nam 2020
8.6. Phuong 6n gi6m t6tUy t<6

K6t qufr bi6u quy6tr

s6 phi6" SO c6 ohAn
Ui6u quy6t Tr le.%

*l .
Pong y 36 2.943.394 97,800/o
irl a -lrlnong oong y I ?5. 86 0,96%
arl A , ,..1,
6.nong co y Kten 3 11,031 a37o

Nhu vgy" DAi hgi d6 thdng qu.a Phuong:an giim t6 tfiy t6
8.7. 86o c6o kdt qui chi tr6:lumg oho Chri tf.ch IeeT, Tnr&ng,Ban:ki6m ss6t

chuy6n'tfch. Tht .lao IV HDQT, BKs, thu ky }DQT nem 2020. K6 ho4ch -ohi tralo,*s cho HQi d6r,g quan ti, Ban ki6m so6t, Thir lao TV IIDeT, BKS, ti}nhongBan
T6ng gi4m d6c, K6 toin tnrurg n5m 2021.

a::*
/.?3,

t! il
, FP.

,AJ{

1VT

Nhu vgy,,Dei hQi dfl th6ng qua ts6o c6o k6t qui chi fie tuqrri cho chu tich
mQT, Trumg Ban ki6m so6t chuy€n tdch; hir lao TY IDQT, BI(S, ttru kv IIDQTmQT, Trumg Ban ki6m so6t chuy€n trdch"Thir lao W ID.QT, BI(S, thu ky IDQT
n6m 2020. fi5 hgech chi tri lucmg cho HOi d6"F quan t!, Banki6m so6t. thi lao TV
IDQT, PKS; tiAn tusngBan T Ang gi6m <t5c, f6 toan trr&ng n6m 2021 .

Kdt qufl'bi6u qnJ6t:

11.031

s/8



,8;8,. $y quy&n ,cho I,IDQT l$a chg"n tlsn d ki6m to6n, dQc l0p.C6 ti6m to{n b6o
crio tii chlnh n6m,IAZL,

K6t qui bi6u quy6t:

^l r.I
uo pmeu

36 e6 phen
bi6u ow6t Tf l$ 016

odnei 37 2,944.218 9V,83oh

=ia-l'.rurong aong y 0 0 0%
, , I ll

Knong co y Klen 3 36.193 l,20Y,i:

Nhu vr D.ai b0i dE th6ng gra T& fiinli ty quyln oho IDQT lga shqn don v-i:

kiArn toen d0"16,p d6,ki6m tbtui b# c6o tii chlnh nen 2021.

8.9. B6o c6o k6t qui thgc hiQn c6ng tirc tii,co c6u vi 96p tU. tri6n khai cdng t6c
t6i co c6u phan tii san diy chuy6n m6y m6c, tniSt Ui sin:ar6t que hdn

K6t qufl uifu quy6t:

^ 
 

"Auo prueu
Sd c6 phAxt
,bi,A* quy6t T*'lf;,Vo

^luong y 36: 2.874;683 95,524/a

Kh6ng tt6ng,, 7 36.28s Ir?;;lYa

ttl rrt.Arulong co y Klen 2 14.207 0,341o/o

. Nhu vfy, Dpi hQi de t|6ng.qua k6t qui thgc hi.Qn c6ng tdc tiicg cdu vi ti€p tpc
tri6n khai cdng tbctfit co c6u phen tii san d6y chuyOn m6y m6c, thiiit bi san xu6t que
han,

6.10. B6o,c6o du tur tliu tu Tnritng c6ng nhep kg.thuAt 6p mdy s6r5 thuQc C6ng
ty Llp mdy vi Xdy dpg sti 5 lnay li C6ng ty .i phAn, Lilama5). boq. IIBND ttnh
NghQ An hty b6 quy ho4ch dU 6n diiu tu vd thu h6i l4i ttAt.

. Nhu'yfly, D?r h0t de thdqg uua 86o c6o du 6n {iu tu Trueng cOng.nhtu k} thuflt

8.11. Th6ng qua sta A6i OiEu le T6 chrlc ho4t ttQng cria C6ng ty e6 ph}n
Lilama5.

tr(6t qufl bi6r qu,y6u

s6 phi6u 56 cd oh6n
ui6u d;6i tir te,x

Ddng,,f :36 2.874.683 9,5,52a/o
rrr a rl
lsltong oong y 0 0 0%
vtl A , , t.A
rulong co y Klen 4 105.729 3,sloh

i' Sd phi6u
SO c6 ph6n
bi6u quv6t rfl$ %

s..

K6t qui bi6u guy6tr
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^: .
uong y 37 2.944:yt8 97,83Vd

Khdne,d6ng,f 0 0 ayi,

Kh6ng c6 f ki6n 3 36.193 1,20P/o

Nhu ;41,, p+i:t6i gE th6ng qua To fiiinh vt vi€q Sr}a 66t Eifu h f6 chr(rc host
tt$ng ctla C6ng;ty c6 ptrtaLilanra$,

8.12; Thtng qua Qq,y .tt6 t nrgt dQng cta HQt tt6ng qu6n td,

K6t qufi, bi6u,quy6t:

s6 phi6u 56,cdph6n
bi6u,Euv6t

r!re.%

OAng:, 37 2,.944.2;I8 97t83o/o
,i

Kh6ng tt6rg Y 0 0 0o/o

Khdnge6 f ki6n 3 36.I93 l,20.vo

Nhu v$y, rDei hQi tt6 th6ng qua Quy cn6:froqt tt$ng crla HQi <t6ng qudn tri"

8.13. Th6ng qua Quy ch6 vC quan tri nQi bQ'r6 quan tr! C6ng ty.

K6tquil bi6u quy6t:

56 phii6u
S6.c6 phqn
bi6u quvOt r! tiY%

-l ,pong y 37 2.9.44,278 97; no/o

;I(h6ng:ddng f 0 0 0P/a

XhOne c6 f,ki$g 3 36.193 t,ag!l% '!

Nhu v8y, D?i h$i dE thdngrqua Quy ch6, vA q .ti,nOi' b$ vc,quinrfri,.C6ng ty.

8"14. Tlr6ng qua'Qlry. cfrd Ban ki6rt sodt,

K5t qui bi6u quy5t:

Sti phiiSu
56 cd ph+
bi0u ouvOt

rr l0.%

b6ni y 37 2.944:3,i18 '97,83!rt
!'.arl,
r(nong oong y 0 0 0b/;,

--l ^ 
, , I ,A

x.nong co y Klen 3 35;[93 lp0o/o

Nhu vlgy, Dai hQi (ld thdng qrra Quy ch6 Ran ki6m soet

9. Th6ng qua danh sdch firing q,i tt *h vi€n HQi tt6ng quan ti, thenh vi€n Ban
kiilm so6t nhiQm W 2021-2026 cg th6 nhu sau:

Tei thoi di6m b6 phi6u bAu HQi ddng"quAn tri, Ban ki6+ sodt nhiQm lcy 2021-

ztllzi cb, St n$rM, @i :&gn cho 3,,,922,65g c6 phAn c6,quyAn bi6u Ary{t chi6m 58,6goh
L ^.1 ta

von uleu t9

:\
\

.Y

iirt
..*'il 

")

.,/
rnI

' 36 phii6u,biu phdt m:

- Sti phii5u biu thu v6:

- Sb pni6" biu hqp tQ:

,-\ .

. .l)r pnleu

51 phiiSu

a6'pii6u

718



- s6.phi6u bAu Hi6nghsp Ie: 5 phi6u

9.1. Danh s6oh tning eri vio H$i tl6ng qu6n tri:

Dai hOi ddng ci5 d6ng thu&ng ni6n:nlm ,zazt, k6t ttuis vio h6i
ciurg ng{y.t

10. Thong qua Bion ban hgp HQi d6ng qu?n tri de th6ng nrrdt tAu 6ng Luu Huy
P.hi", TIPSI git chrlc danh chri tich HQi d6ng quan tri Cong ty 16 pd, il.*ri
nhiQm ky 2021-2026.

I1. rh6ng qua BiEn herlhqp Ban ki6m so6t,d6 th6ng ntrfu uAu bn p Tlfirr
l\*g.tr*l vj!3 nan ki6m so6t grit chrte,dar1fo T.oOoe nan kidm so6t C6ng ,y .6
phan Lilama5 nhiQm ky 2021-202G.

12. fuc Nguy6n Vln Dfrng, Thu ky d?i hQi thOng qrra BiGn ben, Nshi quy6t oai
lrgi 

d3e. t9 9""q thuong.niCn ntrm 202t. Dei hOi thtSng nhdt vn tiiSn.hiih'bi6u quy6t
bturg hinh thrtc gio th6 biiSu quyiSt voi ry lQ rl6ng ! tOOy;. L-J --

11 gid 30 phrlt

rrilrrff Ddr rr0r

T
T Hg vi t6n sd pt$u riu Ti IQ: 56 phi6u blutr6ng s6 Cp

c6 quy6n BO tham duDH (7o)

1 Lrru l{ry Phtc 2,,87 9. "7 13 13. :022.6,5,9 9525aA

2 Nguy Xu&r Th6ng 3,246.1371L0iA2:659 107,40Yo

3 lloingThi Phuong 2.866.061t3.022.659 94,92yo

4 Btl ThanhPhong 2"876.981 8.A2L659 95,Ig9lo

5 CnMinhKim 2.866.7tU3.022,659 94,944/t

9.2. Danh sich triug cr!,vio,thinh vi0n Banki6m,so6t;
T
T Hg vt,,tOu Sd phi6u bAu Ti Ig: sp phi6u uiurr6ng s5 cp

c6 quy6n BO tham duDII (%)
1 P'hq,n:Thty Dusng 2,873.19513.frn.659 95.,06Yt

2 Nguy6a VturHi 3 .0 84',879/3 .022;.659 t42,060/o

3 Lw SlHpo 2i1867;6i5413fr2?.659 94,,87Ya

Nguygn V[n Dtine
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TONG cONG TY LAP iraAv vryr NAM - crcP
c0Nc rv cO pHAN LTLAMA s

cO. NG son xA uor csu NcsiA vEr NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phrric

' ..t Bim son, fgq ?6 thdng 04 ndm 2021

nAo cAo HoAT D9NG cu,q. Her oONc euAN TRI
cONc ri co PHAN irr,attlas

Kinh gfri: DAr rrQr ooNc c6 o6Nc c6Nc Ty cp LILAMAs

Cin cri Di6u le T6 chric ho4t tlQng cria COng ty.6 phAn Lilama5;
Cin cri Nghi quy6t s6: 684{Q-DIIDCD, ngay 2810412020 cria Dei HQi il6ng cO

cl6ng thudmg ni6n ndm 2O2O C6ng ty .6 phAn Lilama5.' 
Thay mat HQ! ddtg qu6n tri t6i xin 86o c6o k6t qui hopt <lQng cria HQi el6ng

qu6n tri C6ng ty cO phan Lilama5 ndm 2020 vn kiS ho4ch nhiQm w cria n6m 2021 nhu
sau:

f. fiit qui hoSt dQng cria HQi tldng quin tri nIm 2020:

f. f6t qui thqc hiQn nhiQm vB sfrn xudt kinh doanh.

T
T Chi ti6u chinh

\
Don vi
tinh

K6 hogch
ndm2020

Thqc
hiQn nim

2020

TIJ2020t
KTI2O2O

1 Gi6 tri san lugng Tf tt6ng 192,000 125,338 65Vo

2 Doanh thu Tf d6ng 160,000 96,414 60Vo

3 Loi nhudn tru6c thu6 Tf tl6ng 0 (56,657)
4 L6lfly k6 Tf tt6ng (90,400)

5 NQp ngdn s6ch Nhi nu6c Tf d6ng 6,400 10,188 l59Vo

6 EAu tu (thiet bi thi c6ng) Tf d6ng 1,500 0 0Vo

NIm 2020 HQi d6ng quan tri rt6 triiSn khai tO chfc thuc hi0n k6 hoach san xu6t
kinh doanh theo dring 

"-ot 
du"e nghi quy6t ctra Dpi hQi dOng cO d6ng ndm2020. Cdc

Nghi quy6t, quy6t <tinh cria I{Qi d6ng quin tri ttugc th6ng nfr-6t Uan henh, chi dpo, diAu
hanh mgi ho4t <lQng san xu6t kinh doanh ctra Cdng 9y. Tuy nhi6n ktit qui rbn *o6t
kinh doanh kh6ng hodn thanh k6 hopch vd 16 do mQt sdnguyen nhan chinh nhu sau:

- Trong ndm 2020 do C6ng ty k*r6ng c6 nhi6u viQc ldm nguy6n nh6n do thf
trudrng trong nudc it cdc dU an dAp tu,-m[t kh6c do ngtn hang kn6ng ph6t hanh b6o
ldnh dg thAu ddn diSn doanh thu th.ip, ktit qui sin xu6t tiion ao*n lO. 

-.

. - C6ng ty diu tu nha m6y.san xu6t v4t liQu hgn LILAMA khdng hiQu qui din
d6q hdng n[m ho4t dQng sin xu6t kinh doantr' xdy Ep phni chiu mQt khoan 15 vO ktr6u
hao vd chi phf l6i vay.

.-Cdng t6c quan ly, quan tr! chua dugc chflt che. COng t6c quytit to6n kho6n,
quy6t to6n VQt tu chua kip thdi, ddy dri.
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- C6ng t6c thu hOi cOng ng chfm kh6ng hiQu qu1.

-Chn bO ky thuQt COng ty thitiu, c6ng t6c theo d6i, gi6m s5t, ldrn hO scv nBhiQm

thu, thu frOi vOn chQm.

- C6ng t6c tuyiSn dUng lao dQng r6t kh6 khln nguyOn nhen, do C6rig ty chi tra
lucrng hang th6ng chflm. Lgc lugng lao clQng ctra COng 1y kt6.nS dhp rmg <luqc +u
.4, tii cO{S cdc-clu an. Hdng n6m lgc lugng lao dQng c6 s1r bitin ttQng do gi6m chAm

dut hqrp d6ng.
,Ndng lgc m6y m6c, thiist bi thi c6ng cria C6ng ty cfl, lac h6u kh6ng d6p rmg

dugc yOu cAu, k! thuft cua dg 6n.

2. Cdng tdc diu tu:
N6m 2O2O kti ho4ch Oau tu m6y m6c thi6t bi ld 1,5 ty tl6ng. Tuy nhi6n do tinh

hinh tei chinh COng ty kh6 khin n6n Ban lf,nh <I4o C6ng ty kh6ng thUc hiQn d6u tu

mua sim thii5t Ui.

3. C6ng t6c quin If, quf,n tri.
- Chi c14o gi6m s5t hopt dQnq tii chinh rd so6t aiSi ctritiu, phan lo4i c6c khoin ng

phii tri, phii thu, t4p trulg ttru tr-Oi c6ng ng, xtr ty hing tiin kho. DOng thdi chi ttao

cdng t6c giao kho6n, quy6t to6n khoan, quy6t to6n vQt tu.

- S6p nh0p Phdng: K6 hopch ilAu q vi Phdng: Vat tu quan l)t thenh Phdng: KiS

hoach vflt tu. Di"h UiCn tai lao clQng kh6i ven phdng cho tinh ggn, hiQu qui, pht hgp

v6i tinh hinh sin xu6t kinh doanh cua C6ng ty.

- Ri so6t sta d6i, bO sung vi ban henh c6c quy ch6, quy dinh nQi b0 cho phu hqrp

v6i tinh hinh sin xu6t kinh doanh ctra C6ng ty vd quy dinh cua ph6p luQt.

4. Nh&ng hpn ch6, tdn t4i
- Tinh hinh tei chinh ctra COng ry rdtktr6 kh[n
+ Ng qu6 hpn Vietinbank ngirng cho vay tu thang 10 n[m 2018, khoi kiQn ra Tda

6n Bim Son vd dd chuyiSn sang thi henh 6n. Thi henh an Bim Scrn cud,rg ch6 ng t4i

"gan 
tr*g, tttu t Oi tai san Aau iia.
+ BIDV ngirng cho vay tu thang 5l2}lg d6n nay vd yOu cAu Lilama5 14p k6

ho4ch tri ng.

- COng t6c thu h6i c6ng ng: C6ng t6c nghiQm thu, thanh quyiSt to6n, thu h6i c6ng

ng tpi c6c c6ng trinh, dU an de Ve dang thi c6ng rdt ch$m kh6ng dat hiQu qu6. (Bao

gdrn c6c. cOnglrinh, d1r 6n nhu sau: DU an ddy chu16" lgi *11"U, xi mdng Bim
Scyn; Chti t4o vd Hp dflt KCT nhd Tua Bin vd Nhd Bunker ky hSp. tt6ng vdi Lilama 45'
1 thuqc Nhd m6y oniet diQn Vfing Ang 1; Chti t4o k6t c6u th6p Cdu r6ng Dn Nfng; DU

an gang th6p Th6i Nguy6n; Nhd m6y x1 mEng Son La; Nhd m6y xi mlng Hp Long;

Nhi m6y xi mdng Tuy6n Qu*g; Thu h6i c6ng ng kh6ch hang mua que han vd mQt s6

dU an kh5c...) ti6m 6n nhi6u rui ro.

-Nlng su6t lao dQng th6p, hiQu qui s6n xu6t kinh doanh kh6ng c6 (10)

.- BQ m6y quan b? kfi6i vin phbng ciing tdtrtr chua phir hqp v6i kiit qul SXKD

- Chua hoan thanh c6ng tdc t6lco c6u phan tdi san ddy chuyAn m6y m6c, thi6t bi

sin xu6t q"! h*. Nguy6n nhfln do kh6ng c6 kh6ch hang quan t6m.



- Chua hodn thanh cdng tilc tdi ccr c6u Trucmg cdng nhdn lc! thu6t l6p m5y s6 5
tpi thdnh ptrO Vintr, NghQ An.

- viQc chi tr6 luong cho cBCNV trong c6ng ry chua kip thoi.
-Nq 86o hi6m x5 h6i d6n cli5n viQc kh6ng gi6i quytit duoc.c6c etri5:aO cho ngudi

lao dQng trong Cdng ty.
- Cdng tdc giao kho6n, quyiSt to6n kho6n, quy6t to6n vdt tu, d6i chi6u c6ng ng.
5. Cdng tdc nh0n sg:
- cdn cri Nghi quy6t s6: 72A[_Q-IIDQT ngey 04/5/2020 cfia HQi it6ng quan tri

C6ng ty .6 pqa" Lilawra 5 vA viQc: eO nhiem.o tirOi h4n 6ng phpm Vdn Hoan, kg su
c6ng nshe 

'n6 
tpo mdy, gffi chric vp ph6 i6"; si6* fr;a'6;il;^.effiffiiirJ"r,

te * ngay 04 thangS nam 2020.
- cdn cri Nghi quvi5t si5: 94A{Q-lDaT ngey 29/712020 cua HQi il6ng quan tri'c6ng t 16 phan Lilama 5 v6 vi6c: triiCn nhiem,;6 nhiQm chric vs K6 ;; ##;;;;;

ty cd phin Lilama5 nhu sau: 
--'-"' -v '

+ MiSn nhiQm chric vp K6 to6n trurvng C6ng ty .o phAn Lilama5 dtii voi ong
Nguy6n Tu6n Ngq", te ttr ngey 01 th6ng OA nam ZIZO.

+ Bd nhiQm c6 thdi han bd H9*e fhi P.hucrng, Sinh ngay OU06/1g79. Ct nhan
Tdi chinh Ngan hdog, Ngudi.Dai diQn phan von criito"g .6j ty ripmriy viQt Nam- crcP tpi c6ng,q.g^phan L1ram15, thanh vi6n HQi"aoni i"iiti,ph6 Trucrng
phdng tii chinh k6 to6n Cdng ty cdphan-L_rl*?1gitr chric ru"rcdi"ar trucmg C6ng ry
co phan Lilama5 thay ong NE"ya" iu6" Ngqc, k6A ngdy 01 th6ng 08 n6m z0zo.

6. Hogt dQng cria HQi d6ng qu6n tri:

... ,-,^I11T :T^?:.201yOi 
ttdng qu6n tr! c6ng ty qo phin Litamal ea to chric hep, l6y

LI1* 99.mJ7 
phi€n..Nhfrng phi6n hsp cta HQi dong quin tri c6 ss tham gia cria Ban

Krem soar, rjan di€u hanh vd trucmg c6c phdng ban c6ng ty. Hoi el6ng qu6n tri ban
lrdmh 

29 Nghi quyct li6n quan d6n_cpng il. n*l l,!; chi d4o msi h"rt?.iil J; ,.Ckinh doanh cria cdng ty giao cho T6ng gi6m doc io chric .irru" 
rrie" fr" !f*;il;nQi dung chinh nhu sau:

NQi dung

56: 08AIQ-HEQT

bin c6o tdi chfnh quf IV naiZOtg

Thpc hiQn doanh ttru nam ZOfq
c6ng t6c thu h6i vdn vi c6ng t6c lQp

56: I4AIQ-HDQT

phdng ban chtc n6ng

Tri€n khai thi c6ng cac aU ren,ione
t6c quytlt to6n, thu h6i v6n, sEp x6p
lai b0 m6y, <l!nh bi6n lao a6ng nrOi

56: I5A{Q-HDQT

Th6ng qua phuong 6nlhanh to6n

96ng.ng nhi thAu phq T6ng c6ng ty
hqrp t6ikinh t6 thi c6ng trsm Ui6n air
220kY N6ng C6ng
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4 56: 20A{Q-HEQT 2610212020
Th6ng qua kt! hoqch TO chfc Dai hQi'

d6ng c6 d6ng thulng ni6n ndm2020
rc0%

5 56:'264{Q-HDQT 28/0212020
Mi6n nhiQm, b6 nhiQm chfc vq Tl5ng

giSm d6c C6ng ty c6 phdn Lilama5 
. ta0%

6 56:27/QE-HDQT 281021202A
Mi6n nhiQm chrlc vg T6ng gi6m d6c

C6ng ty c6 phin Lilama5
r00%

7 56:28/QD-IIDQT 2810212020
Bd nhigm chtic vg TOng giSm d6c
COng ty c6 phAn Lilama5

l00o/o

8 56: 3aA{Q-HDQT 2310312020

PhC duyQt quy6t torin qu! ti6n luong
thyc chi ndm 2019 cta Nguoi lao
tlQng vi vi0n chrlc quin lf Cdng ty
c6 phin Lilama5

t00%

9 56: 35AIQ-HDQT 2310312020

Ph6 duyQt qu! tiOn luong k6 ho4ch
ndm 2020 cria Ngudi lao dQng vi
vi6n chirc quin lf C6ng ty c6 phAn

Lilama5

100%

10 56: 374{Q-HDQT 3010312020

Th6ng qua 86o c6o tii chinh
n6m tii chinh t<tit thric
3ltl2l20l9 dfl dugc ki6m to6n

cho
ngay t00%

l1 56:6IA{Q-HDQr 22104/2020
Ti6p tgc thgc hiQn cic nQi dung cdn
tdn t4i Ngh! quytit cta HOi d6ng
quin tr! C6ng ty c6 phin Lilama5

100%

t2 56: 624{Q-HDQT 2210412020

Th6ng qua k6t qui sin xuAt kinh
doanh, diu tu ndm 2019. Kti ho4ch
sin xu6t kinh doanh; ttAu tu ndm
2020

t00%

13 56:63NQ-HDQT 2210412020
Th6ng qua cic nQi dung B5o c6o, To
trinh E4i hQi tl6ng cO d6ng thulng
niOn ndm 2020

t00%

t4 56:65/QE-HDQT 2210412020

Th6ng qua k6t qui sin xu6t kinh
doanh, d6u tu quy I ndm 2020. Ki5

hopch sin xu6t kinh doanh, dAu tu
quy II ndm2020

r00%

15 56:7lNQ-HEQT 29t0412020

Chi tri luong cho Ch0 tich HDQT,
Truong Ban ki6m so6t chuy6n tr6ch,
thir lao cho TVHDQT, TVBKS vi
thu lcf HDQT ndm2020

100%

16 56: 72NQ-HDQT 04t0512020
B6 nhiQm chrtc vg Ph6 T6ng gi6m
d6c C6ng ty c6 phin Lilama5

100%

t7 55:7UQD-HDQr 04t0s12020
86 nhiQm chric v9 Ph6 T6ng
d6c C6ng ty c6 phAn Lilama5

glam
100%

417



l8 56:79/QD-HEQT lU0512020
PhAn c6ng nhiQm vg cho c6c thinh
vi6n HDQT C6ng ty c6 phAn
Lilama5 nhiQm kj' 2016-2021

100%

l9 56:834{Q-HDQT 1810612020
Ph€ duyQt dcrn vi ki6m to6n 86o p6o

tdi chfnh ndm2020 r00%

20 56:88/QD-HDQT a710812020
Thinh lQp HQi ddng thanh lf tii sin,
vft tu, cdng cg, dgng cg ndm2020

rc0%

21 So: 90A{Q-HDQT t210812020
PhO duyQt danh mgc thanh lf vgt tu,
c6ng cg, dung cU

t00%

22 56:92NQ-HEQT t7108t2020
Th6ng qua B6o c6o tdi chinh-cho kj
k6 toSn tir ngdy 0l/0ll2}2} di5n ngiy
3010612020 d5 dugc so6t x6t

100%

23 56:93NQ-HEQT 2710812020

PhC duy.Qt kdt qui thAm dlnh gE gia
htrdi tli€m.vi t6 chric d6u gi6 bfn
thanh lf ,4, ,o, c6ng cq, ig;g ;U
ndm2020

rc0%

24 36: gaNQ-HDQT 29/0712020
Mi6n nhiQm vd BO nhiQm chric vg
KO to5n tru&ng Cdng ty 100%

25 56:95NQ-HEQT 0410912020
Ti6p tqc thgc hiQn c6c nQi dungrcdn
tdn tai Nghi quy6t cria HQi tl6ng
quin tr!

t00%

26 56: 96A[Q-HEQT 04109/2020
Th6ng qua k6t qui SXKD, diu tu 6
th6ng ttdu ndm 2020, k6 hoach
SXKD dAu tu quy III ndm2020

100%

27 56: 97AIQ-HDQT 04109t2020

Th6ng qua brlo c6o cria TOng gi6m
d6c vO cung c6p nhdn lgc cho T6ng
c6ng ty tsi dg 6n NhiQt rliQn Nghi
Son 2 vi phuong 6n chi phi tritin
lrtrai thi c6ng dp 6n Long Son tAng
4,5,6

n0%

28 56: 105AIQ-HDQT llltu2020
Th6ng qua ktlt qui SXKD, dau tu 9
th6ng <tlu n6m 2020, kt5 hopch
SXKD ttAu tu quy IV ndm2020

100%

29 56: 1O7NQ-HDQT 02112t2020
Th6ng qua Qly chC c6ng bd thOng
tin vi Quy ch6 ddn cht 100%

,7. cic giao dich giiha c6ng ty, c6ng ty con, c6ng ty do c6ng g tl+i chring nim
quy6n ki6m soit tr6n 50oh tr0 I6n vdn di6u IQ vtri thhnh vi6n IIQi d6ng qufln tr!
vi nhi?ng nguili c6 liGn quan cria thirnh viOn d6; giao dich gifra c6ng ty vfi c6ng
ty trong iI6 thirnh vi6n HQi tliing quin tri.li thilh vi6n s6ng lgp ho{c Ii ngudi
qufrn I doanh nghiQp trong th]i gian ti 03 nim gAn nhdt trufc thdi ili6m giao
dich: Cdng ty kh6ng c6 giao dich

8. Ilopt dQng gi6m sit tliii vrfi Ban TOng gi6m tl6c vir cic cin bQ quin tf :
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Trong ndm2020, HOi tt6ng quan tri dA thUc hiQn c6ng tdc gi6m s6t ho4t ctpng cu.a

T6ng gifumd6c vd c6n bQ quan ly kh6c th6ng qua viQc ban hinh c6c Nghi quy6t, quy6t

dinbva c6c quy chti quy dl.nh qu?n ly.nQi b9. HOi il6ng quan trf ludn theo d6i.gi6m s6t

hopt ctQng r,ru-g* T6ng gi6m c16c nhim dim b6o ho4t tlQng sin xuAt kinh doanh tudn

thu theo pnap lugt, Ei6ule, grry ch5 ctra C6ng ty, tri6n khai ttring e5c mpc ti6u, y6u

cdu cria Ngt i quyiSt ilai hQi ct6ng cO d6ng ndm 202A.

HQi d6ng quan tri ba.n hanh c6c Nghi quytit liOn quan tltincdng t6c quin |V, chi

clpo mqi ho4t itQng san xu6t kinh doanh ctra C6ng ty giao cho T6ng gi6m cl6c t6 chfc
thgc hiQn Tuy nt-ie" viQc trii5n khai thUc hiQn c6c ngh! quyiit cira HQi d6ng quin tri
chua kip thoi.

9. Chi tri lucrng cho Chri tich HQi tliing quf,n tri, Tru&ng.Ban ki6m so6t

chuyQn tr6ch, thn ho cho thirnh vi6n HQi tl6ng quin tri, Ban ki6m so6t, thu lcy

IIQi tliing quin tri n6m 2A20:
. HOi <16ng quan tri chi dpo thgc hiQn ctring c6ng t6c chi tri ti6n lucrng cho Chtr

tich HQi il6ng quan tri, Trudrng Ban ki6m so6t chuy6n tr6ch, thir lao cho thirnh vi6n

H6i d$ng quan iri, Ban ki6m so6t, thu ky HOi il6ng quan tri ndm 2O2O theo dring Nghi
quy6t Oai ttOi d6ng c6 d6ng thudrng ni0n ndm 2020 nhu sau:

Don vi tinh: Diing

II. K6 ho4ch ho4t dQng cria IIQi tlting quin tri nIm 2A2l:

1. K5 ho4ch sin xu6t kinh doanh, tIAu tu nim 2AZlz

TT Chfc danh
S6

luQmg

K6 ho4ch
ti6n luong vir
thr)r lao nim

2020

Thgc hiQn
nim 2020

TyrQ%
TH/ICI

1
Ti6n lucrng Chri tich HEQT
(chuy6n tr6ch)

01 26t.46s.000 207.786.191 79,47yo

2
Ti€n lucrng Trucrng Ban
kiOm so6t (Chuydn tr6ch)

01 rs9.600.000 135.809.391 85,09o

3 Thri lao thenh vi6n HDQT 04 72.000.000 72.000.000 t00%

4 Tht lao thenh vi0n BKS 02 24.000.000 24.000.000 100%

5 Tht lao thu ky HDQT 0l 18.000.000 18.000.000 100%

c0ng 535.065.000 457.595.582 85,52yo

TT NQi dung
Don vi

tinh
KG ho4ch
nim202l Ghi chti

I Gi6 tri san lugng fj il6ng 147,050

2 Doanh thu Tj d6ng 105,036

3 Lqi nhuan tru6c thu6 Tf d6ng 0

617



2. C6c ho4t tlQng cfra HQi tlitng quin tri
Titip tpc lim viQc v6i thi hanh rin, vietinbank gien thdi gian tr6 ng.
Tii5p fuc thucrng th6o BIDV co c6u thdi hAn tri ng.

Tiiip tpc thucrng th6o vdi kfi6ch hang <16 giAn thdi gian tr6 ng.

T4p trung chi d4o c6ng t6c tiiSp th!, <Iiu thAu, chdo gi5 t16 c6 th€ c6 ky hqp d6ng,
't4o cdng 6n viQc [d'm, doanh thu vd ddng ti6n trA ng.

Cfri dao c6ng t6c s6n xu6t kinh doanh, chi dpo thi c6ng c6c dg rln dim b6o tirin
dQ, ch6t lugng; an todn, ndng su6t ho dQng, ctdy'manh "G t6c nghiQm thu, thanh
todn, thu h6i vtin.

Titip tpc tfuic hiQn <[nh bi6n tai lao ctQng kh6i van phdng, tinh ggn, hiQu qu6, phr)
hgrp vdi tinh hinh sin xu5t kinh doanh

TiiSp tpc tim ki6m c6c nhd ttAu tu dii co cAu gi6m v6n Nhi nu6c ti sl%xu5ng
cin3fl% vtin itiAu lQ. .

chi d+o, thgc hiQn titit giim c6c chi ph( phgc v.u s6n xu6t kinh doanh

. Tap 
-trunS 

chi dpo thlrc hiQn tdi co c6u ph6n ddy chuy€n m6y m6c, thi6t b! s6n
xu6t que han, t6i co cdu Truong c6ng nhfln ky thuft lip mdy sti S t4i thanh ph6 Vinh,
Nshe An.

chi i14o Te ro$ sua ddi, b6 sung vi xdy dung m6i cric quy ch6, quy <linh nOi b0
cria cong ty .6 phAn Lilama5 cho pht hqp v6i quidinh.tuprrap ru6r.

TrOn d6y h b6o c6o hopt ctQng.cria HQi <l6ng quan tri ndm 2OZ0 vd k6 ho4ch thpc
hiQn nim 2021 kinh trinh Dai hQi cl6ng co it6ng xem x6t th6ng qua./.

TrAn trgng cim mr!

TT NQi dung Don v!
tinh

K6 ho4ch
nIm 2021

Ghi chf

4 NQp ngin s6ch Tf tl6ng 5,000

5 EAu tu (rhitit bi thi c6ng) T! il6ng 1,000

6 Dg ki6n tr6 c6 ttrc % Kh6ng chia

Noi nh$n:
- Nhutr6n;
- TVHDQT;
- Luu:TKHDQT

G QUAN TRI
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coNG TY co pgAN LILAMA 5

BAN TMU SOAT

ceNG HoA xA gor cHU NGHie vrEr NAM

Bim son, ngdy 26 thdng 4 ndm 2A2l

BAo CAo cua BAN KIEM SoAT
TRiNH DAI HoI ooNc c6 o6NG THTIoNG NIEN NATvT zozl

KiNh thUA: DAI HQI DONG CO DONC CONC TY CP LILAMAs

Cdn c*:
- Luqt Doanh nghiQp sA SOtZOZOtgUl4 ngdy 17/6/2020,

- NShi dinh I55/2020/NE-CP ngdy 3l/12/2020 cila chinh ph* quy dinh chi Uil thi hdnh t sA diu
. cua luQt ch*ng khodn.

- Th6ng tu I16/2A20/TT-BTC ngdy 31/12/2020 cfia B0 tdi ch{nh hadng ddn I sii aiiu vi quan tri
C6ng ty.

- Diiu l€ ctia C6ng ty cd phan Lilama 5 duqc th\ng qua tai DHDCD vd Nghi quyil Dqi hQi ding: -^cd ddng thudng ni€n ndm 2020.

Ban kii5m so6t C6ng ty cd phAn Lilama5 tr6n trong trinh E4i h6i d6ng cO d6ng xem x6t

th6ng qua B6o c6o k6t qui ho4t dOng ndm2020 vd k6 ho4ch ho4t d6ng ndm202l cfia Ban
tl

ki€m so6t v6i cric n6i dung chinh nhu sau:

I. T6ng k6t ho4t rlOng cria Ban ki0m ,oAt narn 2020.
II. Thn lao, chi phf ho4t tlQng vd cdc tgi fch kh6c cria Ban kiOm so6t vd tfng thdnh

vi6n Ban ki€m soiit ndm 2020.

III. Ktit qui girlm s6t tinh hinh hopt tl0ng sin xu6t kinh doanh vd tinh hinh tdi chinh
cria Cdng ty trong ndm2020

IV.KiSt quA gi6m s6t rt6i vdi HEQT, T6ng gi6m d6c C6ng ty.
V. Ki5t qu6 d6nh gi6 sg ph6i hsrp ho4t ilOng giira Ban ki6m sodt d6i vOi Ubef, T6ng

vl.Ki5t lupn vd ki6n nghi cria BKS a6i voi HDer, T6ng gi6m d6c c6ng ty.
VIL Kti ho4ch ho4t dQng ndm202l cria BKS.

I. T6ng ktit ho4t tlQng cfra Ban ki6m soit nim 2020.

1. Nhffn srg Ban Ki6m soit. "

Ban ki6m so6t (BKS) cria Lilama5 g6m 3 thinh vi6n: 0l Tru6rng ban ldm viQc chuy6n tr6ch
vd02 thdnh vi6n ki6m hhiQm.

Dai hQi d6ng cO d6ng thuong ni6n 2020cria Lilama5 ngdy 281412020d8 thdng qua dcrn ttr
I

nhiQm cria trucrfig Ban ki6m so6t Bd Hodng Thi Phuong vd bAu b6 sung'Bd pham Thuj,Duong
ldm thdnh vi€n Ban Ki0m so6t vd dugc b6 nhi€m ld Tru0ng Ban ki6m so6t t4i cuQc hgp Ban

/w'ki€m so6t cirng ngdy.



2. T6ng t<iit ty lQ tham dg cuQc hgp cta Ban kii.im soit.

Lf do khdng

tham dH hqp
Hg vi tOn Chfc danh

Sd bu6i hqp

tham dy
Ty 19 tham

du hgp

Mi0n nhiQm tit
28t4t2020

Hodng Thi Phuong

86 nhi0m ttr

281412020
Pham Thuj,Duong

Thdnh vi€n

Ddo Thi Loan Thdnh vi€n

3. Hogt tlQne cfra BKS nim 2020.

Nim 2020 ld nlm c6 sg thay d6i vti nhdn s1r BKS nhung kh6ng 6nh huOng nhiAu dtin hoat

dQng cfia BKS.

Trong ndm2020 BKS dA t6 chric 06 phi6n hgp trong d6 02 phi€n hgp lim viQc vdi Ban Dai

diQn Cdng ty vd 04 phi6n hgp th6o lufln trong BKS, cu th0 nhu sau:

Phi€n hgp
SO thanh vi0n

tham gia
Ndi dung chinh

Phi6n I "

02t4t2020

(Ldm viEc v6i

BED COng ty)

-BKS: 3/3

-COng ty 313

- Th6o lu4n vi th6ng qua 86o c6o cira BKS vC thdrn dinh

86o c6o tdi chinh, tl6nh gi6 tinh hinh ho4t dQng SXKD,

tinh hinh tdi chinh nam 2019 cria C6ng ty.

-Th6o lu4n thOng qua B6o crio hoqt dQng n[m 2019 vd k6

hopch hogt dQng ndm 2020 cria BKS di5 trinh DHDCD

thucrng ni€n C6ng ty CP Lilama5 ndm2020 th6ng qua.

-Thio lufn vd thdng qua td trinh vA viQc lga chgn tlcrn vi

ki€m to6n B6o c6o tdi chinh ndm 2020 dC trinh DHDCE

thtiong ni6n C6ng ty CP Lilama5 th6ng qua.

Phi6n 2

28t4t2020

(Thio lu{n trong BKS)

-BKS: 3i3

-Thu [f : 1/l

-Thio lufln vd hy !, ki€n bdu chric danh Truong Ban ki€m

so6t Cdng ty c6 phin Lilama-S ti6p fiJc nhiEm k! 2016-

2421.

Phi6n 3

26t612020

(Thdo tuan trong BKS)

BKS: -Th6o lu4n vd th6ng nhAt tri6n khai nQi dung kti ho4ch

ho4t dQng vi ph6n giao nhiQm vu cho c6c thdnh viOn BKS

Phi6n 4 -BKS: 3/3 -Th6o lu4n vd th6ng qua 86o c6o cria BKS v0 d6nh gi6

cdng tiic qu6n ly, di€u hanh cria HDQT, T6ng giilffic
2



3U812020

(Lam vlec vol

BDD COng ty)

-C6ng ty 3/3 C6ng ty CP Lilama5 6 thrlng ddu ndm 2020.

-C6c c6ng viQc dE thUc hiQn trong 6 th6ng tlAu n6m 2020

cria BKS.

Phi6n 5

r019t2020

(Thio luBn trong BKS)

BKS: 313 -Th6o lu4n vi th6ng nh6t cAc nQi dung trong Bin dU th6o

Quy chti t6 chric vd ho4t clQng cria BKS C6ng ty c6 phdn

Lilama5.

Phi6n 6

41rU2020

lfnao tu6n trong BKS)

BKS:2/3 -Th6o lu{n v6 thyc hiQn c6ng viQc ki6m tra, ki6m so6t li€n
-Aquan d€n c6ng t6c Dp torin vd Quy€t to6n c6c Dg 6n thi

c6ng cira C0ng ty.

E6nh gi6 chung: Trong ndm 2020, BKS dd thqc hiQn chric n[ng, nhiQm vu duoc DHECD

giao mQt c6ch kh6ch quan, chri d6ng tr6n co s0 tudn thri Ph6p luflt, Di6u lQ C6ng ty.

BKS cflng thgc hiQn nguy€n tic tap trung ddn chri, mQi vAn OC deu duoc bdn thio cOng khai
, -,.^giira c6c Ki6m so6t vi6n trudc khi bi0u quy6t th6ng qua theo nguy6n tf,c da s6. D6i vdi c6c nQi

dung quan trgng, BKS lu6n tham kh6o i ki6n cta HDQT, T6ng gi6m d6c trudc khi quytit ctinh.

II. Thir lao, chi phi ho4t tlQng vi cic lgi fch kh6c cria Ban ki6m so6t vir thirnh viOn

Ban ki6m so6t nim 2020.

Tr0n cd s& thgc hiQn Nghi quytit cria EHDCD thuong ni6n ndm 2020 v€ti0n luong, thir lao

kri hoach ndm202A ctra BKS, BKS b6o c6o vA tinh hinh thuc hipn nhu sau:

Chftc danh
s6

lugng

KG hogch

nilm 2420

Thuc hi6n

nim 2020

Ty le oh so

voi KH

Ti6n luong Tru&ng BKS lctruycn trech) 01 159.600.000 135.809.391 85,09yo

Thu lao thdnh vi6n BKS 02 24.000.000 24.000.000 r0a%

C6c lqi ich kh6c: Khdng

IU. f6t qui gi6m sit tinh hinh.ho4t dQng sin xu6t kinh doanh vir tinh hinh tii chfnh
cfra C6ng ty trong nilm2020.

r. K6t qui sin xu6t kinh doanh.

NQi dung Eon vi
KG ho4ch

ndm 2020
Thyc hiQn

Ti IE

TH/KH%
1. Gi6 tri sin luqng Tj'd6ng t92 125,3 65%" 

60%2. Doanh thu Tf d6ng 160 96,4

3. Lqi nhufln tru6c thu6 Tj'd6ng 0 -56,6

+. NQp NSNN Tf tl6ng 6.4 10.19 t59%

5. Edu tu (Thi6t bf c6ng) T!'<l6ng 1.5 .0 0%

,W



Trong U6i cann kho kh[n chung cria th! trudng xdy lip, Ban didu hdnh C6ng ty di n6

lyc r6t l6n trong mgi hopt dQng di6u hdnh s6n xu6t kinh doanh. Tuy nhi6n ktit qui sin xuAt

kinh doanh kh6ng hoin thdnh chi ti0u k6 ho4ch do mQt sd nguy6n nh6n chri y6u sau:

+ Ndm 2020, C6ng ty kh6ng c6 nhi6u viQc ldm, doanh thu th6p, chi phi tdi chinh tdng

do ph6t sinh th0m chi phi tri lai, tuy chi phi quin l;f vd girl v6n hdng b6n co gi6rn, nirung rnrlc

giim it, chua tuong d6ng voi mric gi6m doanh thu d6n dtin k6t qui sAn xuAt kinh doanh 15.

+ Hdng ndm c6ng ty phii chiu mQt kho6n 16 vA kh6u hao vh chi phi l6i vay do vigc ddu

tu Nhd m6y s6n xu6t vat liQu hdn LILAMA kh6ng hiQu qu6.

+ COng tdc thu trOi v6n chua dugc tri0n khai hiQu qu6, ttdc biEt c6c c6ng trinh tdn dgng

qua nhidu nam d6n dtin kh6 khdn vC v6n cho SXKD vd.6nh hucrng d6n k6t qu6 SXKD.

+ Do 6nh hu&ng cira dich Covid 19, circ DU 6n dang thi c6ng bi chQm ti6n dQ, c6c c6ng

viQc kh6c nhu tim kitim viQc lim, thu hdi v5n,... g[p nhi6u kh6 khdn.

.+ Han mric tin dUng tai Viettinbank dd ngirng cho vay tir th6ng 1012018, BIDV ngirng

cho vay tir th6ng 5l2}lg vi dang y6u ciu Lilama5 lap kC ho4ch tr6 ng. Nam 2020 dong tiAn ttr

hont dQng sAn xu6t kinh doanh cria C6ng ty kh6ng ducvc sit dgng tir c6c t6 chuc tin dpng, 6t cit

c6c hopt dQng SXKD cfia c6ng ty d6u tr6ng cho tir ngudn thu cira c6c dg 6n vd c6c ngudn vay

c6 nhdn, do d6 Cdng ty kh6ng c6 ngu6n dC chi tri cho Ngdn hirng, kh6ng gi6m ilugc no vay,

ph6t sinh ldi trh ch4m dAn it6n chi phi tdi chinh ting trong kj'. ViEc c6c ngdn hdng ngtrng cho

vay khdng chi d6n t6i nhfrng kh6 khdn v6 ngu6n vdn, bOn cach d6 Cdng ty kh6ng thuc hiQn

duoc c6c bio l6nh n6n c6ng t6c tiilp thl, d6u thiu khdng dri diOu kiQn tham dq, inh hu&ng d6n

ktit quir SXKD.

il'Xl,T:]alHl;*ln,* xem xdt, tham dinh BCrc ndm zozlcta c6ng ty dd dusc

ki$m to6n boi Cdng ty TNHH Ki0m to6n vd ThAm dfnh gi6 Viqt Nam. Ban ki6rn so6t th6ng

nh6t vdi y ki€n ctra Ki0m to6n viOn ve gCtC ndm 2020 ctia COng ty. VO co bin, BCTC cira

C6ng ty dd phin 6nh trung thgc, hqp ly tr6n c6c khia c4nh trong y6u tinh hinh tdi chinh cira

COng ty tqi ngdy 3 llLZI}O}O, cfrng nhu ktit qui ho4t dOng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyiSn

ti€n t0 cho ndm tdi chinh k6t thfc ctrng ngdy, phtr hqp vdi chuAn mUc k6 to6n, ch6 d0 ktl to6n

Doanh nghiQp Viqt Nam vd c6c quy dinh hiQn hdnh.

C[n cti 86o c6o kiOm toSn s6: } }IBCKT/TC ngdy l2l3l202l dugc thgc hiQn bdi Cong

ty TNHH Ki6m to6n vd ThAm dinh gi6 ViQt Nam. Ban ki6m so6t di thAm tra vd brio c6o mQt s6

chi ti6u tii chinh co bdn nhu sau:

(Eon vi: rl6ng)

Nim 2020-de tlugc
ki6m toin

Nim 2019-de tlugc
ki6m to6n

NQi dung

32g,29j,7721.Tdi sdn ngln hpn 370,461,928,187
121,820,66r,270 124.918,156.146Trong d6: Cdc khodn phdi thu ngdn hqn

204,106,418,375243,480,904,418

7t.248.844.391 64,045,565,01I2.Tiri sin ddi han

393.343.337Tdng cQng thi sf,n 441,710.772.578

408.833.9203.Nq phii tr6 400,543,883,809



Trongd6: Nqngdnhqn 400,543,883,809 408,833,920,384
4. V6n chri sd hiru 41.166.888.769 ( 1 s,490,5 83,098)

Tdng cdng ngu6n v6n 441,710,772,579 393,343,337,286
5 Tdng Doanli Thu t66.240.771,189 96.428.837.014
6. Tdng chi phi 194,799,509,770 153,086,308,881
7. Lo-i nhudn sau thud (28,55 8,737,581) (56,657 ,471,867)
Chi ti6u tl6nh gi6

Tdi sin ngln han/T6ng tii sAn 83.8Y. 83.7%

Tiri sAn ddi h4n/T6ng tAi sin 16.1% 16.2%

Nq phii tralT6ng nguon v6n 91% t04%

Ngu6n v6n CSFVT6ng ngu6n v6n 9.3% -3.9%

Khi ndng thanh toan hi€n hAnh 0.92 0.8 r

KhA ning thanh to6n t6ng qu6t L10 0.96

Ty sudt LNST/TOng TS -6.47 -14.4

Tj'suAt LNST/T6ng Doanh thu -17.2 -58.7

* E6nh gi6:

Cdn cri c6c chi ti€u tdi chinh tr€n cho th6y C6ng ty ttang phai d6i mdt vdi r6t nhi€u kho

khln vd th6ch thric.

Quy mO Doanh thu titip tpc gi6m d6ng k6, Doanh thu b6n hdng vd cung c6p dlch vp ld

96.4 ty diing chi bing 58% doanh thu ndm 2019 trong khi gi6 v6n hdng b6n chi gihm 25o/o so

vdi cung kj,. Lqi nhu4n sau thu6 kj,ndy dm 56.6 tj'rl6ng cQng vdi sO l5 cria c6c kj,tru6c, 16

lu! kii d6n thoi di6m 3111212020 la 90.4 tf d6ng kdo theo d6 lA sg spt gi6m crta circ chi ti6u ty

su6t sinh l0i, h9 sO mra ndng thanh to6n hiQn hdnh vd thanh to6n t6ng qu6t d6u < I cho th6y

Cdng ty kh6ng dim b6o vd kh6 c6 kh6 nlng thanh to6n ciic khoin no, khdng b6o todn duoc

von.

Phii thu ngin hpn cria kh6ch hdng t4i thdi di€m 3lll2l2}20 la 1l:9.9 ty d6ng cao hcm

7.9 ty d6ng so v6i thcri di6m diu ndm, trong d6 khoin ph6i thu ngin h4n crha kh6ch hdng la

C6ng ty c6 phAn Gang thdp Th5i Nguydn 10.5 tj' d6ng, c6c kh6ch hing khdc 44.5 tj' d6ng cori

lAi ld phdi thu khrich hdng ld c6c b€n liOn quan. Ddy cirng ld sd ng ph6i thu cria nhiAu k! tru6c
.i
trong s6 d6 cdng ng tr€n 3 n[m ld 41.8 ti d6ng, ph6n tich theo tu6i ng thi viQc trich lflp dU

phdng phii thu ngin h4n kh6 ddi 4.3 ty d6ng ld chua phu hqrp. N6u viQc thu h6i c6ng ng khong

dugc xri ly kip thdi thi COng ty se phii dOi mAt v6i c6c kh6 khdn ngdy cdng l6n trong viQc dim
b6o ddng ti6n phuc vp hopt ilQng sin xudt kinh doanh, thanh to6n ti6n lucrng, thanh to6n c6c

kho6n chi phi kh6c ... vd 6nh huong tryc ti6p d6n ndng lpc tdi chinh cria c6ng ty.

Chi ti6u co c6u vd v6n: T6ng ng phii tr6 chi6m lO3.g% tdng ngu6n v6n, chi6m ty trgng
l6n trong nq ph6i trblitvay vir ng thu6 tdi chinh ngin han 227.2 tf it6ng bing 55,6Yo nq phiti
trh, ddy cfrng ld kho6n vay cta nhiiiu kj, tru6c tdn lai.

IV.K6t qui gi6ni sit tltii voi HDQT, T6ng gi6m tliic Cdng fy.
1. K6t qui gi6m s6t HDQT

Trong ndm 2020, HDQT C6ng ty it6 t6 chfi 17 cuQc hop, ban hdnh 23 Nghi quytit va

06 Quytit dfnh.li€n quan d6n c6c mpt ho4t dQng quin tr! cta Doanh nghiQp, c6c cuQc hop

HDQT rlugc t6 chric theo quy dinh cria Ph6p lu4t vd DiCu lQ C6ng ty, cdc Nghi Quytit, Quytlt^

/t



dlnh cria HDQT dugc ban hdnh theo thAm quydn, nQi dung gdn v6i tinh hinh ho4t dQng thUc t6

cria COng ty.

C6c nghi quy6t, quy6t dinh cria HDQT tpp trung chri yiiu c6c nQi dung: TriiSn khai thi c6ng

c6c dy 6n, c6ng tdc quy6t to6n vir thu hdi v6n, sip xtip lai bQ m6y, dfnh bi6n lao dQng kh6i

phong ban. Th6ng qua kti ho4ch t0 chric EHECD thudng ni6n ndm 2020. NShi quytit pf,e

duyQt quytit to6n qu! tiAn lucrng thr,rc chi ndm2019 vd phO duyQt qu! tiOn lu'ong ki5 ho4ch nam

Z0Z0 ciangubi lao dQng vd vi6n chric quin ly C6ng ty. C6c nghi quy6t, quy6t dinh v6 viqc

mi6n nhiQm, bd nhiqm chric vg TOng gi6m d6c, Pho TOng gi6m tl6c C6ng ty, quy6t dinh phe

duyQt dcrn vi ki6m to6n BCTC nim 2020 vit mQt s6 c6c nghi quytlt li6n quan d6n hoat dOng

C6ng t6c t6 chric E4i hOi d0ng c6 d6ng thudng ni6n vd hqp HQi ddng qu6n trl dugc thyc

hiqn theo quy dfnh, c6c cuQc hgp c6 nQi dung li6n quan dAu c6 sg tham gia cria dqi diQn Ban

ki6m s96t.

HEQT thucrng xuy€n c6 sq chi dao sdu s6t OOI vOi Ban T6ng gi6m d6c trong viqc tritin khai

thgc hiQn c6c muc ti0u, nhiQm vu, k€ ho4ch SXKD theo tinh thAn c6c Nghi quytit cria DHDCD

vd HDQT C6ng ty.

HDQT da th6 hiQn rO sy quytit tdm trong viQc chi d4o tritin khai thi cOng c6c Du 6n, c6ng

t6c quy6t to6n thu hdi v6n, sip xtip lai b0 m6y, dinh bien lao dOng ttrOi ptrOng ban, tuy nhi6n 6

thcri di6m hiQn t4i, ki5t qua vdn chua nhu kj,vQng do nhi0u nguy€n nhdn nhu: sg thay d6i nhdn

sr,r o c6c cfp quin ly trong thoi gian ngin cflng ldrn gi6n doan l0 trinh dlnh bi6n lao dQng. viQc

quyrit to6n thu frdi vOn ch4m chua mang lai hiQu qui nhu mong mu6n do bQ phQn quy6t to6n

thii5u nhdn lyc vir chua thyc sg ph6t huy vai trd, tr6ch nhiqm.

HEeT d6 chi d4o rri so6t, sta O6i UO sung mQt s6 quy ch6, quy dlnh ndi bQ phu hqp v6'i

quy dinh m6i ctra Ph6p luflt vd tinh hinh thUc tti cria Cdng ty: Quy ch6 cdng bO tfrOng tin vd

Quy chri ddn chir, Quy ch€ Ban ki€m so6t, Quy chti khoAn, Quy ctr6'tai chinh.

HEQT d6 chri dQng d6nh gi6 thi truong, cdn cft tinh hinh SXKD cira C6ng ty dC ban hdnh

c6c Nghf quy6t, Quytit dinh dinh hudng ho4t dQng cho Ban tli6u hinh. HDQT dA ddy manh

cdng t6c ki6m tra, gi6ms6t tinh hinh SXKD tuy nhi€n tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty v6n r6t

kh6 khln vir chua dugc cii thiQn, n[ng su6t lao dOng & mric th6p, c6ng t6c qu6n ly vd quin tri :
vdn cdn nhii:u hpn chti vd thitiu sot, k5t qu6 SXKD thua 16 cta dAy tdi chinh cria C6ng ty ngdy

cdng kh6 kh[n 6nh huong tryc tiiip d6n hieu qu6 ho4t tlong cira c6ng ty.

2. Ktit qui gi6m s6t Tdng Gi6m tl6c.

N[m 2020, cfrng ld n[m c6 sg thay d6i v0 chric danh T6ng gi6m d6c C6ng ty. Ong Pham

V6n Hodn TOng Gi6m d6c C6ng ty: Mi6n nhiQm tir ngdy 28/212020. 6rg NguySn Xudn Thdng

Tdng Gi6m d6c Cdng ty: BO nhiQm tu ngdy 281212020.

Chc phi€n hgp cria Ban didu hdnh, Ban ki0m so6i tham dp tuong AOi AAy dri, c6c vIn bin

cta Ban di6u hdnh gti tdi Ban ki6m so6t cho th6y.

- ve thwc hien cdc chi tiou kii hogch sdn xudt kinh doanh ndm 2020.



Ban di$u hdnh d5 b6m s6t nghi quy€t cira DHDCD, HEQT, thuong xuy€n b6o c6o vd xin i
ki0n chi d4o dOi vdi nhfrng vdn d€ thuQc thAm quy6n cta HEQT

*;. -A a-,. 1 r , +^ -t-I +-^ , '
I ong glam ooc d5 tich cuc chri dQng trong chi d4o cli6u hdnh SXKD, tim ki6m viQc ldm, chi

d4o c$ng t6c nghiQm thu, thanh quy6t to6n vi thu h6i v6n, 6p dUng c6c biQn ph6p dC ti6t gi6rn

chi phi nhu ki€m so6t chflt che c6c chi phi thi c6ng, titit giim chi phi quin ly, t[ng cucrng ki6rn

so6t ch6t lugng sin phAm, tuy nhi€n ktit qui chua cao.

.,;- Ve c6ng tdc ddu ta:

NIm 2020 tinh hinh tii chinh COng ty kh6 khdn vd chua c6 nhidu DU 6n mdi, do do Ban

l6nh dao Cdng ty chua dAu tu th€m m6y m6c, thiet bi thi c6ng, md thgc hiQn tfln dgng c6c thi6t I

bim6y m6c thi c6ng sEn c6 cria COng ty con sri dpng dugc AC Urac phpc kh6 khdn v6 tdi chinh

trong thdi di6m hiQn tAi.

. VA c6ng tdc 
"o 

cdu khiii phdng ban, nhdn sa;

Tdng gi6m rl6c ila chri dQng thpc hiQn c6ng tdc co c6u lai kh6i phong ban, nhdn sq trOn co

sd c6c nghi quy6t cria HDQT, cU th6 dd ban hhnh c6c quytit tlinh, thay d6i nh6n sy, bd nhiQm

l4i c6 thoi han mQt s6 chric danh l6nh dao phdng ban COng ty, thdnh lap Phdng Kti hoach -Vat

tu tr$n co sd s6p nhap Phdng Kti hoach dAu tu vd Phong v4t tu-Quin ly m6y. Dinh bi6n lai lao

rtQng kh6i vdn phdng d0 phu hqp vdi quy md C0ng ty, sira a6i, UO sung vh ban hdnh mQt s6

quy ch6, quy dfnh nQi b0 phu hqp vdi chric ndng vir nhipm vq cfra C6ng ty.

- C6ng tdc tiin laong, Bao hi€m xd h/i.

-l - ,.1 r v 
^n^nrong quy tren lucrng nim2020 lir 32.7 tj'ddng, chi6m 33,9o/o Tdng doanh thu trong kj'

mric luong binh qudn ld 9.5 trd. D6n 3111212020, COng ty cqn ng luong CBCNVLD 7.7 ti
rl6ng, ng 86o hi€m 12.8 ty d6ng, cho th6y C6ng ty chua thgc hiQn ddy dri, kip thoi ch0 cIQ,

quy6n lgi cho ngudi lao dQng ddn d6n ngu6n lao dQng c6 ch6t ltiqng giim dAn ldrn gi6m nang

suAt lao rtQng vd gi6m hiQu qui SXKD.

- C6ng tdc giao khodn.

Trong ndm 2020 c6c Dg 6n moi tri€n khai thi c6ng dOu da klp thdi trong c6ng t6c giao

khoiln dC quin ly chi phi, tuy nhi6n aOi vOi c6c dg 6n tt nhirng n6m trudc ddy rlA thi c6ng xong

vfin chua hodn thdnh cdng t6c quytit to6n vdi chri dAu tu BCn A, quy6t to6n v4t tu nQi bQ, nhu

DU 6n cdng trinh Nhd Qudc HQi mdi, DU 6n tr4m nghiAn XM Bim Scm, DU 6n XM Son La, Dp

6n XM C6ng Thanh vir mQt s6 c6c dr,r 6n kh5c. Vi6c ch4m tr6 trong c6ng t6c quy6t to6n kho6n

ldm 6nh hu&ng d6n c6ng t6c thu h6i c6ng ng vd ktit qua x6c <linh 16, lai thUc tti cria tring Du 6n,

do d6 chua ph6n 6nh chinh x6c ki5t qu6 SXKD theo dring thoi di6m.

- Cdng tdc tdi co cAu nhd mdy que hdn trong'ndm 2020.

pOi vOi p$6n t6i ccy c6u ddy truy0n nhd m6y que hdn, Ban diAu hdnh chua tim tlugc AOi tac

dil chuy€n nhugng ho{c b6n, nguy6n nhdn do chua c6 kh6ch hdng quan tdm. HiQn nay, d6y

,fi,y,l
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truygn m6y m6c thi6t bi v6n dang dugc dflt tai Nhd m6y chti tao thi6t bi v'd t<6t c6u thep t4i Birn

Son.

- Cdng tdc qudn ly c6ng nq.

Nam 2020 c$ng t6c quin ly cdng no gap nhi6u kho khdn do viQc O5i ctri6u c6ng ng.ttr nhidu

n[m trudc kh$ng dugc thUc hiqn d6n d6n kh6 kh6n trong viQc thanh to6n vd thu h6i c6ng ng

ctng nhu viec d6i chi6u c6ng ng. CuOi nam 2020, Cdng ty dang thgc hiQn'rh so6t d6i chieu

c6ng ng phii thu kh6ch hdng, phii tri kh6ch hdng chi titit theo tirng c6ng trinh, tirng d6i tuong

(phUc vp cho viQc thu hOi nq dgng vir tri tlung c6ng ng cho kh6ch hdng). OOi chitiu c6ng ng

tqm ring chi ti6t theo tirng cdng trinh, theo tirng d6i tugng ng (phpc vg cho quy6t to6n Dg 6n).

K6t qui thUc hiQn nhu sau:

Tr6n TK 131 phii thu kh6ch hdng: T6ng gi6 tri du no: I19.9 tj' ddng, du c6 phii thu khach

hdng (khdch hdng ring tru6c) 546.7 triQu ddng. T6ng cQng co 71 d6i tugng khdch hing. 56 thu

AOi ctritiu dd dugc kh6ch hirng x6c nhfln: rcn I d6i tuqng, ti le dAt 68% tuong duong 8 I . I ti
d6ng/119 tf d6ng ng, trong cl6 T0ng cdng ty lilp miry ViQt Nam (50.3 tj' d6ng/119.9 ti d6ng).

Tr6n TK 141 T4m ring: C6ng ty c6 khoin ring tru6c cho c5:c c6 nhdn vn EQi c6ng trinh v6i

tdng sd du ng: 6.86 ti dirng, du c6: 25.6 ty cl6ng. SO ttru dugc OOi ctritiu tr6n TK 141 c6 x6c

nhgn 2tllyl dOi tuqng, ty 19 AOi ctri6u tr6n gi6 trf, ddi chitiu du no: 1.4 ty d6ng chitim

Zl%lttngdu no, aOi ctritiu du c6: 13 ti d6ng chitim 46% tdngdu c6. DiAu ndy cho th6y nhirng

t6n t4i rrong c6ng t5c h4ch to6n vir quin ly c6ng ng ctra nhidu n[m d6 l4i chua dugc gi6i quy6t

xong, b€n cp6h do tr$n TK 141 c6 nhiiiu c6 nh0n dE nghi huu, dd ch6m dut hqp dting lao d0ng

t4i C6ng ty, nhi6u c$ng trinh dE nghiQm thu bdn giao dua vdo sir dUng vi quy6t todn xong vdi

chri dAu tu d6n nay vAn con sO du.

Tr6n TK 331 phii tr6 nguoi b6n: T6ng sO du ng: 1.7 tj'd6ng, du c6: 78.8 ti dOng. T6ng

cQng c6 148 d6i tugng ng, sO thu d6i chi6u dd dugc x6c nhfln 15/148 d6i tugng, ti le d6i chi6u

theo gi6 tri, d6i chi6u du ng: 175 triQu ddng, chi6m l\%ltdngdu ng, du c6 37.5 ty ddng chi6rn

48%lt6ng du co.

C6ng tdc qudn l!'hdng t6n kho.

Th6ng 8 n6m 2020 c6ng ty d5 trinh HDQT ph0 duyQt phucrng 6n thanh ly vAt tu CCDC

O6i vOi nhirng vflt tu, CCDC kdm phAm ch6t, hu h6ng, kh6ng c6 nhu cAu sfr dung. Va da dugc

HDQT ph6 duyQt theo NQ sO eOrNq-HEQT vd QuytSt dinh s6 91/QE-HDQT vC viQc thdnh l6p

HQi ddng thanh ly tAi s6n, vflt tu, CCDC ndm 2020. ViQc Thanh ly da dugc di6n ra theo dirng

thAm quyAn, trinh tg, tht tqc, c6ng khai minh b4ch. Nguiin thu tu viQc thanh ly ld 2.5 ti' ddng

trudc thu6, dugc h4ch to6n vdo doanh thu vd sri dgng d€ chi tri ti6n lucrng cho nguoi lao dQng,

tr6 thu6, fiit cfuckhoin b6o hiOm vd mQt phAn chi tri cho c6c dQi c6ng trinh dang thi c6ng.

Cu6i nam 2020 COng ry da t6 chtic kiOm kC Tai sin c6 dfnh, nguy€n vat liQu, c6ng cu dUng

cs, s5 ligu ki€m kc da hq,p nh6t vi c6 bi6n bin ki6m r.l AAy dri. Tai thoi di6m 3111212020, hdng

tiin kho cta C6ng ty c6 gi6 tri ld: 204,1 ty tl6ng, trong do chi phi SXKD do dang chi6m 99.5%

hdng ti)n kho (203..1DA4.1 t! <16ng) vd gi6m 39.3 ty tl so vdi dAu ndm.

*E6nh gi6



, A.Trong b6i cAnh thi truong cdng viQc nhi0u th6ch thtic vd canh tranh gay ght, cing voi tinh
hinh tai chinh v6 cirng kh6 khdn, bOn c4nh nhirng t6n t4i trong cdng t6c qu6n ly, Ban T6ng
gi6m d6c dd rdt n6 lgc c6 ging, n6 lyc trong c6ng t6c di6u hdnh, b6m s6t c6c Nghi quy6t cira
DHECD, cfrng nhu de xu6t vdi HDQT c6c biQn ph6p cAn thi0t OC nang cao hiQu qu6 kinh
doanh, tiiip tpc ki€n tri ldm vi6c v\i citc b6n li6n quan dC trmg bu6c tim biQn phrip ihao go kho
khdn, vudng mic, cO ging thu x6p ngu6n ti6n dC dAm b6o d6p ring nhu cAu thitit y6u cho hoat
dQng sin xu6t kinh doanh.

Tich cuc ti6p c{n c6c dg 6n mdi AC tim kitim hcr.p d6ng, Hqp d6ng mdi trong nlm 2020.
COng ty d[ k]? la Hqp dOng lap dfit th6p trao AOi nfridt NMXM Long Son, Hop rl6ng thiet kO,

cung c6p VT vi thi cdng lAp dat vdn phdng, nhd 6 CBNV Dg rin ND Vdn Phong l, thi cdng
c6c h4ng mpc: Lip d{t kho kin, kho hd, kho l4nh criaDu 6n ND VAn Phong I . Hqp d6ng cung
c6p nhdn luc Du 6n ND nghi Son. Tuy nhi6n, xdt chidu huong tinh hinh SXKD qua c6c ndm
thi c6c hqrp d6ng du iin mdi tr€n chua c6 giri tr! dri l6n ae g6i dAu c6ng viQc. Di0u niy larn cho
quy md Doanh thu ndm 2020 gi6m manh chi dpt 58% so v6i ndm 2019.

T4i thoi di€m kiOm so6t, Ban ki6m so6t chua nhdn dugc 86o c6o bin giao T6ng gi6m d6c,
do v6y mgi th6ng tin tai 86o c6o Ban kitim so6t t4i thoi di6m 3lll2l2)20 chua c6 c6ng tiic
d6nh gi6 bdn giao t6ng gi6m d6c.

V. I(6t qui tl6nh gi6 sr; ptrtii hqp ho4t tlQng giiia Ban ki6m so6t tl6i v6i HDeT, T6ng
Gi6m tl6c vi cic cd ddng.

TrCn co sd tudn thri c5c quy dinh cria Ph6p ludt, Didu lQ C6ng ty vd Quy chO hoat d6ng cta,,

BKS, trong ndm 2020 BKS da ph6i hqp vdi HDQT, Ban di6u hdnh C6ng ty trong vi6c 1ririn

khai c6ng t5c kir5m ffa, gritms6t vd phdng ngtra rrii ro trong c6c hoat dQng cria C6ng ty.

BKS da brim srlt k6 ho4ch hoat d6ng ndm 2020 dd duoc DHDCD thuong ni6n n6m 2020
phd duy6t, thuc hiQn ciic cdng viQc dinh kj, nhu d6nh gi6 c6ng t6c quin ly, di6u hdnh cfra

HEQT, T6ng girim dOc C6ng ty, tinh hinh tdi chinh, thAm dfnh 86o c6o tdi chinh b6n nien va
B6o c6o tii chinh n6m cria C6ng ty, dua ra m6t sO AC xuat, kitin ngh! li6n quan d6n c6ng t6c
qu6n tri OC gpQf, TOng gi6md6c xem xdt, tham khio.

Cung v6i hoat dOng ki€m tra, giitm srit quy trinh, BKS dA thpc hiQn nhirng nhiQm vu mang
tinh ttinh kj'theo quy ch6 hoat d6ng vd di6u lQ COng ty nhu tham gia ciic cuQc h'p giao ban
cria C6ng ty, hgp HDQT m0 r6ng, giim s6t viQc tri6n khai thuc hi6n cac Ngh! quytit DHDCE;
cric Nghi quy6t, Quyi5t dinh cta HDQT, tham gia th6o lupn, g6p-y trong qu6 trinh x6y dung,

" .4. i ,
stia dOi mQt s6 quy ch6, quy trinh quin ly.

HEQT, TOng gi6m ddc C6ng ty dd h6 trs, tao di6u ki0n 116 BKS thgc hiQn gi6m s6t theo
dring chric nang, nhi€m vu quy dinh tai Di6u lQ c6ng ty vd Lu6t Doanh nghiQp.'cric hoat dong
SXKD cta C6ng ty d€fu dugc chi tt4o gidms6t ch{t che cria HDQT, Ban t6ng gi6m d6c thuong
xuyon biio c6o HEQT ae Hp thoi xin y kitin chi d4o fni rAn thitit.

Ban kitlm so6t dd phOi trqtp v6i ban diAu hdnh trong viQc cung cdp citc th6ng tin phuc vu
thAm dinh b6o c6o tdi chfnh kip thoi, d6m bfio quy6n lgi cria C6 rtOng theo quy Oinf, .,iu phrip-

tg



vf. f6t lugn vi kiSn nghi cfia BKS aOi vOi HDQT, T6ng gi6m tl6c COng ty.

*K6t lufn:

- Cdc ho4t dQng ctra C6ng ty trong ndm 2020 vd ccr bdn tudn thtr theo c6c quy 
.dinh 

cria

Ph6p luat vd.Di6u lQ COng ty.

- Trong ni11j2A20, Ban ki6m so6t chua tim th6y dAu hiEu b6t thuong trong ho4t dQng kinh

doanh cria COng ty.

* Ki6n nghi:

Xudrt phAt tir thqc t6 hoat dQng vd tinh hinh tdi chinh ctia C6ng ty, cing nhirng kho khdn :
th6ch thirc mi C6ng ty dang phai d6i m{t. Ban ki6m so6t dd xuSt kitin nghi v6i HDQT, Ban

T6ng gi6m d6c Cdng ty mOt sO nOi dung sau:

- HDQT, Ban Tdng girim d6c x0y dUng phucrng 6n khic phpc tinh hinh tdi chinh cria C6ng

ty, titip iUc chi d4o tdng culng cdng tiic ti6p th!, d6u thAu tim ki6m c6ng viQc lim nhim duy tri

ho4t dQng vd tdng truong doanh thu, t4o c6ng 6n viQc ldm cho ngudi lao dQng trong c6c n6m

t6i.

- HDQT, Ban t6ng gi6m d6c chi dpo quytit liet d6i v6i c6c dy 6n il6 thi c6ng xong tir nhirng

ndrn rrudc ddy chua hodn thdnh c6ng t6c quytlt to6n v6i cht dAu tu BCn A, quy6t to6n v4t tu

nQi b0 nhu DU 6n c6ng trinh Nhd Qu6c HQi mdi, DU 6n trpm nghiCn XM Bim Son, DU 6n XM

Scrn La, DU 6n XM C6ng Thanh vd rnQt s6 c6c dU 6n kh6c... lirm co so ph6p l1i rtO C6ng ty thu

trOi vOn kfp thoi.

- HDQT vd Ban TOng Gi6m d6c ti6p tgc chi d4o c6ng t6c thqc hdnh ti6t kiQm, ch6ng l6ng

phi, tang cubng quin ly chi phi tr€n c6ng truong va t4i v[n phdng C6ng ty co hiQu qui hon.

- HDQT, Ban TOng gi6m d6c titip tirc ldm viQc vdi Vietinbank, BIDV di5 co c6u thdi h4n tra

ng vd titip tgc thucrng th6o vdi khSch hnng dC gi6n thoi gian tri ng, ddng thoi ldm viQc vdi co

quan BHXH dti co c6u thcri gian tr6 no, phuon g 6n giti quy6t cfr6 Ag cho ngudi lao dQng.

- HDQT, Ban T6ng gi6m d6c ti6p tgc x6y dUng c6c biQn ph6p ph6t tri6n thi trunng, rd so6t

hiQu qui viQc sri dUng O6t aC c6 gihiphdp phn hgrp, khai th6c sri dUng, ph6t huy tOi da ndng lgc ;
nhi xu&ng , miLy m6c, trang thi6t bi hign c6 n6ng cao hiQu qu6 SXKD cria C6ng ty. 3

- HDQT, Ban T6ng giSm t16c tiifp tpc chi elao elAy mqnh c6ng tdc nghiQm thu, thanh quy6t

to6n vir dAy nhanh ti6n clQ thu h6i v6n, thu hdi nq t6n dgng c6ng trinh nhim ndng cao hiQu qui
;. . -,sri dqng vdn vd dim b6o ngu6n v6n cho hopt dQng SXKD.

- HDQT, Ban Tdng gi6m d6c tii5p tpc chri trgng c6ng t6c kiQn todn nhdn sy, .O pf,,rong an

tuyi5n dUng, s6p x6p sti dpng lao dQng phu hgrp v6i tinhhinh SXKD.

- HDQT, Ban, Tdng gi6m dOc t6p trung chi dao t6i c<v c6u phAn ddy truy6n m6y m6c, thi6t

bi sin xu6t que hirr,r, trong qu6 trinh t6i co c6u, cAn c6 nhirng biQn ph6p L. 
]uo 

tri, b6o d"uftry
moc, thi6t bi. /') 

l0



- HDQT chi d4o c6ng t6c bdn giao Tdng gi6m ct6c, thgc hiQn ehing c6c Nghi quytit cria HQi

d6ng qu6n tri, tri6n khai nhanh tii5n dQ bdn giao vd c6ng t6c bdn giao gifia hai T6ng giim d6c 2

giai dopn ld nguy6n TOng gi6m tl6c Ong Ph4m Dinh San vd Ong Ph4m Van Hodn, b2rn giao

nguy6n Tdng gi6m ctdc Ong Ph4m V[n Hodn vd T6ng gi6m d6c duong nhiQm Ong Nguy6n

XuAn Th6ng:

VII. K6 ho4ch hoqt ilQng cria Ban ki6m soit trong niim 2021

- Ti6p tqc gi6m s6t viQc thgc hiQn c6c nghi quy6t, Quy6t dinh cria Dai hQi ddng c6 d6ng.

HDQT cdng ty.

^.4- Ti€p tgc gi6m siit ciic ho4t ttQng cria C6ng ty,.trong i16 t4p trung c6ng t6c nghiQm thu,

quy6t to6n vi thu hdi v6n cilc c6ng trinh t6n ctgng.

- DAnh gi6 tinh hinh ho4t tlQng SXKD, tinh hinh tii chinh cria COng ty.

- C6 y ki€n <tt) xu6t, kitin nghi tdi HDQT, Tdng gi6m c16c C6ng ty tr6n co sd k6t qui ho4t

dQng drlnh gi6, gi6m s6t.

- Thgc hi€n theo chric n6ng, nhiQm vp cria Ban ki6m so6t.

Tr0n ddy ld Brio c6o kiit qui ho4t dQng ndm 2020 vit k6 hoach ho4t dQng nim 2021 cfia

BKS kinh trinh Dpi h6i d6ng cO d6ng thdng qua.

,,

Noi nh$n:
- Nhu tr6n
. HDQT, TGE
- C5c KSV
- Luu BKS,TKHEQT

R,
TM. BAN KIEM SOAT

NG BAN

#ry{r*
(4'/ CONG TYl\.coNe r
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rONc c0Nc ry rAp rrrAv vEr NAM - crcP
cONc rv cO pnAN LTLAMAs

Noi nh$n:
- Nhutr6n;
- Luu IDQT.

CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
D0.lflp - TE do - H?"h phfi.

Bim son, ngdy 26 thdng 04 ndm 2021

. BAocAo . 7 :

VA viQc: KP, qyi tru: Te".:6"g tilc,tdi cy cay"i,.t?,qc tri6n k*rai cong tic tdi
co c0u ph6n tii san ddy chuy6n m6y m6c, thi6t bi san xudt que han

Kinh gr?i: D$r HQI OONC CO DoNC C6NC TY CP LILAMAs

Cdn cri Nghi etytit sti: 114/TCT-FDTV ngay 27/O3l2Ol2 crta HQi d6ng thenh a

vi6n TOng 96rg ty Lilp m6y ViQt Nam vO viQc: PhO duyQt chri trucrng t6i co c6u Nhd
m6y sin xudt vQt lieu han LILAMA;

C[n crl Nghi quyiSt s6: 26/NQ- DIIECD ngdy lg/4l2ol2; Nghi quyiit s6: 49/
NQ- DIIDCD ngdy 261412013; Nghi quyiSt s5: 36l NQ- EI{DCD ngiy 2314120t4;
Nghi quytSt s6: 39A{Q- DHDCD ngay 24l4l2OL5; Ngh! quy6t sti: 62liVQ- EHDCD
nsey 26/4l2ot6; Nghi qu#t s6: 40A{Q- EHDCD ngey 28/412017; Nghi quy6t sri:
38/I\iQ- DFE9D nsay 27/4l2ot8; N,Si quyi5t s6: 58A{Q- DHECD ngiry 261412019 vi
Nehi quy6t s6: 684{Q- DHDCD ngey 2Sl4/2A20 cua E4i hQi d6ng cO d6ng thu}ng
ni6n C6ng ty .6 phen Lilama 5 vA viQc: Th6ng qua chri truong tdiio.6, ua ti6p tpc
t6i co c6u phdn tdi san ddy chuydn mdy m6c,thitit bi san xu6t que hdn.

HQi d6ng qu.an tri C6ng ty."6 pha" Lilama5 xin b6o c6o kiSt qui thyc hiQn c6ng
tdctdieo c6u vd ti6p tgc t6i co cAu phAn tdi sin d6y chuyAn m6y m6c, thiiit bi sin xu6t
que hdn nhu sau:

K6 fi nim }OLZ d6n nay, Ban 16nh <lpo COng ty da mdi r6t nhiAu cdc dditdc
trong vd ngodi nudc aC Uan phin tdi san ddy chuyCn m6y m6c, thi(it bi sdn xu6t que
han nhu sau: Tfp dodn Hoa Sen-HoaSenGroup; C6ng ty TNHH ChosunVINA-KCN
Long Thenh, D6ng Nai; vin phdng dai dien Que han Kiswel tai viQt Nam; c6ng ry ,

TNIil{ Kuang fai ryiqt NamykCN Nhcrn tr4ch, Dbng Nai; 
' 
C6ng ry SSH

Corporation D4i-di6n cung cdp Que han Lincoln tpi ViQt Nam - Tflp dodn tincom n,ly;
Epi diQn cung c5p que han Huyndai(Korea) tai ViQt Nam; C6ng ty Que Hdn Nam Hd
ViQt; COng ty Que hdn Sovigas - thuQc TOng cdng ty H6a ctr6t Vigt Nam; Tpp <loan
Hda Ph6t-HoaPhatGroup... Tuy nhi6n vdn chua hodn thanh. .

Vay HQi tlOng.quin tri COng ty .6 phAn Lilxta5,b6o c6o ktit qu6 thgc hiQrr c6ng
thc tdi co c6u vn tii5p tgc tritin khai c6ng tdc tdi co c6u phan tdi sin ddy chuyen m6y :

m6c, thi6t bi san xu6t que hin.

Trfln trgng!



ToNG cONc ry rAp uAv vrsr NAM - crcp
cONc ry cO pnAN r,ilauas

cQNc Hoe xA Her cHU NcHie vryr NAM
DQc IOp - Tq do - Hanh phfc

Bim son, ngay 26 thdng 04 ndm 2020

sAo cAo
Dg 6n dAu tu: Trucnrg c6ng nhen k! thuft ldp m6y sti S t4i.thanh ph6 Vi$, NglrQ
An dugc UBND tinh NghQ An huy b6 quy ho4ch dU an itAu tu vd thu frOi tai Oat.

Kinh gr?i: DAr HQI OONC CO DoNG C6NG Ty Cp LILAMAs

. Thsc hiQn Nghi quytit s6: 58/\IQ-DHDCD, ngey 26/O4l2Ot9 vd Nghi quytit
s6: 684{Q-D[DCD, ngey 28104/2020 cira E4i HQi tt6ng c6 d6ng thudrng vA viQc:

.Thdng qua chri try*g tdi co c6u ktru d6t frucrng cdng nhan ky thuflt tap may sO S

thuQc COng W Lip m6y vd Xdy dpg sO S lnay li COng ty 
"6 

phe" filamaS). 
-

HQi cl6ng quan tri Cdng ty .6 phen Lilama5 xin b6o c6o kiSt qui tfuic hiQn
c6.ng tdc tdi co c6u khu ctdt Trudmg 1619 ,hal kf.thuft lilp mdy ro s tiruQ. C6ng ty
Llp mdy vi Xdy dUng sti 5 lnay h COng ty 

"6 
pf,A" Lilarna5) nho ,uu

Trong ndm 2019 pan 15nh. dpo COng ty da.tim dugc mQt sti dtii tac de tnuc
hiQn c6ng tdc tdi co c6u khu cl6t Trudrng c6ng nh6n ky thpat lip mdy sO S ttruic
cong W r"p,m6y yd Xdy dpg so s lnay ln c6ng ry .o phAn Lilamas). Tuy nhi6n
d9 rn0t sO trO so giSy td 1i6n quan di5n khu A6t rrucrng r6ng nhan ky t[u4t iilp may
s6 5 chua hoirn thi6n theo quy dinh ctra ph6p luft.

Cdn cri Quyiit dinh sO 5830/QD.UBND- ngey Ul12/2017 cla Uy Ban nhan
dan tinh Nghe An v6 viQc: Xt bi c6c dg rin diu tu cham tiiSn d0 tr6n dfa bdn tinh
NghQ An cho Phdp dg rln dugc gia hpn hodn thanh vi dua vio sri dUng tru6c ngey
3O/lIl2Ol9, n6u Lilama5 kh6ng thuc hipn du an <Lrng titin dQ gia ha;thi Uv i"n
nhdn dan tinh sE huy quy hopch dugc duyQt, xri ly a6t eai theo quy dinh.

Sau khi dugc Uy Ban nhdn tinh Nehe An giao A6t AC thgc hiQn dg 6n, do tinh
hinh tei chinh cria COng ty kh6 khin, Lilama5 chua thuc hiQn x6y dpg c6c h4ng
mpc theo quy hopch. HiQn nay, d1r r{n dAu tu Trunng c6ng nhen ryirruat iap m6y s6
5 tai thanh ptro vinrr,.Nghq $n cluqc uy Ban nhen iinrr Ngrre An hriy b6 quy hoech
dg 6n dAu tu vd thu trOi hi Adt.

vfly HQi d6ng quan tri cong ty.6 phan Lilama5 xin 86o c6o E4i hOi c6 d6ng.

TrAn trgng!

Noi nhQn:
- Nhutr6n;
- LuuwaTA*/-'-
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PH井N M雲 Đ井U 

Điều l羽 nƠy được thông qua theo Nghị quyết c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông số 
22/NQ-ĐHĐCĐ ngƠy 28 tháng 04 năm 2021 

I. Đ卯NH NGHĨA CÁC THU一T NG頴 TRONG ĐI陰U L烏 

Đi隠u 1. Gi違i thích thuật ngữ 

1. Trong Điều l羽 nƠy, những thuật ngữ dưới đơy được hiểu như sau: 
a. Vốn điều l羽 lƠ tổng m羽nh giá cổ phần đƣ bán hoặc được đăng kỦ mua khi 

thƠnh lập công ty cổ phần vƠ theo quy định tại Điều 6 Điều l羽 nƠy; 
b. Vốn có quyền biểu quyết lƠ vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền 

biểu quyết về những vấn đề thu瓜c thẩm quyền quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ 
đông; 

c. Luật Doanh nghi羽p lƠ Luật Doanh nghi羽p số 59/2020/QH14 được Quốc h瓜i 
nước C瓜ng hòa Xƣ h瓜i Ch栄 nghĩa Vi羽t Nam thông qua ngƠy 17 tháng 6 năm 2020; 

d. Luật Chứng khoán lƠ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc h瓜i 
nước C瓜ng hòa Xƣ h瓜i Ch栄 nghĩa Vi羽t Nam thông qua ngƠy 26 tháng 11 năm 
2019; 

đ. Vi羽t Nam lƠ nước C瓜ng hòa Xƣ h瓜i Ch栄 nghĩa Vi羽t Nam; 
e. NgƠy thƠnh lập lƠ ngƠy Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh 

nghi羽p (Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh vƠ các giấy tờ có giá trị tương 
đương) lần đầu; 

g. Người điều hƠnh doanh nghi羽p lƠ Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế 
toán trưởng vƠ người điều hƠnh khác theo quy định c栄a Điều l羽 công ty; 

h. Người quản lỦ doanh nghi羽p lƠ người quản lỦ công ty, bao gồm Ch栄 tịch 
H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Tổng giám đốc vƠ cá nhơn giữ 
chức danh quản lỦ khác theo quy định tại Điều l羽 công ty; 

i. Người có liên quan lƠ cá nhơn, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 
Luật Chứng khoán; 

k. Cổ đông lƠ cá nhơn, tổ chức sở hữu ít nhất m瓜t cổ phần c栄a công ty cổ 
phần; 

l. Cổ đông sáng lập lƠ cổ đông sở hữu ít nhất m瓜t cổ phần phổ thông vƠ kỦ tên 
trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

m. Cổ đông lớn lƠ cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 
khoán; 

n. Thời hạn hoạt đ瓜ng lƠ thời gian hoạt đ瓜ng c栄a Công ty được quy định tại 
Điều 2 Điều l羽 nƠy vƠ thời gian gia hạn (nếu có) được Đại h瓜i đồng cổ đông c栄a 
Công ty thông qua; 

o. Sở giao dịch chứng khoán lƠ Sở giao dịch chứng khoán Vi羽t Nam vƠ các 
công ty con. 
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2. Trong Điều l羽 nƠy, các tham chiếu tới m瓜t hoặc m瓜t số quy định hoặc văn 
bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (M映c, Điều c栄a Điều l羽 nƠy) được sử d映ng nhằm thuận ti羽n cho 
vi羽c hiểu n瓜i dung vƠ không ảnh hưởng tới n瓜i dung c栄a Điều l羽 nƠy. 

II. TểN, HỊNH TH永C, TR影 S雲, CHI NHÁNH, VĔN PHÒNG Đ萎I 
DI烏N, Đ卯A ĐI韻M KINH DOANH, TH云I H萎N HO萎T Đ浦NG VĨ NG姶云I 
Đ萎I DI烏N THEO PHÁP LU一T C曳A CỌNG TY 

Đi隠u 2.  Tên, hình thức, tr映 sở, chi nhánh, văn phòng đ衣i di羽n, đ鵜a điểm 
kinh doanh vƠ thời h衣n ho衣t đ瓜ng c栄a Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Vi羽t:  Công ty cổ phần LILAMA5 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:  LILAMA5 JOINT STOCK COMPANY 

- Tên Công ty viết tắt:  LILAMA5., JSC 

2. Công ty lƠ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhơn phù hợp với pháp luật 
hi羽n hƠnh c栄a Vi羽t Nam. 

3. Tr映 sở đăng kỦ c栄a Công ty lƠ: 

- Địa chỉ : Số 179, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xƣ Bỉm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

- Đi羽n thoại : 0237 3824 421   

- Fax  : 0237 3824 220 

- E-mail : Lilama5@lilama5.com.vn 

- Website : www.lilama5.com.vn 

4. Công ty có thể thƠnh lập chi nhánh vƠ văn phòng đại di羽n tại địa bƠn kinh 
doanh để thực hi羽n các m映c tiêu hoạt đ瓜ng c栄a Công ty phù hợp với quyết định 
c栄a H瓜i đồng quản trị vƠ trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt đ瓜ng trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 54 
Điều l羽 nƠy, thời hạn hoạt đ瓜ng c栄a Công ty lƠ vô thời hạn kể từ ngƠy thƠnh lập. 

Đi隠u 3.  Ng逢ời đ衣i di羽n theo pháp luật c栄a Công ty 

1. Công ty có 01 người đại di羽n theo pháp luật. Tổng giám đốc lƠ đại di羽n 
theo pháp luật c栄a Công ty.  

2. Quyền hạn vƠ nghĩa v映 c栄a người đại di羽n theo pháp luật như sau: 
a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công vi羽c kinh doanh hằng ngƠy c栄a 

công ty mƠ không thu瓜c thẩm quyền c栄a H瓜i đồng quản trị; 
b. Tổ chức thực hi羽n các nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị; 
c. Tổ chức thực hi羽n kế hoạch kinh doanh vƠ phương án đầu tư c栄a công ty; 
d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lỦ n瓜i b瓜 c栄a công ty; 
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đ. Bổ nhi羽m, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m các chức danh quản lỦ trong công ty, trừ 
các chức danh thu瓜c thẩm quyền c栄a H瓜i đồng quản trị; 

e. Quyết định tiền lương vƠ lợi ích khác đối với người lao đ瓜ng trong công ty, 
kể cả người quản lỦ thu瓜c thẩm quyền bổ nhi羽m c栄a Tổng giám đốc; 

g. Tuyển d映ng lao đ瓜ng; 
h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lỦ l厩 trong kinh doanh; 
i. Quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp luật, Điều l羽 công ty vƠ 

nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị. 

III. M影C TIểU, PH萎M VI KINH DOANH VĨ HO萎T Đ浦NG C曳A 
CỌNG TY 

Đi隠u 4. M映c tiêu ho衣t đ瓜ng c栄a Công ty 

1. NgƠnh ngh隠 kinh doanh c栄a Công ty: 
 

STT Tên ngƠnh ngh隠 kinh doanh Mƣ ngƠnh 

1 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phơn 
vƠo đơu 

Chi tiết: Gia Công chế tạo, lắp đặt vƠ tư vấn lắp đặt dơy 
chuyền công ngh羽, kết cấu thép các công trình, thiết bị lò 
hơi, bình, bể chứa gas, đường ống công ngh羽 chịu áp lực 
các loại 

2599 (Chính) 

2 Xơy dựng Công trình đường sắt vƠ đường b瓜 4210 

3 Xơy dựng công trình kỹ thuật dơn d映ng khác 

Chi tiết: Xơy dựng, lắp đặt các công trình th栄y lợi, công 
nghi羽p, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghi羽p, h羽 
thống thông tin liên lạc, đường dơy tải đi羽n, trạm biến 
thế;  Thi Công xử lỦ nền móng, trang trí n瓜i thất; Lắp ráp 
thiết bị máy móc công trình 

4290 

4 Sản xuất khác chưa phơn vƠo đơu 

Chi tiết: Sản xuất kinh doanh vật tư (gạch lát, đá ốp lát, 
đá xơy dựng, đất đèn, que hƠn), ph映 tùng, cấu ki羽n kim 
loại cho ngƠnh xơy dựng 

3290 

5 Vận tải hƠnh khách đường b瓜 khác 4932 

6 Xơy dựng nhƠ các loại 4100 

7 Kinh doanh bất đ瓜ng sản, quyền sử d映ng đất thu瓜c ch栄 6810 
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STT Tên ngƠnh ngh隠 kinh doanh Mƣ ngƠnh 

sở hữu, ch栄 sử d映ng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị vƠ dịch v映 cho thuê 
văn phòng, cửa hƠng; kinh doanh nhƠ, cho thuê nhƠ 
xưởng 

8 Bán buôn ô tô vƠ xe có đ瓜ng cơ khác 4511 

9 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô vƠ xe có đ瓜ng cơ khác 4520 

10 Vận tải hƠng hóa bằng đường b瓜 

Chi tiết: Vận chuyển hƠng hóa bằng xe ô tô 

4933 

11 Bán lẻ khác trong các cửa hƠng kinh doanh tổng hợp 

Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tơm thương mại 

4719 

12 Kiểm tra mối hƠn bằng phương pháp không phá h栄y 
(siêu ơm, thẩm thấu, từ tính xray); 

Thí nghi羽m, hi羽u chỉnh thiết bị đi羽n, h羽 thống nhi羽t, h羽 
thống điều khiển tự đ瓜ng các dơy chuyền công ngh羽, 
chống ăn mòn bề mặt kim loại; 

 Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu 
trọng; 

Ngành, nghề 
chưa khớp mã 
với Hệ thống 
ngành kinh tế 

Việt Nam 

 

2. M映c tiêu hoạt đ瓜ng c栄a Công ty: 

a. Kinh doanh có lƣi, bảo toƠn vƠ phát triển vốn c栄a các cổ đông đầu tư tại 
Công ty; hoƠn thƠnh các chỉ tiêu theo nghị quyết c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông; 

b. Phát triển Công ty có trình đ瓜 công ngh羽, quản lỦ vƠ chuyên môn hoá cao; 
kinh doanh các ngƠnh nghề mƠ pháp luật không cấm, gắn kết chặt chẽ giữa sản 
xuất kinh doanh với khoa học công ngh羽; 

c. Nơng cao chất lượng quản lỦ vƠ hi羽u quả đầu tư, mở r瓜ng liên doanh liên 
kết, nơng cao uy tín vƠ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước vƠ quốc tế; 

d. Nơng cao đời sống người lao đ瓜ng, phát huy truyền thống văn hóa doanh 
nghi羽p; 

e. Xơy dựng, duy trì quan h羽 hợp tác, phát triển đối tác chiến lược bền vững 
giữa Tổng công ty Lắp máy vi羽t Nam ậ CTCP vƠ doanh nghi羽p liên quan khác. 

Đi隠u 5. Ph衣m vi kinh doanh vƠ ho衣t đ瓜ng c栄a Công ty 

Công ty được phép tiến hƠnh hoạt đ瓜ng kinh doanh theo các ngƠnh nghề quy 
định tại Điều l羽 nƠy đƣ đăng kỦ, thông báo thay đổi n瓜i dung đăng kỦ với cơ quan 
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đăng kỦ kinh doanh vƠ đƣ công bố trên Cổng thông tin đăng kỦ doanh nghi羽p quốc 
gia. (Trường hợp Công ty kinh doanh ngƠnh nghề đầu tư kinh doanh có điều ki羽n, 
Công ty phải đáp ứng đ栄 điều ki羽n kinh doanh theo quy định c栄a Luật đầu tư, pháp 
luật chuyên ngƠnh liên quan). 

IV. V渦N ĐI陰U L烏, C蔚 PH井N, C蔚 ĐỌNG SÁNG L一P 
Đi隠u 6. V嘘n đi隠u l羽, c鰻 ph亥n, c鰻 đông sáng lập 
1. Vốn điều l羽 c栄a Công ty lƠ: 51.497.910.000 đ欝ng (Bằng chữ: Năm mươi 

mốt tỷ, bốn trăm chín mươi bảy tri羽u, chín trăm mười nghìn đồng). 

Tổng số vốn điều l羽 c栄a Công ty được chia thƠnh 5.149.791 cổ phần với m羽nh 
giá lƠ 10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều l羽 khi được Đại h瓜i đồng cổ đông thông 
qua vƠ phù hợp với các quy định c栄a pháp luật. 

3. Các cổ phần c栄a Công ty vƠo ngƠy thông qua Điều l羽 nƠy bao gồm cổ phần 
phổ thông vƠ cổ phần ưu đƣi (nếu có). Các quyền vƠ nghĩa v映 c栄a cổ đông nắm giữ 
từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều l羽 nƠy. 

4. Công ty có thể phát hƠnh các loại cổ phần ưu đƣi khác sau khi có sự chấp 
thuận c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông vƠ phù hợp với các quy định c栄a pháp luật. 

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần vƠ các thông tin khác về cổ đông theo quy 
định c栄a Luật Doanh nghi羽p được nêu tại ph映 l映c đính kèm. Ph映 l映c nƠy lƠ m瓜t 
phần c栄a Điều l羽 nƠy. 

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chƠo bán cho các cổ đông hi羽n hữu theo 
tỷ l羽 tương ứng với tỷ l羽 sở hữu cổ phần phổ thông c栄a họ trong Công ty, trừ 
trường hợp Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng 
kỦ mua hết sẽ do H瓜i đồng quản trị c栄a Công ty quyết định. H瓜i đồng quản trị có 
thể phơn phối số cổ phần đó cho cổ đông vƠ người khác với điều ki羽n không thuận 
lợi hơn so với những điều ki羽n đƣ chƠo bán cho các cổ đông hi羽n hữu trừ trường 
hợp Đại h瓜i đồng cổ đông có chấp thuận khác. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đƣ phát hƠnh theo những 
cách thức được quy định trong Điều l羽 nƠy vƠ pháp luật hi羽n hƠnh. 

7. Công ty có thể phát hƠnh các loại chứng khoán khác theo quy định c栄a 
pháp luật. 

Đi隠u 7. Chứng nhận c鰻 phi院u 

1. Cổ đông c栄a Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ 
phần vƠ loại cổ phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu lƠ loại chứng khoán xác nhận quyền vƠ lợi ích hợp pháp c栄a 
người sở hữu đối với m瓜t phần vốn cổ phần c栄a tổ chức phát hƠnh. Cổ phiếu phải 
có đầy đ栄 các n瓜i dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghi羽p. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) kể từ ngƠy n瓜p đầy đ栄 hồ sơ đề nghị chuyển 
quyền sở hữu cổ phần theo quy định c栄a Công ty hoặc trong thời hạn hai (02) 
tháng kể từ ngƠy thanh toán đầy đ栄 tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án 
phát hƠnh cổ phiếu c栄a Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hƠnh quy 
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định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ 
phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị h栄y hoại dưới hình thức 
khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị c栄a cổ đông đó. Đề 
nghị c栄a cổ đông phải bao gồm các n瓜i dung sau đơy: 

a. Thông tin về cổ phiếu đƣ bị mất, bị hư hỏng hoặc bị h栄y hoại dưới hình 
thức khác; 

b. Cam kết chịu trách nhi羽m về những tranh chấp phát sinh từ vi羽c cấp lại cổ 
phiếu mới. 

Đi隠u 8. Chứng ch雨 chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác c栄a Công ty được 
phát hƠnh có chữ kỦ c栄a người đại di羽n theo pháp luật vƠ dấu c栄a Công ty. 

Đi隠u 9. Chuyển nh逢嬰ng c鰻 ph亥n 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều l羽 nƠy vƠ pháp 
luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng kỦ giao dịch trên Sở giao dịch 
chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định c栄a pháp luật về chứng 
khoán vƠ thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đ栄 không được chuyển nhượng vƠ 
hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát 
hƠnh để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn ch栄 sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chƠo 
bán vƠ các quyền lợi khác theo quy định c栄a pháp luật. 

V. CƠ C遺U T蔚 CH永C, QU謂N TR卯 VĨ KI韻M SOÁT 

Đi隠u 10. C挨 c医u t鰻 chức, qu違n tr鵜 vƠ kiểm soát 
Cơ cấu tổ chức quản lỦ, quản trị vƠ kiểm soát c栄a Công ty bao gồm: 
1. Đại h瓜i đồng cổ đông; 
2. H瓜i đồng quản trị; 
3. Ban kiểm soát; 
4. Tổng giám đốc điều hƠnh. 

VI. C蔚 ĐỌNG VĨ Đ萎I H浦I Đ唄NG C蔚 ĐỌNG 

Đi隠u 11. Quy隠n c栄a c鰻 đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 
a. Tham dự, phát biểu trong cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông vƠ thực hi羽n 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại di羽n theo 栄y quyền hoặc hình 
thức khác do Điều l羽 công ty, pháp luật quy định. M厩i cổ phần phổ thông có m瓜t 
phiếu biểu quyết; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông; 
c. 姶u tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ l羽 sở hữu cổ phần phổ thông c栄a 

từng cổ đông trong Công ty; 
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d. Tự do chuyển nhượng cổ phần c栄a mình cho người khác, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghi羽p vƠ quy định 
khác c栄a pháp luật có liên quan; 

đ. Xem xét, tra cứu vƠ trích l映c thông tin về tên vƠ địa chỉ liên lạc trong danh 
sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác c栄a 
mình; 

e. Xem xét, tra cứu, trích l映c hoặc sao ch映p Điều l羽 công ty, biên bản họp Đại 
h瓜i đồng cổ đông vƠ Nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông; 

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận m瓜t phần tƠi sản còn lại 
tương ứng với tỷ l羽 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 nghi羽p; 

i. Được đối xử bình đẳng. M厩i cổ phần c栄a cùng m瓜t loại đều tạo cho cổ đông 
sở hữu các quyền, nghĩa v映 vƠ lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại 
cổ phần ưu đƣi, các quyền vƠ nghĩa v映 gắn liền với các loại cổ phần ưu đƣi phải 
được Đại h瓜i đồng cổ đông thông qua vƠ công bố đầy đ栄 cho cổ đông; 

k. Được tiếp cận đầy đ栄 thông tin định kỳ vƠ thông tin bất thường do Công ty 
công bố theo quy định c栄a pháp luật; 

l. Được bảo v羽 các quyền, lợi ích hợp pháp c栄a mình; đề nghị đình chỉ, h栄y 
bỏ nghị quyết, quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông, H瓜i đồng quản trị theo quy 
định c栄a Luật Doanh nghi羽p; 

m. Các quyền khác theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 nƠy. 
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 H瓜i đồng quản trị thực hi羽n vi羽c tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ 

đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 vƠ Điều 140 Luật Doanh nghi羽p; 
b. Xem xét, tra cứu, trích l映c số biên bản vƠ nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i 

đồng quản trị, báo cáo tƠi chính bán niên vƠ hằng năm, báo cáo c栄a Ban kiểm soát, 
hợp đồng, giao dịch phải thông qua H瓜i đồng quản trị vƠ tƠi li羽u khác, trừ tƠi li羽u 
liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh c栄a Công ty; 

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề c映 thể liên quan đến quản lỦ, 
điều hƠnh hoạt đ瓜ng c栄a Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản 
vƠ phải bao gồm các n瓜i dung sau đơy: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 
tờ pháp lỦ c栄a cá nhơn đối với cổ đông lƠ cá nhơn; tên, mƣ số doanh nghi羽p hoặc số 
giấy tờ pháp lỦ c栄a tổ chức, địa chỉ tr映 sở chính đối với cổ đông lƠ tổ chức; số 
lượng cổ phần vƠ thời điểm đăng kỦ cổ phần c栄a từng cổ đông, tổng số cổ phần 
c栄a cả nhóm cổ đông vƠ tỷ l羽 sở hữu trong tổng số cổ phần c栄a Công ty; vấn đề 
cần kiểm tra, m映c đích kiểm tra; 

d. Kiến nghị vấn đề đưa vƠo chương trình họp Đại h瓜i đồng cổ đông. Kiến 
nghị phải bằng văn bản vƠ được gửi đến Công ty chậm nhất lƠ 03 ngƠy lƠm vi羽c 
trước ngƠy khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần 
c栄a cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vƠo chương trình họp; 
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đ. Các quyền khác theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 nƠy. 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử người vƠo H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát, theo quy định tại 
khoản 2 Điều 24 Điều l羽 nƠy. Vi羽c đề cử người vƠo H瓜i đồng quản trị vƠ Ban kiểm 
soát thực hi羽n như sau: 

a. Các cổ đông phổ thông hợp thƠnh nhóm để đề cử người vƠo H瓜i đồng quản 
trị vƠ Ban kiểm soát phải thông báo về vi羽c họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết 
trước khi khai mạc Đại h瓜i đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị vƠ Ban kiểm soát, cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản nƠy được quyền đề cử m瓜t hoặc m瓜t số 
người theo quy định tại Điều l羽 nƠy lƠm ứng cử viên H瓜i đồng quản trị vƠ Ban 
kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử 
thấp hơn số ứng cử viên mƠ họ được quyền đề cử theo quyết định c栄a Đại h瓜i đồng 
cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát vƠ các cổ 
đông khác đề cử. 

Đi隠u 12. Nghƿa v映 c栄a c鰻 đông 
 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa v映 sau: 
1. Thanh toán đ栄 vƠ đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 
2. Không được rút vốn đƣ 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 m瓜t phần hoặc toƠn b瓜 vốn cổ phần đƣ góp trái với quy 
định tại khoản nƠy thì cổ đông đó vƠ người có lợi ích liên quan trong Công ty phải 
cùng liên đới chịu trách nhi羽m về các khoản nợ vƠ nghĩa v映 tƠi sản khác c栄a Công 
ty trong phạm vi giá trị cổ phần đƣ bị rút vƠ các thi羽t hại xảy ra. 

3. Tuơn th栄 Điều l羽 công ty vƠ Quy chế quản lỦ n瓜i b瓜 c栄a Công ty. 
4. Chấp hƠnh Nghị quyết, quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông, H瓜i đồng 

quản trị. 
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều l羽 

công ty vƠ pháp luật; chỉ sử d映ng thông tin được cung cấp để thực hi羽n vƠ bảo v羽 
quyền vƠ lợi ích hợp pháp c栄a mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin 
được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhơn khác. 

6. Tham dự cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông vƠ thực hi羽n quyền biểu quyết 
thông qua các hình thức sau: 

a. Tham dự vƠ biểu quyết trực tiếp tại cu瓜c họp; 

b. 曳y quyền cho cá nhơn, tổ chức khác tham dự vƠ biểu quyết tại cu瓜c họp; 
c. Tham dự vƠ biểu quyết thông qua h瓜i nghị trực tuyến, bỏ phiếu đi羽n tử 

hoặc hình thức đi羽n tử khác; 
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cu瓜c họp thông qua thư, fax, thư đi羽n tử; 
đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng [phương ti羽n khác] theo quy định trong Điều l羽 

công ty. 
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7. Chịu trách nhi羽m cá nhơn khi nhơn danh Công ty dưới mọi hình thức để 
thực hi羽n m瓜t trong các hƠnh vi sau đơy: 

a. Vi phạm pháp luật; 
b. Tiến hƠnh kinh doanh vƠ các giao dịch khác để tư lợi hoặc ph映c v映 lợi ích 

c栄a tổ chức, cá nhơn khác; 
c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các r栄i ro tƠi chính đối với 

Công ty. 
8. HoƠn thƠnh các nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp luật hi羽n hƠnh. 
Đi隠u 13. Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 

1. Đại h瓜i đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, lƠ cơ quan 
quyết định cao nhất c栄a Công ty. Đại h瓜i đồng cổ đông họp thường niên m厩i năm 
m瓜t lần vƠ trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngƠy kết thúc năm tƠi chính. H瓜i 
đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại h瓜i đồng cổ đông thường niên trong 
trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngƠy kết thúc năm tƠi chính. 
NgoƠi cu瓜c họp thường niên, Đại h瓜i đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa 
điểm họp Đại h瓜i đồng cổ đông được xác định lƠ nơi ch栄 tọa tham dự họp vƠ phải 
ở trên lƣnh thổ Vi羽t Nam. 

2. H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông thường niên vƠ lựa 
chọn địa điểm phù hợp. Đại h瓜i đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn 
đề theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 công ty, đặc bi羽t thông qua báo cáo tƠi 
chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tƠi chính năm 
c栄a Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Ủ kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ 
chối, Công ty phải mời đại di羽n tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hi羽n kiểm 
toán báo cáo tƠi chính c栄a Công ty dự họp Đại h瓜i đồng cổ đông thường niên vƠ 
đại di羽n tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhi羽m tham dự họp 
Đại h瓜i đồng cổ đông thường niên c栄a Công ty. 

3. H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông bất thường trong 
các trường hợp sau: 

a. H瓜i đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích c栄a Công ty; 
b. Số lượng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thƠnh viên tối thiểu theo quy định c栄a pháp luật; 
c. Theo yêu cầu c栄a cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 c栄a Luật Doanh nghi羽p; yêu cầu tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải được 
thể hi羽n bằng văn bản, trong đó nêu rõ lỦ do vƠ m映c đích cu瓜c họp, có đ栄 chữ kỦ 
c栄a các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thƠnh nhiều bản vƠ tập 
hợp đ栄 chữ kỦ c栄a các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu c栄a Ban kiểm soát; 
đ. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 nƠy. 
4. Tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông bất thường 

a. H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông trong thời hạn 30 
ngƠy kể từ ngƠy số thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên đ瓜c lập H瓜i đồng quản 
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trị hoặc thƠnh viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 
nƠy hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c vƠ điểm d khoản 3 Điều nƠy; 

b. Trường hợp H瓜i đồng quản trị không tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều nƠy thì trong thời hạn 30 ngƠy tiếp theo, 
Ban kiểm soát thay thế H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông theo 
quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghi羽p; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông theo 
quy định tại điểm b khoản 4 Điều nƠy thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
điểm c khoản 3 Điều nƠy có quyền yêu cầu đại di羽n Công ty tri羽u tập họp Đại h瓜i 
đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghi羽p; 

Trong trường hợp nƠy, cổ đông hoặc nhóm cổ đông tri羽u tập họp Đại h瓜i 
đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng kỦ kinh doanh giám sát trình tự, th栄 t映c 
tri羽u tập, tiến hƠnh họp vƠ ra quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. Tất cả chi phí 
cho vi羽c tri羽u tập vƠ tiến hƠnh họp Đại h瓜i đồng cổ đông được Công ty hoƠn lại. 
Chi phí nƠy không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cu瓜c 
họp Đại h瓜i đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở vƠ đi lại. 

d. Th栄 t映c để tổ chức họp Đại h瓜i đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 
Điều 140 Luật Doanh nghi羽p. 

Đi隠u 14. Quy隠n vƠ nghƿa v映 c栄a Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 

1. Đại h瓜i đồng cổ đông có quyền vƠ nghĩa v映 sau: 
a. Thông qua định hướng phát triển c栄a Công ty; 
b. Quyết định loại cổ phần vƠ tổng số cổ phần c栄a từng loại được quyền chƠo 

bán; quyết định mức cổ tức hằng năm c栄a từng loại cổ phần; 
c. Bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban 

kiểm soát; 
d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tƠi sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tƠi sản 

trở lên được ghi trong báo cáo tƠi chính gần nhất c栄a Công ty; 

đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều l羽 công ty; 
e. Thông qua báo cáo tƠi chính hằng năm; 
g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đƣ bán c栄a m厩i loại; 
h. Xem xét, xử lỦ vi phạm c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban 

kiểm soát gơy thi羽t hại cho Công ty vƠ cổ đông Công ty; 
i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 
k. Quyết định ngơn sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng vƠ lợi ích khác cho 

H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
l. Phê duy羽t Quy chế quản trị n瓜i b瓜; Quy chế hoạt đ瓜ng H瓜i đồng quản trị, 

Ban kiểm soát; 
m. Phê duy羽t danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hi羽n kiểm tra hoạt đ瓜ng c栄a Công ty, bƣi mi宇n 
kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 
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n. Quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định pháp luật. 
2. Đại h瓜i đồng cổ đông thảo luận vƠ thông qua các vấn đề sau: 
a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm c栄a Công ty; 
b. Báo cáo tƠi chính hằng năm đƣ được kiểm toán; 
c. Báo cáo c栄a H瓜i đồng quản trị về quản trị vƠ kết quả hoạt đ瓜ng c栄a H瓜i 

đồng quản trị; 
d. Báo cáo c栄a Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh c栄a Công ty, kết quả 

hoạt đ瓜ng c栄a H瓜i đồng quản trị, Tổng giám đốc; 
đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát vƠ thƠnh viên 

Ban kiểm soát; 
e. Mức cổ tức đối với m厩i cổ phần c栄a từng loại; 
g. Số lượng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
h. Bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban 

kiểm soát; 
i. Quyết định ngơn sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng vƠ lợi ích khác đối với 

H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
k. Phê duy羽t danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hi羽n kiểm tra các hoạt đ瓜ng c栄a công ty khi xét 
thấy cần thiết; 

l. Bổ sung vƠ sửa đổi Điều l羽 công ty; 
m. Loại cổ phần vƠ số lượng cổ phần mới được phát hƠnh đối với m厩i loại cổ 

phần vƠ vi羽c chuyển nhượng cổ phần c栄a thƠnh viên sáng lập trong vòng 03 năm 
đầu tiên kể từ ngƠy thƠnh lập; 

n. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
o. Tổ chức lại vƠ giải thể (thanh lỦ) Công ty vƠ chỉ định người thanh lỦ; 
p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tƠi sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tƠi sản 

trở lên được ghi trong Báo cáo tƠi chính gần nhất c栄a Công ty; 

q. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đƣ bán c栄a m厩i loại; 
r. Công ty kỦ kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 

tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghi羽p với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 
giá trị tƠi sản c栄a Công ty được ghi trong báo cáo tƠi chính gần nhất; 

s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngƠy 31 tháng 12 năm 2020 c栄a Chính ph栄 quy định chi tiết thi 
hƠnh m瓜t số điều c栄a Luật Chứng khoán; 

t. Phê duy羽t Quy chế n瓜i b瓜 về quản trị công ty, Quy chế hoạt đ瓜ng H瓜i đồng 
quản trị, Quy chế hoạt đ瓜ng Ban kiểm soát; 

u. Các vấn đề khác theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 nƠy. 
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3. Tất cả các nghị quyết vƠ các vấn đề đƣ được đưa vƠo chương trình họp phải 
được đưa ra thảo luận vƠ biểu quyết tại cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông. 

Đi隠u 15. 曳y quy隠n tham dự họp Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông  

1. Cổ đông, người đại di羽n theo 栄y quyền c栄a cổ đông lƠ tổ chức có thể trực 
tiếp tham dự họp hoặc 栄y quyền cho m瓜t hoặc m瓜t số cá nhơn, tổ chức khác dự 
họp hoặc dự họp thông qua m瓜t trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 
Luật Doanh nghi羽p. 

2. Vi羽c 栄y quyền cho cá nhơn, tổ chức đại di羽n dự họp Đại h瓜i đồng cổ đông 
theo quy định tại khoản 1 Điều nƠy phải lập thƠnh văn bản. Văn bản 栄y quyền 
được lập theo quy định c栄a pháp luật về dơn sự vƠ phải nêu rõ tên cổ đông 栄y 
quyền, tên cá nhơn, tổ chức được 栄y quyền, số lượng cổ phần được 栄y quyền, n瓜i 
dung 栄y quyền, phạm vi 栄y quyền, thời hạn 栄y quyền, chữ kỦ c栄a bên 栄y quyền vƠ 
bên được 栄y quyền. 

Người được 栄y quyền dự họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải n瓜p văn bản 栄y 
quyền khi đăng kỦ dự họp. Trường hợp 栄y quyền lại thì người tham dự họp phải 
xuất trình thêm văn bản 栄y quyền ban đầu c栄a cổ đông, người đại di羽n theo 栄y 
quyền c栄a cổ đông lƠ tổ chức (nếu trước đó chưa đăng kỦ với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết c栄a người được 栄y quyền dự họp trong phạm vi được 栄y 
quyền vẫn có hi羽u lực khi xảy ra m瓜t trong các trường hợp sau đơy: 

a. Người 栄y quyền đƣ chết, bị hạn chế năng lực hƠnh vi dơn sự hoặc bị mất 
năng lực hƠnh vi dơn sự; 

b. Người 栄y quyền đƣ h栄y bỏ vi羽c chỉ định 栄y quyền; 
c. Người 栄y quyền đƣ h栄y bỏ thẩm quyền c栄a người thực hi羽n vi羽c 栄y quyền. 
Điều khoản nƠy không áp d映ng trong trường hợp Công ty nhận được thông 

báo về m瓜t trong các sự ki羽n trên trước giờ khai mạc cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ 
đông hoặc trước khi cu瓜c họp được tri羽u tập lại. 

Đi隠u 16.  Thay đ鰻i các quy隠n 

1. Vi羽c thay đổi hoặc h栄y bỏ các quyền đặc bi羽t gắn liền với m瓜t loại cổ phần 
ưu đƣi có hi羽u lực khi được cổ đông đại di羽n từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở 
lên c栄a tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông về n瓜i 
dung lƠm thay đổi bất lợi quyền vƠ nghĩa v映 c栄a cổ đông sở hữu cổ phần ưu đƣi chỉ 
được thông qua nếu được số cổ đông ưu đƣi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng 
số cổ phần ưu đƣi loại đó trở lên tán thƠnh hoặc được các cổ đông ưu đƣi cùng loại 
sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đƣi loại đó trở lên tán thƠnh trong trường hợp 
thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy Ủ kiến bằng văn bản. 

2. Vi羽c tổ chức cu瓜c họp c栄a các cổ đông nắm giữ m瓜t loại cổ phần ưu đƣi để 
thông qua vi羽c thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông 
(hoặc đại di羽n theo 栄y quyền c栄a họ) vƠ nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị m羽nh giá c栄a 
các cổ phần loại đó đƣ phát hƠnh. Trường hợp không có đ栄 số đại biểu như nêu 
trên thì cu瓜c họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngƠy tiếp theo vƠ những người 
nắm giữ cổ phần thu瓜c loại đó (không ph映 thu瓜c vƠo số lượng người vƠ số cổ 
phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại di羽n theo 栄y quyền đều được coi lƠ đ栄 số 
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lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cu瓜c họp c栄a cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đƣi nêu 
trên, những người nắm giữ cổ phần thu瓜c loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người 
đại di羽n có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. M厩i cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết 
ngang bằng nhau tại các cu瓜c họp nêu trên. 

3. Th栄 t映c tiến hƠnh các cu瓜c họp riêng bi羽t như vậy được thực hi羽n tương tự 
với các quy định tại Điều 18, 19 vƠ 20 Điều l羽 nƠy. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hƠnh cổ phần quy định khác, các quyền đặc 
bi羽t gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đƣi đối với m瓜t số hoặc tất cả các 
vấn đề liên quan đến vi羽c phơn phối lợi nhuận hoặc tƠi sản c栄a Công ty không bị 
thay đổi khi Công ty phát hƠnh thêm các cổ phần cùng loại. 

Đi隠u 17. Tri羽u tập họp, ch逢挨ng trình họp vƠ thông báo họp Đ衣i h瓜i đ欝ng 
c鰻 đông 

1. H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông thường niên vƠ bất 
thường. H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông bất thường theo các 
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều l羽 nƠy. 

2. Người tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải thực hi羽n các công vi羽c sau 
đơy: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đ栄 điều ki羽n tham gia vƠ biểu quyết tại cu瓜c 
họp Đại h瓜i đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại h瓜i đồng cổ 
đông được lập không quá 10 ngƠy trước ngƠy gửi thông báo mời họp Đại h瓜i đồng 
cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về vi羽c lập danh sách cổ đông có quyền 
tham dự họp Đại h瓜i đồng cổ đông tối thiểu 20 ngƠy trước ngƠy đăng kỦ cuối 
cùng; 

b. Chuẩn bị chương trình, n瓜i dung đại h瓜i; 
c. Chuẩn bị tƠi li羽u cho đại h瓜i; 
d. Dự thảo nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông theo n瓜i dung dự kiến c栄a cu瓜c 

họp; 
đ. Xác định thời gian vƠ địa điểm tổ chức đại h瓜i; 
e. Thông báo vƠ gửi thông báo họp Đại h瓜i đồng cổ đông cho tất cả các cổ 

đông có quyền dự họp; 
g. Các công vi羽c khác ph映c v映 đại h瓜i. 
3. Thông báo mời họp Đại h瓜i đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc c栄a cổ đông, đồng thời 
công bố trên trang thông tin đi羽n tử c栄a Công ty vƠ 曳y ban Chứng khoán NhƠ 
nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu c栄a Công ty niêm yết hoặc đăng kỦ 
giao dịch. Người tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp 
đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 
ngƠy trước ngƠy khai mạc cu瓜c họp (tính từ ngƠy mƠ thông báo được gửi hoặc 
chuyển đi m瓜t cách hợp l羽). Chương trình họp Đại h瓜i đồng cổ đông, các tƠi li羽u 
liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại h瓜i được gửi cho các cổ đông 
hoặc/vƠ đăng trên trang thông tin đi羽n tử c栄a Công ty. Trong trường hợp tƠi li羽u 
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không được gửi kèm thông báo họp Đại h瓜i đồng cổ đông, thông báo mời họp phải 
nêu rõ đường dẫn đến toƠn b瓜 tƠi li羽u họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tƠi li羽u sử d映ng trong cu瓜c họp; 
b. Danh sách vƠ thông tin chi tiết c栄a các ứng viên trong trường hợp bầu 

thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh 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 11 Điều l羽 nƠy 

có quyền kiến nghị vấn đề đưa vƠo chương trình họp Đại h瓜i đồng cổ đông. Kiến 
nghị phải bằng văn bản vƠ phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngƠy lƠm vi羽c 
trước ngƠy khai mạc cu瓜c họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng 
loại cổ phần c栄a cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vƠo chương trình họp. 

5. Người tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy 
định tại khoản 4 Điều nƠy nếu thu瓜c m瓜t trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều nƠy; 
b. VƠo thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đ栄 từ 

5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều l羽 nƠy; 
c. Vấn đề kiến nghị không thu瓜c phạm vi thẩm quyền quyết định c栄a Đại h瓜i 

đồng cổ đông; 
d. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 nƠy. 
6. Người tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải chấp nhận vƠ đưa kiến nghị 

quy định tại khoản 4 Điều nƠy vƠo dự kiến chương trình vƠ n瓜i dung cu瓜c họp, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 5 Điều nƠy; kiến nghị được chính thức bổ sung vƠo 
chương trình vƠ n瓜i dung cu瓜c họp nếu được Đại h瓜i đồng cổ đông chấp thuận. 

Đi隠u 18.  Các đi隠u ki羽n ti院n hƠnh họp Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 

1. Cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông được tiến hƠnh khi có số cổ đông dự họp 
đại di羽n trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cu瓜c họp lần thứ nhất không đ栄 điều ki羽n tiến hƠnh theo quy 
định tại khoản 1 Điều nƠy thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời 
hạn 30 ngƠy, kể từ ngƠy dự định họp lần thứ nhất. Cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông 
lần thứ hai được tiến hƠnh khi có số cổ đông dự họp đại di羽n từ 33% tổng số phiếu 
biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cu瓜c họp lần thứ hai không đ栄 điều ki羽n tiến hƠnh theo quy 
định tại khoản 2 Điều nƠy thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong 
thời hạn 20 ngƠy kể từ ngƠy dự định họp lần thứ hai. Cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ 
đông lần thứ ba được tiến hƠnh không ph映 thu瓜c vƠo tổng số phiếu biểu quyết c栄a 
các cổ đông dự họp. 
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Đi隠u 19. Thể thức ti院n hƠnh họp vƠ biểu quy院t t衣i cu瓜c họp Đ衣i h瓜i đ欝ng 
c鰻 đông 

1. Trước khi khai mạc cu瓜c họp, Công ty phải tiến hƠnh th栄 t映c đăng kỦ cổ 
đông vƠ phải thực hi羽n vi羽c đăng kỦ cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có 
mặt đăng kỦ hết theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hƠnh đăng kỦ cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 
di羽n theo 栄y quyền có quyền biểu quyết m瓜t thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng kỦ, 
họ vƠ tên c栄a cổ đông, họ vƠ tên đại di羽n theo 栄y quyền vƠ số phiếu biểu quyết c栄a 
cổ đông đó. Đại h瓜i đồng cổ đông thảo luận vƠ biểu quyết theo từng vấn đề trong 
n瓜i dung chương trình. Vi羽c biểu quyết được tiến hƠnh bằng biểu quyết tán thƠnh, 
không tán thƠnh vƠ không có Ủ kiến. Tại Đại h瓜i, số thẻ tán thƠnh nghị quyết được 
thu trước, số thẻ không tán thƠnh nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số 
phiếu tán thƠnh hoặc không tán thƠnh để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Ch栄 
tọa công bố ngay trước khi bế mạc cu瓜c họp. Đại h瓜i bầu những người chịu trách 
nhi羽m kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị c栄a Ch栄 tọa. Số thƠnh 
viên c栄a ban kiểm phiếu do Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị c栄a 
Ch栄 tọa cu瓜c họp; 

b. Cổ đông, người đại di羽n theo 栄y quyền c栄a cổ đông lƠ tổ chức hoặc người 
được 栄y quyền đến sau khi cu瓜c họp đƣ khai mạc có quyền đăng kỦ ngay vƠ sau đó 
có quyền tham gia vƠ biểu quyết tại đại h瓜i ngay sau khi đăng kỦ. Ch栄 tọa không 
có trách nhi羽m dừng đại h瓜i để cho cổ đông đến mu瓜n đăng kỦ vƠ hi羽u lực c栄a 
những n瓜i dung đƣ được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2. Vi羽c bầu ch栄 tọa, thư kỦ vƠ ban kiểm phiếu được quy định như sau: 
a. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị lƠm ch栄 tọa hoặc 栄y quyền cho thƠnh viên H瓜i 

đồng quản trị khác lƠm ch栄 tọa cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông do H瓜i đồng quản 
trị tri羽u tập. Trường hợp Ch栄 tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng lƠm vi羽c 
thì các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị còn lại bầu m瓜t người trong số họ lƠm ch栄 tọa 
cu瓜c họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người lƠm ch栄 tọa, 
Trưởng Ban kiểm soát điều hƠnh để Đại h瓜i đồng cổ đông bầu ch栄 tọa cu瓜c họp 
trong số những người dự họp vƠ người có phiếu bầu cao nhất lƠm ch栄 tọa cu瓜c 
họp; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản nƠy, người kỦ tên tri羽u tập họp 
Đại h瓜i đồng cổ đông điều hƠnh để Đại h瓜i đồng cổ đông bầu ch栄 tọa cu瓜c họp vƠ 
người có số phiếu bầu cao nhất lƠm ch栄 tọa cu瓜c họp; 

c. Ch栄 tọa cử m瓜t hoặc m瓜t số người lƠm thư kỦ cu瓜c họp; 
d. Đại h瓜i đồng cổ đông bầu m瓜t hoặc m瓜t số người vƠo ban kiểm phiếu theo 

đề nghị c栄a ch栄 tọa cu瓜c họp. 
3. Chương trình vƠ n瓜i dung cu瓜c họp phải được Đại h瓜i đồng cổ đông thông 

qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ vƠ chi tiết thời gian đối 
với từng vấn đề trong n瓜i dung chương trình họp. 

4. Ch栄 tọa đại h瓜i có quyền thực hi羽n các bi羽n pháp cần thiết vƠ hợp lỦ để 
điều hƠnh cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông m瓜t cách có trật tự, đúng theo chương 
trình đƣ được thông qua vƠ phản ánh được mong muốn c栄a đa số người dự họp. 
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a. Bố trí ch厩 ngồi tại địa điểm họp Đại h瓜i đồng cổ đông; 
b. Bảo đảm an toƠn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 
c. Tạo điều ki羽n cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp t映c tham dự) đại h瓜i. Người 

tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông có toƠn quyền thay đổi những bi羽n pháp nêu 
trên vƠ áp d映ng tất cả các bi羽n pháp cần thiết. Các bi羽n pháp áp d映ng có thể lƠ cấp 
giấy vƠo cửa hoặc sử d映ng những hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại h瓜i đồng cổ đông thảo luận vƠ biểu quyết theo từng vấn đề trong n瓜i 
dung chương trình. Vi羽c biểu quyết được tiến hƠnh bằng biểu quyết tán thƠnh, 
không tán thƠnh vƠ không có Ủ kiến. Kết quả kiểm phiếu được ch栄 tọa công bố 
ngay trước khi bế mạc cu瓜c họp. 

6. Cổ đông hoặc người được 栄y quyền dự họp đến sau khi cu瓜c họp đƣ khai 
mạc vẫn được đăng kỦ vƠ có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng kỦ; 
trong trường hợp nƠy, hi羽u lực c栄a những n瓜i dung đƣ được biểu quyết trước đó 
không thay đổi. 

7. Người tri羽u tập họp hoặc ch栄 tọa cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông có quyền 
sau đơy: 

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các bi羽n pháp an ninh 
hợp pháp, hợp lỦ khác; 

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cu瓜c họp; tr映c xuất những 
người không tuơn th栄 quyền điều hƠnh c栄a ch栄 tọa, cố Ủ gơy rối trật tự, ngăn cản 
tiến triển bình thường c栄a cu瓜c họp hoặc không tuơn th栄 các yêu cầu về kiểm tra 
an ninh ra khỏi cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông. 

8. Ch栄 tọa có quyền hoƣn cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông đƣ có đ栄 số người 
đăng kỦ dự họp tối đa không quá 03 ngƠy lƠm vi羽c kể từ ngƠy cu瓜c họp dự định 
khai mạc vƠ chỉ được hoƣn cu瓜c họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp 
sau đơy: 

a. Địa điểm họp không có đ栄 ch厩 ngồi thuận ti羽n cho tất cả người dự họp; 
b. Phương ti羽n thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận vƠ biểu quyết; 
c. Có người dự họp cản trở, gơy rối trật tự, có nguy cơ lƠm cho cu瓜c họp 

không được tiến hƠnh m瓜t cách công bằng vƠ hợp pháp. 
9. Trường hợp ch栄 tọa hoƣn hoặc tạm dừng họp Đại h瓜i đồng cổ đông trái với 

quy định tại khoản 8 Điều nƠy, Đại h瓜i đồng cổ đông bầu m瓜t người khác trong số 
những người dự họp để thay thế ch栄 tọa điều hƠnh cu瓜c họp cho đến lúc kết thúc; 
tất cả nghị quyết được thông qua tại cu瓜c họp đó đều có hi羽u lực thi hƠnh. 

10. Trường hợp Công ty áp d映ng công ngh羽 hi羽n đại để tổ chức Đại h瓜i đồng 
cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhi羽m đảm bảo để cổ đông 
tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu đi羽n tử hoặc hình thức đi羽n tử khác 
theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghi羽p vƠ khoản 3 Điều 273 Nghị định số 
155/NĐ-CP ngƠy 31 tháng 12 năm 2020 c栄a Chính ph栄 quy định chi tiết thi hƠnh 
m瓜t số điều c栄a Luật Chứng khoán. 
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Đi隠u 20. Đi隠u ki羽n để Ngh鵜 quy院t c栄a Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông đ逢嬰c thông 
qua 

1. Nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông về các vấn đề sau đơy phải được thông 
qua bằng hình thức biểu quyết tại cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông: 

a. Sửa đổi, bổ sung n瓜i dung c栄a Điều l羽 công ty; 
b. Tăng giảm vốn điều l羽 Công ty 

c. Định hướng phát triển công ty; 
d. Loại cổ phần vƠ tổng số cổ phần c栄a từng loại; 
đ. Bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị vƠ Ban kiểm 

soát; 
e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tƠi sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tƠi sản 

trở lên được ghi trong báo cáo tƠi chính gần nhất c栄a công ty; 
g. Thông qua báo cáo tƠi chính hằng năm; 
h. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

2. Nghị quyết về n瓜i dung sau đơy được thông qua nếu được số cổ đông đại 
di羽n từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên c栄a tất cả cổ đông dự họp tán thƠnh, 
trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5 vƠ 7 Điều nƠy: 

a. Sửa đổi, bổ sung n瓜i dung c栄a Điều l羽 Công ty; 

b. Loại cổ phần vƠ tổng số cổ phần c栄a từng loại; 
c. Tăng hoặc giảm vốn điều l羽 Công ty; 

d. Thay đổi ngƠnh, nghề vƠ lĩnh vực kinh doanh; 
đ. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lỦ Công ty; 

e. Dự án đầu tư hoặc bán tƠi sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tƠi sản trở lên 
được ghi trong báo cáo tƠi chính gần nhất c栄a Công ty; 

g. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng 
số phiếu biểu quyết c栄a tất cả cổ đông dự họp tán thƠnh, trừ trường hợp quy định 
tại các khoản 2, 4, 5 vƠ 7 Điều nƠy. 

4. Vi羽c biểu quyết bầu thƠnh viên H瓜i đồng quản trị vƠ Ban kiểm soát phải 
thực hi羽n theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó m厩i cổ đông có tổng số phiếu 
biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhơn với số thƠnh viên được bầu 
c栄a H瓜i đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát vƠ cổ đông có quyền dồn hết hoặc m瓜t 
phần tổng số phiếu bầu c栄a mình cho m瓜t hoặc m瓜t số ứng cử viên. Người trúng 
cử thƠnh viên H瓜i đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 
bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 
đến khi đ栄 số thƠnh viên quy định tại Điều l羽 công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử 
viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thƠnh viên cuối cùng c栄a H瓜i 
đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hƠnh bầu lại trong số các ứng cử viên 
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có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu 
cử hoặc Điều l羽 Công ty. 

5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy Ủ kiến bằng văn bản 
thì nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu 
trên 50% tổng số phiếu biểu quyết c栄a tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán 
thƠnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều nay. 

6. Nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có 
quyền dự họp Đại h瓜i đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngƠy kể từ ngƠy thông qua; 
vi羽c gửi nghị quyết có thể thay thế bằng vi羽c đăng tải lên trang thông tin đi羽n tử 
c栄a Công ty. 

7. Nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông về n瓜i dung lƠm thay đổi bất lợi quyền vƠ 
nghĩa v映 c栄a cổ đông sở hữu cổ phần ưu đƣi chỉ được thông qua nếu được số cổ 
đông ưu đƣi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đƣi loại đó trở lên 
tán thƠnh hoặc được các cổ đông ưu đƣi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần 
ưu đƣi loại đó trở lên tán thƠnh trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình 
thức lấy Ủ kiến bằng văn bản. 

8. Các nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết lƠ hợp pháp vƠ có hi羽u lực ngay cả khi trình tự, th栄 
t映c tri羽u tập họp vƠ thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định c栄a Luật Doanh 
nghi羽p vƠ Điều l羽 Công ty. 

Đi隠u 21. Thẩm quy隠n vƠ thể thức l医y Ủ ki院n c鰻 đông bằng văn b違n để 
thông qua quy院t đ鵜nh c栄a Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông  

Thẩm quyền vƠ thể thức lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị 
quyết c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông được thực hi羽n theo quy định sau đơy: 

1. H瓜i đồng quản trị có quyền lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
nghị quyết c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích c栄a Công ty, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều l羽 nƠy. 

2. H瓜i đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy Ủ kiến, dự thảo nghị quyết Đại 
h瓜i đồng cổ đông, các tƠi li羽u giải trình dự thảo nghị quyết vƠ gửi đến tất cả cổ 
đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngƠy trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy 
Ủ kiến. Yêu cầu vƠ cách thức gửi phiếu lấy Ủ kiến vƠ tƠi li羽u kèm theo được thực 
hi羽n theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều l羽 nƠy. 

3. Phiếu lấy Ủ kiến phải có các n瓜i dung ch栄 yếu sau đơy: 
a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mƣ số doanh nghi羽p; 
b. M映c đích lấy Ủ kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lỦ c栄a cá nhơn đối với 

cổ đông lƠ cá nhơn; tên, mƣ số doanh nghi羽p hoặc số giấy tờ pháp lỦ c栄a tổ chức, 
địa chỉ tr映 sở chính đối với cổ đông lƠ tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc 
tịch, số giấy tờ pháp lỦ c栄a cá nhơn đối với đại di羽n c栄a cổ đông lƠ tổ chức; số 
lượng cổ phần c栄a từng loại vƠ số phiếu biểu quyết c栄a cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy Ủ kiến để thông qua quyết định; 
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đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thƠnh, không tán thƠnh vƠ không có Ủ 
kiến đối với từng vấn đề lấy Ủ kiến; 

e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy Ủ kiến đƣ được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị. 
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy Ủ kiến đƣ trả lời đến Công ty bằng hình thức 

gửi thư, fax hoặc thư đi羽n tử theo quy định sau đơy: 
a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy Ủ kiến đƣ được trả lời phải có chữ kỦ c栄a cổ 

đông lƠ cá nhơn, c栄a người đại di羽n theo 栄y quyền hoặc người đại di羽n theo pháp 
luật c栄a cổ đông lƠ tổ chức. Phiếu lấy Ủ kiến gửi về Công ty phải được đựng trong 
phong bì dán kín vƠ không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư đi羽n tử, phiếu lấy Ủ kiến gửi về Công ty phải 
được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c. Các phiếu lấy Ủ kiến gửi về Công ty sau thời hạn đƣ xác định tại n瓜i dung 
phiếu lấy Ủ kiến hoặc đƣ bị mở trong trường hợp gửi thư vƠ bị tiết l瓜 trong trường 
hợp gửi fax, thư đi羽n tử lƠ không hợp l羽. Phiếu lấy Ủ kiến không được gửi về được 
coi lƠ phiếu không tham gia biểu quyết. 

5. H瓜i đồng quản trị kiểm phiếu vƠ lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 
kiến c栄a Ban kiểm soát hoặc c栄a cổ đông không nắm giữ chức v映 quản lỦ Công ty. 
Biên bản kiểm phiếu phải có các n瓜i dung ch栄 yếu sau đơy: 

a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mƣ số doanh nghi羽p; 
b. M映c đích vƠ các vấn đề cần lấy Ủ kiến để thông qua nghị quyết; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đƣ tham gia biểu quyết, trong đó 

phơn bi羽t số phiếu biểu quyết hợp l羽 vƠ số biểu quyết không hợp l羽 vƠ phương thức 
gửi phiếu biểu quyết, kèm theo ph映 l映c danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thƠnh, không tán thƠnh vƠ không có Ủ kiến đối với từng 
vấn đề; 

đ. Vấn đề đƣ được thông qua vƠ tỷ l羽 biểu quyết thông qua tương ứng; 
e. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị, người kiểm phiếu vƠ người 

giám sát kiểm phiếu. 
Các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, người kiểm phiếu vƠ người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhi羽m về tính trung thực, chính xác c栄a biên bản 
kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhi羽m về các thi羽t hại phát sinh từ các quyết định 
được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu vƠ nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong 
thời hạn 15 ngƠy, kể từ ngƠy kết thúc kiểm phiếu. Vi羽c gửi biên bản kiểm phiếu vƠ 
nghị quyết có thể thay thế bằng vi羽c đăng tải trên trang thông tin đi羽n tử c栄a Công 
ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy Ủ kiến đƣ được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đƣ được 
thông qua vƠ tƠi li羽u có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy Ủ kiến đều phải được lưu 
giữ tại tr映 sở chính c栄a Công ty. 
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8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản 
nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết c栄a tất cả cổ đông 
có quyền biểu quyết tán thƠnh vƠ có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cu瓜c 
họp Đại h瓜i đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều l羽 
nƠy.  

Đi隠u 22. Ngh鵜 quy院t, Biên b違n họp Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 

1. Cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải được ghi biên bản vƠ có thể ghi ơm 
hoặc ghi vƠ lưu giữ dưới hình thức đi羽n tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Vi羽t, 
có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoƠi vƠ có các n瓜i dung ch栄 yếu sau đơy: 

a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mƣ số doanh nghi羽p; 
b. Thời gian vƠ địa điểm họp Đại h瓜i đồng cổ đông; 
c. Chương trình họp vƠ n瓜i dung cu瓜c họp; 
d. Họ, tên ch栄 tọa vƠ thư kỦ; 
đ. Tóm tắt di宇n biến cu瓜c họp vƠ các Ủ kiến phát biểu tại cu瓜c họp Đại h瓜i 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 
e. Số cổ đông vƠ tổng số phiếu biểu quyết c栄a các cổ đông dự họp, ph映 l映c 

danh sách đăng kỦ cổ đông, đại di羽n cổ đông dự họp với số cổ phần vƠ 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 l羽, không hợp l羽, tán thƠnh, không tán 
thƠnh vƠ không có Ủ kiến; tỷ l羽 tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết c栄a cổ 
đông dự họp; 

h. Các vấn đề đƣ được thông qua vƠ tỷ l羽 phiếu biểu quyết thông qua tương 
ứng; 

i. Họ, tên vƠ chữ kỦ c栄a ch栄 tọa vƠ thư kỦ. Trường hợp ch栄 tọa, thư kỦ từ 
chối kỦ biên bản họp thì biên bản nƠy có hi羽u lực nếu được tất cả thƠnh viên khác 
c栄a H瓜i đồng quản trị tham dự họp kỦ vƠ có đầy đ栄 n瓜i dung theo quy định tại 
khoản nƠy. Biên bản họp ghi rõ vi羽c ch栄 tọa, thư kỦ từ chối kỦ biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải được lập xong vƠ thông qua trước 
khi kết thúc cu瓜c họp. Ch栄 tọa vƠ thư kỦ cu瓜c họp hoặc người khác kỦ tên trong 
biên bản họp phải liên đới chịu trách nhi羽m về tính trung thực, chính xác c栄a n瓜i 
dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Vi羽t vƠ tiếng nước ngoƠi đều có hi羽u lực 
pháp lỦ như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về n瓜i dung giữa biên bản bằng 
tiếng Vi羽t vƠ bằng tiếng nước ngoƠi thì n瓜i dung trong biên bản bằng tiếng Vi羽t 
được áp d映ng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại h瓜i đồng cổ đông, ph映 l映c danh sách cổ 
đông đăng kỦ dự họp kèm chữ kỦ c栄a cổ đông, văn bản 栄y quyền tham dự họp, tất 
cả các tƠi li羽u đính kèm Biên bản (nếu có) vƠ tƠi li羽u có liên quan kèm theo thông 
báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố 
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thông tin trên thị trường chứng khoán vƠ phải được lưu giữ tại tr映 sở chính c栄a 
Công ty. 

Đi隠u 23. Yêu c亥u h栄y b臼 Ngh鵜 quy院t c栄a Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 

Trong thời hạn 90 ngƠy kể từ ngƠy nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp 
Đại h瓜i đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy Ủ kiến Đại h瓜i đồng cổ 
đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh 
nghi羽p có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tƠi xem xét, h栄y bỏ nghị quyết hoặc 
m瓜t phần n瓜i dung nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông trong các trường hợp sau đơy: 

1. Trình tự, th栄 t映c tri羽u tập họp vƠ ra quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông vi 
phạm nghiêm trọng quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p vƠ Điều l羽 công ty, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 20 Điều l羽 nƠy. 

2. N瓜i dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều l羽 nƠy. 

VII. H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯 

Đi隠u 24.  永ng cử, đ隠 cử thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. Trường hợp đƣ xác định được ứng cử viên H瓜i đồng quản trị, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngƠy trước ngƠy khai 
mạc họp Đại h瓜i đồng cổ đông trên trang thông tin đi羽n tử c栄a Công ty để cổ đông 
có thể tìm hiểu về các ứng cử viên nƠy trước khi bỏ phiếu. 永ng cử viên H瓜i đồng 
quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác c栄a các thông 
tin cá nhơn được công bố vƠ phải cam kết thực hi羽n nhi羽m v映 m瓜t cách trung thực, 
cẩn trọng vƠ vì lợi ích cao nhất c栄a Công ty nếu được bầu lƠm thƠnh viên H瓜i 
đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên H瓜i đồng quản trị được công 
bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngƠy, tháng, năm sinh; 
b. Trình đ瓜 chuyên môn; 
c. Quá trình công tác; 
d. Các chức danh quản lỦ khác (bao gồm cả chức danh H瓜i đồng quản trị c栄a 

công ty khác); 
đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty vƠ các bên có liên quan c栄a Công ty; 
e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều l羽 công ty; 
g. Công ty phải có trách nhi羽m công bố thông tin về các công ty mƠ ứng cử 

viên đang nắm giữ chức v映 thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, các chức danh quản lỦ 
khác vƠ các lợi ích có liên quan tới công ty c栄a ứng cử viên H瓜i 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 H瓜i đồng quản trị theo quy định như sau: Cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử m瓜t (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai 
(02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% 
đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề 
cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng 
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viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 
90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; trên 90% được đề cử tối đa (09) ứng 
viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên H瓜i đồng quản trị thông qua đề cử vƠ 
ứng cử vẫn không đ栄 số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 
Doanh nghi羽p, H瓜i đồng quản trị đương nhi羽m giới thi羽u thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức đề cử theo quy định tại Điều l羽 công ty, Quy chế n瓜i b瓜 về quản trị công ty 
vƠ Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a H瓜i đồng quản trị. Vi羽c H瓜i đồng quản trị đương nhi羽m 
giới thi羽u thêm ứng cử viên phải được công bố rõ rƠng trước khi Đại h瓜i đồng cổ 
đông biểu quyết bầu thƠnh viên H瓜i đồng quản trị theo quy định c栄a pháp luật. 

4. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n 
theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghi羽p. 

Đi隠u 25.  ThƠnh ph亥n vƠ nhi羽m kỳ c栄a thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. Số lượng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị lƠ 05 người. 
2. Nhi羽m kỳ c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị không quá 05 năm vƠ có thể 

được bầu lại với số nhi羽m kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thƠnh viên H瓜i 
đồng quản trị cùng kết thúc nhi羽m kỳ thì các thƠnh viên đó tiếp t映c lƠ thƠnh viên 
H瓜i đồng quản trị cho đến khi có thƠnh viên mới được bầu thay thế vƠ tiếp quản 
công vi羽c. 

3. Cơ cấu thƠnh viên H瓜i đồng quản trị như sau: 
Cơ cấu H瓜i đồng quản trị c栄a công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số 

thƠnh viên H瓜i đồng quản trị lƠ thƠnh viên không điều hƠnh. Công ty hạn chế tối 
đa thƠnh viên H瓜i đồng quản trị kiêm nhi羽m chức danh điều hƠnh c栄a Công ty để 
đảm bảo tính đ瓜c lập c栄a H瓜i đồng quản trị. 

4. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị không còn tư cách thƠnh viên H瓜i đồng quản 
trị trong trường hợp bị Đại h瓜i đồng cổ đông mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m, thay thế theo 
quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghi羽p. 

5. Vi羽c bổ nhi羽m thƠnh viên H瓜i 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. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị không nhất thiết phải lƠ cổ đông c栄a Công 
ty. 

Đi隠u 26. Quy隠n h衣n vƠ nghƿa v映 c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. H瓜i đồng quản trị lƠ cơ quan quản lỦ Công ty, có toƠn quyền nhơn danh 

Công ty để quyết định, thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 c栄a công ty, trừ các quyền vƠ 
nghĩa v映 thu瓜c thẩm quyền c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. 

2. Quyền vƠ nghĩa v映 c栄a H瓜i đồng quản trị do luật pháp, Điều l羽 công ty vƠ 
Đại h瓜i đồng cổ đông quy định. C映 thể, H瓜i đồng quản trị có những quyền hạn vƠ 
nghĩa v映 sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn vƠ kế hoạch kinh 
doanh hằng năm c栄a Công ty; 
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b. Kiến nghị loại cổ phần vƠ tổng số cổ phần được quyền chƠo bán c栄a từng 
loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 
chƠo bán c栄a từng loại; quyết định huy đ瓜ng thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần vƠ trái phiếu c栄a Công ty; 
đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 vƠ khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghi羽p; 
e. Quyết định phương án đầu tư vƠ dự án đầu tư trong thẩm quyền vƠ giới hạn 

theo quy định c栄a pháp luật; 
g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị vƠ công ngh羽; 
h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay vƠ hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tƠi sản ghi trong báo cáo tƠi chính 
gần nhất c栄a Công ty, trừ trường hợp giao dịch thu瓜c thẩm quyền quyết định c栄a 
Đại h瓜i đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 vƠ 
khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghi羽p; 

i. Bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị; bổ nhi羽m, mi宇n 
nhi羽m, kỦ kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc vƠ người quản 
lỦ quan trọng khác do Điều l羽 công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, 
thưởng vƠ lợi ích khác c栄a những người quản lỦ đó; cử người đại di羽n theo 栄y 
quyền tham gia H瓜i đồng thƠnh viên hoặc Đại h瓜i đồng cổ đông ở công ty khác, 
quyết định mức thù lao vƠ quyền lợi khác c栄a những người đó; 

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc vƠ người quản lỦ khác trong điều hƠnh 
công vi羽c kinh doanh hằng ngƠy c栄a Công ty; 

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lỦ n瓜i b瓜 c栄a Công ty, quyết định 
thƠnh lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại di羽n vƠ vi羽c góp vốn, mua cổ 
phần c栄a doanh nghi羽p khác; 

m. Duy羽t chương trình, n瓜i dung tƠi li羽u ph映c v映 họp Đại h瓜i đồng cổ đông, 
tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông hoặc lấy Ủ kiến để Đại h瓜i đồng cổ đông thông 
qua nghị quyết; 

n. Trình báo cáo tƠi chính hằng năm đƣ được kiểm toán lên Đại h瓜i đồng cổ 
đông; 

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn vƠ th栄 t映c trả cổ tức 
hoặc xử lỦ l厩 phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p. Kiến nghị vi羽c tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
q. Quyết định ban hƠnh Quy chế hoạt đ瓜ng H瓜i đồng quản trị, Quy chế n瓜i b瓜 

về quản trị công ty sau khi được Đại h瓜i đồng cổ đông thông qua; quyết định ban 
hƠnh Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a 曳y ban kiểm toán trực thu瓜c H瓜i đồng quản trị, Quy 
chế về công bố thông tin c栄a công ty; 

s. Quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p, Luật Chứng 
khoán, quy định khác c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 công ty. 
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3. H瓜i đồng quản trị phải báo cáo Đại h瓜i đồng cổ đông kết quả hoạt đ瓜ng 
c栄a H瓜i đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-
CP ngƠy 31 tháng 12 năm 2020 c栄a Chính ph栄 quy định chi tiết thi hƠnh m瓜t số 
điều c栄a Luật Chứng khoán. 

Đi隠u 27. Thù lao, th逢ởng vƠ l嬰i ích khác c栄a thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n 
tr鵜 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thƠnh viên H瓜i đồng quản trị theo 
kết quả vƠ hi羽u quả kinh doanh. 

2. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị được hưởng thù lao công vi羽c vƠ thưởng. 
Thù lao công vi羽c được tính theo số ngƠy công cần thiết hoƠn thƠnh nhi羽m v映 c栄a 
thƠnh viên H瓜i đồng quản trị vƠ mức thù lao m厩i ngƠy. H瓜i đồng quản trị dự tính 
mức thù lao cho từng thƠnh viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao vƠ 
thưởng c栄a H瓜i đồng quản trị do Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định tại cu瓜c họp 
thường niên. 

3. Thù lao c栄a từng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị được tính vƠo chi phí kinh 
doanh c栄a Công ty theo quy định c栄a pháp luật về thuế thu nhập doanh nghi羽p, 
được thể hi羽n thƠnh m映c riêng trong báo cáo tƠi chính hằng năm c栄a Công ty vƠ 
phải báo cáo Đại h瓜i đồng cổ đông tại cu瓜c họp thường niên. 

4. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị nắm giữ chức v映 điều hƠnh hoặc thƠnh viên 
H瓜i đồng quản trị lƠm vi羽c tại các tiểu ban c栄a H瓜i đồng quản trị hoặc thực hi羽n 
những công vi羽c khác ngoƠi phạm vi nhi羽m v映 thông thường c栄a m瓜t thƠnh viên 
H瓜i đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng m瓜t khoản tiền công 
trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 
khác theo quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị. 

5. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 
đi lại, ăn, ở vƠ các khoản chi phí hợp lỦ khác mƠ họ đƣ phải chi trả khi thực hi羽n 
trách nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị c栄a mình, bao gồm cả các chi phí phát 
sinh trong vi羽c tới tham dự các cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông, H瓜i đồng quản trị 
hoặc các tiểu ban c栄a H瓜i đồng quản trị. 

6. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 
nhi羽m sau khi có sự chấp thuận c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. Bảo hiểm nƠy không 
bao gồm bảo hiểm cho những trách nhi羽m c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị liên 
quan đến vi羽c vi phạm pháp luật vƠ Điều l羽 công ty. 

Đi隠u 28. Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị do H瓜i đồng quản trị bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi 

nhi羽m trong số các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị. 
2. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 
3. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị có quyền vƠ nghĩa v映 sau đơy: 
a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt đ瓜ng c栄a H瓜i đồng quản trị; 
b. Chuẩn bị chương trình, n瓜i dung, tƠi li羽u ph映c v映 cu瓜c họp; tri羽u tập, ch栄 

trì vƠ lƠm ch栄 tọa cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị; 
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c. Tổ chức vi羽c thông qua nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị; 
d. Giám sát quá trình tổ chức thực hi羽n các nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i 

đồng quản trị; 
đ. Ch栄 tọa cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông; 
e. Quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p vƠ Điều l羽 

công ty. 

4. Trường hợp Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị mi宇n 
nhi羽m, bƣi nhi羽m, H瓜i đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 
ngƠy kể từ ngƠy nhận đơn từ chức hoặc bị mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m. 

5. Trường hợp Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hi羽n 
được nhi羽m v映 c栄a mình thì phải 栄y quyền bằng văn bản cho m瓜t thƠnh viên khác 
thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 c栄a Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị. Trường hợp không có 
người được 栄y quyền hoặc Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, 
đang chấp hƠnh hình phạt tù, đang chấp hƠnh bi羽n pháp xử lỦ hƠnh chính tại cơ sở 
cai nghi羽n bắt bu瓜c, cơ sở giáo d映c bắt bu瓜c, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc 
mất năng lực hƠnh vi dơn sự, có khó khăn trong nhận thức, lƠm ch栄 hƠnh vi, bị Tòa 
án cấm đảm nhi羽m chức v映, cấm hƠnh nghề hoặc lƠm công vi羽c nhất định thì các 
thƠnh viên còn lại bầu m瓜t người trong số các thƠnh viên giữ chức Ch栄 tịch H瓜i 
đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thƠnh viên còn lại tán thƠnh cho đến khi có 
quyết định mới c栄a H瓜i đồng quản trị. 

Đi隠u 29.  Cu瓜c họp c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị được bầu trong cu瓜c họp đầu tiên c栄a H瓜i đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngƠy lƠm vi羽c kể từ ngƠy kết thúc bầu cử H瓜i đồng quản 
trị đó. Cu瓜c họp nƠy do thƠnh viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ l羽 phiếu bầu 
cao nhất tri羽u tập vƠ ch栄 trì. Trường hợp có nhiều hơn m瓜t thƠnh viên có số phiếu 
bầu hoặc tỷ l羽 phiếu bầu cao nhất vƠ ngang nhau thì các thƠnh viên bầu theo 
nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị. 

2. H瓜i đồng quản trị phải họp ít nhất m厩i quỦ 01 lần vƠ có thể họp bất 
thường. 

3. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị trong trường 
hợp sau đơy: 

a. Có đề nghị c栄a Ban kiểm soát; 
b. Có đề nghị c栄a Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lỦ khác; 
c. Có đề nghị c栄a ít nhất 02 thƠnh viên H瓜i đồng quản trị; 
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều nƠy phải được lập thƠnh văn bản, trong 

đó nêu rõ m映c đích, vấn đề cần thảo luận vƠ quyết định thu瓜c thẩm quyền c栄a H瓜i 
đồng quản trị. 

5. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị trong thời 
hạn 07 ngƠy lƠm vi羽c kể từ ngƠy nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều nƠy. 
Trường hợp không tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị theo đề nghị thì Ch栄 tịch H瓜i 
đồng quản trị phải chịu trách nhi羽m về những thi羽t hại xảy ra đối với Công ty; 
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người đề nghị có quyền thay thế Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp H瓜i đồng 
quản trị. 

6. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị hoặc người tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị phải 
gửi thông báo mời họp chậm nhất lƠ 03 ngƠy lƠm vi羽c trước ngƠy họp. Thông báo 
mời họp phải xác định c映 thể thời gian vƠ địa điểm họp, chương trình, các vấn đề 
thảo luận vƠ quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tƠi li羽u sử d映ng tại 
cu瓜c họp vƠ phiếu biểu quyết c栄a thƠnh viên. 

Thông báo mời họp H瓜i đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, đi羽n thoại, 
fax, phương ti羽n đi羽n tử hoặc phương thức khác do Điều l羽 công ty quy định vƠ 
bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc c栄a từng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị được 
đăng kỦ tại Công ty. 

7. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị hoặc người tri羽u tập gửi thông báo mời họp vƠ 
các tƠi li羽u kèm theo đến các thƠnh viên Ban Kiểm soát như đối với các thƠnh viên 
H瓜i đồng quản trị. 

ThƠnh viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị; có 
quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị được tiến hƠnh khi có từ 3/4 tổng số thƠnh 
viên trở lên dự họp. Trường hợp cu瓜c họp được tri羽u tập theo quy định tại khoản 
nƠy không đ栄 số thƠnh viên dự họp theo quy định thì được tri羽u tập lần thứ hai 
trong thời hạn 07 ngƠy kể từ ngƠy dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp nƠy, cu瓜c 
họp được tiến hƠnh nếu có hơn m瓜t nửa số thƠnh viên H瓜i đồng quản trị dự họp. 

9. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị được coi lƠ tham dự vƠ biểu quyết tại cu瓜c 
họp trong trường hợp sau đơy: 

a. Tham dự vƠ biểu quyết trực tiếp tại cu瓜c họp; 
b. 曳y quyền cho người khác đến dự họp vƠ biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều nƠy; 
c. Tham dự vƠ biểu quyết thông qua h瓜i nghị trực tuyến, bỏ phiếu đi羽n tử 

hoặc hình thức đi羽n tử khác; 
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cu瓜c họp thông qua thư, fax, thư đi羽n tử; 
đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương ti羽n khác. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cu瓜c họp thông qua thư, phiếu biểu 
quyết phải đựng trong phong bì dán kín vƠ phải được chuyển đến Ch栄 tịch H瓜i 
đồng quản trị chậm nhất lƠ 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 
mở trước sự chứng kiến c栄a tất cả những người dự họp. 

11. ThƠnh viên phải tham dự đầy đ栄 các cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị. ThƠnh 
viên được 栄y quyền cho người khác dự họp vƠ biểu quyết nếu được đa số thƠnh 
viên H瓜i đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị được thông qua nếu được 
đa số thƠnh viên dự họp tán thƠnh; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định 
cuối cùng thu瓜c về phía có Ủ kiến c栄a Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị. 
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Đi隠u 30. Các tiểu ban thu瓜c H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. H瓜i đồng quản trị có thể thƠnh lập tiểu ban trực thu瓜c để ph映 trách về 

chính sách phát triển, nhơn sự, lương thưởng, kiểm toán n瓜i b瓜, quản lỦ r栄i ro. Số 
lượng thƠnh viên c栄a tiểu ban do H瓜i đồng quản trị quyết định có tối thiểu lƠ 03 
người bao gồm thƠnh viên c栄a H瓜i đồng quản trị vƠ thƠnh viên bên ngoƠi. Các 
thƠnh viên đ瓜c lập H瓜i đồng quản trị/thƠnh viên H瓜i đồng quản trị không điều 
hƠnh nên chiếm đa số trong tiểu ban vƠ m瓜t trong số các thƠnh viên nƠy được bổ 
nhi羽m lƠm Trưởng tiểu ban theo quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị. Hoạt đ瓜ng c栄a 
tiểu ban phải tuơn th栄 theo quy định c栄a H瓜i đồng quản trị. Nghị quyết c栄a tiểu 
ban chỉ có hi羽u lực khi có đa số thƠnh viên tham dự vƠ biểu quyết thông qua tại 
cu瓜c họp c栄a tiểu ban. 

2. Vi羽c thực thi quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị, hoặc c栄a tiểu ban trực 
thu瓜c H瓜i đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hi羽n hƠnh vƠ quy 
định tại Điều l羽 công ty, Quy chế n瓜i b瓜 về quản trị công ty 

Đi隠u 31. Ng逢ời ph映 trách qu違n tr鵜 công ty 

1. H瓜i đồng quản trị c栄a Công ty phải bổ nhi羽m ít nhất 01 người ph映 trách 
quản trị công ty để h厩 trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghi羽p. Người ph映 
trách quản trị công ty có thể kiêm nhi羽m lƠm Thư kỦ công ty theo quy định 
tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghi羽p. 

2. Người ph映 trách quản trị công ty không được đồng thời lƠm vi羽c cho tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hi羽n kiểm toán các báo cáo tƠi chính 
c栄a Công ty. 

3. Người ph映 trách quản trị công ty có quyền vƠ nghĩa v映 sau: 
a. Tư vấn H瓜i đồng quản trị trong vi羽c tổ chức họp Đại h瓜i đồng cổ đông theo 

quy định vƠ các công vi羽c liên quan giữa Công ty vƠ cổ đông; 
b. Chuẩn bị các cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát vƠ Đại h瓜i đồng 

cổ đông theo yêu cầu c栄a H瓜i đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 
c. Tư vấn về th栄 t映c c栄a các cu瓜c họp; 
d.) Tham dự các cu瓜c họp; 
đ. Tư vấn th栄 t映c lập các nghị quyết c栄a H瓜i đồng quản trị phù hợp với quy 

định c栄a pháp luật; 
e. Cung cấp các thông tin tƠi chính, bản sao biên bản họp H瓜i đồng quản trị 

vƠ các thông tin khác cho thƠnh viên H瓜i đồng quản trị vƠ thƠnh viên Ban kiểm 
soát; 

g. Giám sát vƠ báo cáo H瓜i đồng quản trị về hoạt đ瓜ng công bố thông tin c栄a 
Công ty; 

h. LƠ đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 công ty; 
k. Các quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 công 

ty. 
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VIII. T蔚NG GIÁM Đ渦C VĨ NG姶云I ĐI陰U HĨNH KHÁC 

Đi隠u 32.  T鰻 chức b瓜 máy qu違n lỦ 

H羽 thống quản lỦ c栄a Công ty phải đảm bảo b瓜 máy quản lỦ chịu trách nhi羽m 
trước H瓜i đồng quản trị vƠ chịu sự giám sát, chỉ đạo c栄a H瓜i đồng quản trị trong 
công vi羽c kinh doanh hằng ngƠy c栄a Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó 
Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng vƠ các chức danh quản lỦ khác do H瓜i đồng 
quản trị bổ nhi羽m. Vi羽c bổ nhi羽m mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m các chức danh nêu trên 
phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị. 

Đi隠u 33.  Ng逢ời đi隠u hƠnh doanh nghi羽p 

1. Người điều hƠnh Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế 
toán trưởng vƠ người điều hƠnh khác theo quy định c栄a Điều l羽 công ty. 

2. Theo đề nghị c栄a Tổng giám đốc vƠ được sự chấp thuận c栄a H瓜i đồng 
quản trị, Công ty được tuyển d映ng người điều hƠnh khác với số lượng vƠ tiêu 
chuẩn phù hợp với cơ cấu vƠ quy chế quản lỦ c栄a Công ty do H瓜i đồng quản trị 
quy định. Người điều hƠnh doanh nghi羽p phải có trách nhi羽m để h厩 trợ Công ty 
đạt được các m映c tiêu đề ra trong hoạt đ瓜ng vƠ tổ chức. 

3. Tổng giám đốc được trả lương vƠ thưởng. Tiền lương vƠ thưởng c栄a Tổng 
giám đốc do H瓜i đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương c栄a người điều hƠnh được tính vƠo chi phí kinh doanh c栄a 
Công ty theo quy định c栄a pháp luật về thuế thu nhập doanh nghi羽p, được thể hi羽n 
thƠnh m映c riêng trong báo cáo tƠi chính hằng năm c栄a Công ty vƠ phải báo cáo 
Đại h瓜i đồng cổ đông tại cu瓜c họp thường niên. 

Đi隠u 34.  B鰻 nhi羽m, mi宇n nhi羽m, nhi羽m v映 vƠ quy隠n h衣n c栄a T鰻ng giám 
đ嘘c 

1. H瓜i đồng quản trị bổ nhi羽m 01 thƠnh viên H瓜i đồng quản trị hoặc thuê 
người khác lƠm Tổng giám đốc. 

2. Tổng giám đốc lƠ người điều hƠnh công vi羽c kinh doanh hằng ngƠy c栄a 
Công ty; chịu sự giám sát c栄a H瓜i đồng quản trị; chịu trách nhi羽m trước H瓜i đồng 
quản trị vƠ trước pháp luật về vi羽c thực hi羽n quyền, nghĩa v映 được giao. 

3. Nhi羽m kỳ c栄a Tổng giám đốc không quá 05 năm vƠ có thể được bổ nhi羽m 
lại với số nhi羽m kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, 
điều ki羽n theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 công ty. 

4. Tổng giám đốc có các quyền vƠ nghĩa v映 sau: 
a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công vi羽c kinh doanh hằng ngƠy c栄a 

Công ty mƠ không thu瓜c thẩm quyền c栄a H瓜i đồng quản trị; 
b. Tổ chức thực hi羽n các nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị; 
c. Tổ chức thực hi羽n kế hoạch kinh doanh vƠ phương án đầu tư c栄a Công ty; 
d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lỦ n瓜i b瓜 c栄a Công ty; 
đ. Bổ nhi羽m, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m các chức danh quản lỦ trong Công ty, trừ 

các chức danh thu瓜c thẩm quyền c栄a H瓜i đồng quản trị; 
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e. Quyết định tiền lương vƠ lợi ích khác đối với người lao đ瓜ng trong Công 
ty, kể cả người quản lỦ thu瓜c thẩm quyền bổ nhi羽m c栄a Tổng giám đốc; 

g. Tuyển d映ng lao đ瓜ng; 
h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lỦ l厩 trong kinh doanh; 
i. Quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp luật, Điều l羽 công ty vƠ 

nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị. 
5. H瓜i đồng quản trị có thể mi宇n nhi羽m Tổng giám đốc khi đa số thƠnh viên 

H瓜i đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thƠnh vƠ bổ nhi羽m Tổng giám 
đốc mới thay thế. 

IX. BAN KI韻M SOÁT 

Đi隠u 35.  永ng cử, đ隠 cử Kiểm soát viên 

1. Vi羽c ứng cử, đề cử thƠnh viên Ban kiểm soát được thực hi羽n tương tự quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều l羽 nƠy. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vƠ ứng 
cử không đ栄 số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhi羽m có thể đề cử thêm 
ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều l羽 công ty, Quy chế n瓜i b瓜 về 
quản trị công ty vƠ Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát. Vi羽c Ban kiểm soát 
đương nhi羽m giới thi羽u thêm ứng viên phải được công bố rõ rƠng trước khi Đại 
h瓜i đồng cổ đông biểu quyết bầu thƠnh viên Ban kiểm soát theo quy định c栄a pháp 
luật. 

Đi隠u 36.  ThƠnh ph亥n Ban kiểm soát 
1. Số lượng thƠnh viên Ban kiểm soát c栄a Công ty lƠ 03 người. Nhi羽m kỳ c栄a 

thƠnh viên Ban kiểm soát không quá 05 năm vƠ có thể được bầu lại với số nhi羽m 
kỳ không hạn chế. 

2. ThƠnh viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n theo 
quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghi羽p vƠ không thu瓜c các trường hợp sau: 

a. LƠm vi羽c trong b瓜 phận kế toán, tƠi chính c栄a Công ty; 
b. LƠ thƠnh viên hay nhơn viên c栄a công ty kiểm toán đ瓜c lập thực hi羽n kiểm 

toán các báo cáo tƠi chính c栄a công ty trong 03 năm liền trước đó. 
3. ThƠnh viên Ban Kiểm soát bị mi宇n nhi羽m trong các trường hợp sau: 
a. Không còn đ栄 tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n lƠm thƠnh viên Ban kiểm soát theo 

quy định tại khoản 2 Điều nƠy; 
b. Có đơn từ chức vƠ được chấp thuận; 
c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều l羽 nƠy. 
4. ThƠnh viên Ban kiểm soát bị bƣi nhi羽m trong các trường hợp sau: 
a. Không hoƠn thƠnh nhi羽m v映, công vi羽c được phơn công; 
b. Không thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 c栄a mình trong 06 tháng liên t映c, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 
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c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa v映 c栄a thƠnh viên Ban 
kiểm soát theo quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p vƠ Điều l羽 công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông. 
Đi隠u 37. Tr逢ởng Ban kiểm soát 
1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thƠnh viên Ban 

kiểm soát; vi羽c bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát 
phải có hơn m瓜t nửa số thƠnh viên thường trú ở Vi羽t Nam. Trưởng Ban kiểm soát 
phải có bằng tốt nghi羽p đại học trở lên thu瓜c m瓜t trong các chuyên ngƠnh kinh tế, 
tƠi chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngƠnh có liên 
quan đến hoạt đ瓜ng kinh doanh c栄a doanh nghi羽p. 

2. Quyền vƠ nghĩa v映 c栄a Trưởng Ban kiểm soát: 
a. Tri羽u tập cu瓜c họp Ban kiểm soát; 
b. Yêu cầu H瓜i đồng quản trị, Tổng giám đốc vƠ người điều hƠnh khác cung 

cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 
c. Lập vƠ kỦ báo cáo c栄a Ban kiểm soát sau khi đƣ tham khảo Ủ kiến c栄a H瓜i 

đồng quản trị để trình Đại h瓜i đồng cổ đông. 
Đi隠u 38. Quy隠n vƠ nghƿa v映 c栄a Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa v映 theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 

nghi羽p vƠ các quyền, nghĩa v映 sau: 
1. Đề xuất, kiến nghị Đại h瓜i đồng cổ đông phê duy羽t danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hi羽n kiểm toán Báo cáo tƠi chính c栄a Công ty; quyết 
định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hi羽n kiểm tra hoạt đ瓜ng c栄a Công ty, 
bƣi mi宇n kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhi羽m trước cổ đông về hoạt đ瓜ng giám sát c栄a mình. 
3. Giám sát tình hình tƠi chính c栄a Công ty, vi羽c tuơn th栄 pháp luật trong hoạt 

đ瓜ng c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lỦ khác. 
4. Đảm bảo phối hợp hoạt đ瓜ng với H瓜i đồng quản trị, Tổng giám đốc vƠ cổ 

đông. 
5. Trường hợp phát hi羽n hƠnh vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều l羽 

công ty c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Tổng giám đốc vƠ người điều hƠnh khác 
c栄a doanh nghi羽p, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho H瓜i đồng quản 
trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hƠnh vi vi phạm chấm dứt vi phạm vƠ có 
giải pháp khắc ph映c hậu quả. 

6. Xơy dựng Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát vƠ trình Đại h瓜i đồng cổ 
đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại h瓜i đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngƠy 31/12/2020 c栄a Chính ph栄 quy định chi tiết thi hƠnh m瓜t 
số điều c栄a Luật Chứng khoán. 



34/42 
 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tƠi li羽u c栄a Công ty lưu giữ tại tr映 sở chính, chi 
nhánh vƠ địa điểm khác; có quyền đến địa điểm lƠm vi羽c c栄a người quản lỦ vƠ 
nhơn viên c栄a Công ty trong giờ lƠm vi羽c. 

9. Có quyền yêu cầu H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Tổng 
giám đốc vƠ người quản lỦ khác cung cấp đầy đ栄, chính xác, kịp thời thông tin, tƠi 
li羽u về công tác quản lỦ, điều hƠnh vƠ hoạt đ瓜ng kinh doanh c栄a Công ty. 

10. Các quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 nƠy. 
Đi隠u 39. Cu瓜c họp c栄a Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong m瓜t năm, số lượng thƠnh viên 

tham dự họp ít nhất lƠ 2/3 số thƠnh viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm 
soát được lập chi tiết vƠ rõ rƠng. Người ghi biên bản vƠ các thƠnh viên Ban kiểm 
soát tham dự họp phải kỦ tên vƠo biên bản cu瓜c họp. Các biên bản họp c栄a Ban 
kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhi羽m c栄a từng thƠnh viên Ban 
kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Tổng giám 
đốc vƠ đại di羽n tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự vƠ trả lời các vấn đề 
cần được lƠm rõ. 

Đi隠u 40. Ti隠n l逢挨ng, thù lao, th逢ởng vƠ l嬰i ích khác c栄a thƠnh viên Ban 
kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng vƠ lợi ích khác c栄a thƠnh viên Ban kiểm soát 
được thực hi羽n theo quy định sau đơy: 

1. ThƠnh viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng vƠ lợi ích 
khác theo quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định 
tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác vƠ ngơn sách hoạt đ瓜ng hằng 
năm c栄a Ban kiểm soát. 

2. ThƠnh viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 
d映ng dịch v映 tư vấn đ瓜c lập với mức hợp lỦ. Tổng mức thù lao vƠ chi phí nƠy 
không vượt quá tổng ngơn sách hoạt đ瓜ng hằng năm c栄a Ban kiểm soát đƣ được 
Đại h瓜i đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại h瓜i đồng cổ đông có quyết 
định khác. 

3. Tiền lương vƠ chi phí hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát được tính vƠo chi phí 
kinh doanh c栄a Công ty theo quy định c栄a pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghi羽p, quy định khác c栄a pháp luật có liên quan vƠ phải được lập thƠnh m映c riêng 
trong báo cáo tƠi chính hằng năm c栄a Công ty. 

X. TRÁCH NHI烏M C曳A THĨNH VIểN H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯, 
KI韻M SOÁT VIểN, T蔚NG GIÁM Đ渦C VĨ NG姶云I ĐI陰U HĨNH KHÁC 

Đi隠u 41. Trách nhi羽m cẩn trọng 

ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị, ThƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc vƠ 
người điều hƠnh khác có trách nhi羽m thực hi羽n các nhi羽m v映 c栄a mình, kể cả 
những nhi羽m v映 với tư cách thƠnh viên các tiểu ban c栄a H瓜i đồng quản trị, m瓜t 
cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích c栄a Công ty. 
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Đi隠u 42. Trách nhi羽m trung thực vƠ tránh các xung đ瓜t v隠 quy隠n l嬰i 
1. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc vƠ 

người quản lỦ khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định c栄a Luật 
Doanh nghi羽p vƠ các văn bản pháp luật liên quan. 

2. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 
người quản lỦ khác vƠ những người có liên quan c栄a các thƠnh viên nƠy chỉ được 
sử d映ng những thông tin có được nhờ chức v映 c栄a mình để ph映c v映 lợi ích c栄a 
Công ty. 

3. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc vƠ 
người quản lỦ khác có nghĩa v映 thông báo bằng văn bản cho H瓜i 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 l羽 với chính đối tượng đó hoặc 
với những người có liên quan c栄a đối tượng đó theo quy định c栄a pháp luật. Đối 
với các giao dịch nêu trên do Đại h瓜i đồng cổ đông hoặc H瓜i đồng quản trị chấp 
thuận, Công ty phải thực hi羽n công bố thông tin về các nghị quyết nƠy theo quy 
định c栄a pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

4. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch 
mang lại lợi ích cho thƠnh viên đó hoặc người có liên quan c栄a thƠnh viên đó theo 
quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p vƠ Điều l羽 công ty. 

5. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 
người quản lỦ khác vƠ những người có liên quan c栄a các đối tượng nƠy không 
được sử d映ng hoặc tiết l瓜 cho người khác các thông tin n瓜i b瓜 để thực hi羽n các 
giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với m瓜t hoặc nhiều thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, 
thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hƠnh khác vƠ các cá nhơn, tổ 
chức có liên quan đến các đối tượng nƠy không bị vô hi羽u trong các trường hợp 
sau đơy: 

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tƠi sản 
được ghi trong báo cáo tƠi chính gần nhất, những n瓜i dung quan trọng c栄a hợp 
đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan h羽 vƠ lợi ích c栄a thƠnh viên H瓜i đồng 
quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hƠnh khác đƣ được 
báo cáo H瓜i đồng quản trị vƠ được H瓜i đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu 
tán thƠnh c栄a những thƠnh viên H瓜i đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao 
dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngƠy thực hi羽n giao dịch đầu tiên có giá 
trị từ 35% trở lên tổng giá trị tƠi sản được ghi trong báo cáo tƠi chính gần nhất, 
những n瓜i dung quan trọng c栄a giao dịch nƠy cũng như mối quan h羽 vƠ lợi ích c栄a 
thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 
điều hƠnh khác đƣ được công bố cho các cổ đông vƠ được Đại h瓜i đồng cổ đông 
thông qua bằng phiếu biểu quyết c栄a các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Đi隠u 43.  Trách nhi羽m v隠 thi羽t h衣i vƠ b欝i th逢ờng 

1. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc vƠ 
người điều hƠnh khác vi phạm nghĩa v映, trách nhi羽m trung thực vƠ cẩn trọng, 
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không hoƠn thƠnh nghĩa v映 c栄a mình phải chịu trách nhi羽m về những thi羽t hại do 
hƠnh vi vi phạm c栄a mình gơy ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đƣ, đang hoặc có thể trở thƠnh m瓜t 
bên liên quan trong các v映 khiếu nại, ki羽n, khởi tố (bao gồm các v映 vi羽c dơn sự, 
hƠnh chính vƠ không phải lƠ các v映 ki羽n do Công ty lƠ người khởi ki羽n) nếu người 
đó đƣ hoặc đang lƠ thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng 
giám đốc, người điều hƠnh khác, nhơn viên hoặc đại di羽n được Công ty 栄y quyền 
đƣ hoặc đang thực hi羽n nhi羽m v映 theo 栄y quyền c栄a Công ty, hƠnh đ瓜ng trung 
thực, cẩn trọng vì lợi ích c栄a Công ty trên cơ sở tuơn th栄 luật pháp vƠ không có 
bằng chứng xác nhận rằng người đó đƣ vi phạm trách nhi羽m c栄a 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 v映 vi羽c nƠy trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo 
hiểm cho những người nƠy để tránh những trách nhi羽m bồi thường nêu trên. 

XI. QUY陰N ĐI陰U TRA S蔚 SÁCH VĨ H唄 SƠ CỌNG TY 

Đi隠u 44.  Quy隠n đi隠u tra s鰻 sách vƠ h欝 s挨 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách vƠ hồ sơ, c映 thể như sau: 
a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu vƠ trích l映c thông tin về tên 

vƠ địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi 
thông tin không chính xác c栄a mình; xem xét, tra cứu, trích l映c hoặc sao ch映p 
Điều l羽 công ty, biên bản họp Đại h瓜i đồng cổ đông vƠ nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ 
đông; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở 
lên có quyền xem xét, tra cứu, trích l映c sổ biên bản vƠ nghị quyết, quyết định c栄a 
H瓜i đồng quản trị, báo cáo tƠi chính giữa năm vƠ hằng năm, báo cáo c栄a Ban kiểm 
soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua H瓜i đồng quản trị vƠ tƠi li羽u khác, trừ tƠi 
li羽u liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh c栄a Công ty. 

2. Trường hợp đại di羽n được 栄y quyền c栄a cổ đông vƠ nhóm cổ đông yêu cầu 
tra cứu sổ sách vƠ hồ sơ thì phải kèm theo giấy 栄y quyền c栄a cổ đông vƠ nhóm cổ 
đông mƠ người đó đại di羽n hoặc bản sao công chứng c栄a giấy 栄y quyền nƠy. 

3. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc vƠ 
người điều hƠnh khác có quyền tra cứu sổ đăng kỦ cổ đông c栄a Công ty, danh sách 
cổ đông, sổ sách vƠ hồ sơ khác c栄a Công ty vì những m映c đích liên quan tới chức 
v映 c栄a mình với điều ki羽n các thông tin nƠy phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều l羽 nƠy vƠ những bản sửa đổi bổ sung Điều l羽, 
Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghi羽p, các quy chế, các tƠi li羽u chứng minh 
quyền sở hữu tƠi sản, nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông vƠ H瓜i đồng quản trị, biên 
bản họp Đại h瓜i đồng cổ đông vƠ H瓜i đồng quản trị, các báo cáo c栄a H瓜i đồng 
quản trị, các báo cáo c栄a Ban kiểm soát, báo cáo tƠi chính năm, sổ sách kế toán vƠ 
các tƠi li羽u khác theo quy định c栄a pháp luật tại tr映 sở chính hoặc m瓜t nơi khác với 
điều ki羽n lƠ các cổ đông vƠ Cơ quan đăng kỦ kinh doanh được thông báo về địa 
điểm lưu trữ các tƠi li羽u nƠy. 
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5. Điều l羽 công ty phải được công bố trên trang thông tin đi羽n tử c栄a Công ty 

XII. CỌNG NHỂN VIểN VĨ CỌNG ĐOĨN 

Đi隠u 45.  Công nhơn viên vƠ công đoƠn 

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để H瓜i đồng quản trị thông qua các vấn 
đề liên quan đến vi羽c tuyển d映ng, cho người lao đ瓜ng nghỉ vi羽c, tiền lương, bảo 
hiểm xƣ h瓜i, phúc lợi, khen thưởng vƠ kỷ luật đối với người lao đ瓜ng vƠ người 
điều hƠnh doanh nghi羽p. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để H瓜i đồng quản trị thông qua các vấn 
đề liên quan đến quan h羽 c栄a Công ty với các tổ chức công đoƠn theo các chuẩn 
mực, thông l羽 vƠ chính sách quản lỦ tốt nhất, những thông l羽 vƠ chính sách quy 
định tại Điều l羽 nƠy, các quy chế c栄a Công ty vƠ quy định pháp luật hi羽n hƠnh. 

XIII. PHỂN PH渦I L営I NHU一N  
Đi隠u 46.  Phơn ph嘘i l嬰i nhuận 

1. Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức vƠ hình thức chi trả cổ 
tức hƠng năm từ lợi nhuận được giữ lại c栄a Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lƣi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi 
trả liên quan tới m瓜t loại cổ phiếu. 

3. H瓜i đồng quản trị có thể kiến nghị Đại h瓜i đồng cổ đông thông qua vi羽c 
thanh toán toƠn b瓜 hoặc m瓜t phần cổ tức bằng cổ phiếu vƠ H瓜i đồng quản trị lƠ cơ 
quan thực thi quyết định nƠy. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới m瓜t loại cổ 
phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Vi羽t Nam. 
Vi羽c chi trả có thể thực hi羽n trực tiếp hoặc thông qua các ngơn hƠng trên cơ sở các 
thông tin chi tiết về tƠi khoản ngơn hƠng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công 
ty đƣ chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngơn hƠng do cổ đông cung 
cấp mƠ cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhi羽m về 
khoản tiền Công ty đƣ chuyển cho cổ đông nƠy. Vi羽c thanh toán cổ tức đối với các 
cổ phiếu niêm yết/đăng kỦ giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến 
hƠnh thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu kỦ vƠ bù trừ chứng 
khoán Vi羽t Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghi羽p, Luật Chứng khoán, H瓜i đồng quản trị thông 
qua nghị quyết, quyết định xác định m瓜t ngƠy c映 thể để chốt danh sách cổ đông. 
Căn cứ theo ngƠy đó, những người đăng kỦ 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 tƠi li羽u khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phơn phối lợi nhuận được thực hi羽n theo 
quy định c栄a pháp luật. 
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XIV. TĨI KHO謂N NGỂN HĨNG, QU駅 D衛 TR頴, NĔM TĨI CHệNH 
VĨ CHẾ Đ浦 KẾ TOÁN 

Đi隠u 47.  TƠi kho違n ngơn hƠng 

1. Công ty mở tƠi khoản tại các ngơn hƠng Vi羽t Nam hoặc tại các chi nhánh 
ngơn hƠng nước ngoƠi được phép hoạt đ瓜ng tại Vi羽t Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước c栄a cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp 
cần thiết, Công ty có thể mở tƠi khoản ngơn hƠng ở nước ngoƠi theo các quy định 
c栄a pháp luật. 

3. Công ty tiến hƠnh tất cả các khoản thanh toán vƠ giao dịch kế toán thông 
qua các tƠi khoản tiền Vi羽t Nam hoặc ngoại t羽 tại các ngơn hƠng mƠ Công ty mở 
tƠi khoản. 

Đi隠u 48.  Năm tƠi chính 

Năm tƠi chính c栄a Công ty bắt đầu từ ngƠy 01 tháng 01 hằng năm vƠ kết thúc 
vƠo ngƠy 31 tháng 12 hằng năm. Năm tƠi chính đầu tiên bắt đầu từ ngƠy cấp Giấy 
chứng nhận đăng kỦ doanh nghi羽p vƠ kết thúc vƠo ngƠy 31 tháng 12 năm đó. 

Đi隠u 49.  Ch院 đ瓜 k院 toán 

1. Chế đ瓜 kế toán Công ty sử d映ng lƠ chế đ瓜 kế toán doanh nghi羽p hoặc chế 
đ瓜 kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hƠnh, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Vi羽t vƠ lưu giữ hồ sơ kế toán theo 
quy định pháp luật về kế toán vƠ pháp luật liên quan. Những hồ sơ nƠy phải chính 
xác, cập nhật, có h羽 thống vƠ phải đ栄 để chứng minh vƠ giải trình các giao dịch 
c栄a Công ty. 

3. Công ty sử d映ng đơn vị tiền t羽 trong kế toán lƠ đồng Vi羽t Nam. Trường 
hợp Công ty có các nghi羽p v映 kinh tế phát sinh ch栄 yếu bằng m瓜t loại ngoại t羽 thì 
được tự chọn ngoại t羽 đó lƠm đơn vị tiền t羽 trong kế toán, chịu trách nhi羽m về lựa 
chọn đó trước pháp luật vƠ thông báo cho cơ quan quản lỦ thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO TH姶云NG NIểN, BÁO CÁO TĨI CHệNH VĨ TRÁCH 
NHI烏M CỌNG B渦 THỌNG TIN 

Đi隠u 50.  Báo cáo tƠi chính năm, sáu tháng vƠ quỦ 

1. Công ty phải lập báo cáo tƠi chính năm vƠ báo cáo tƠi chính năm phải được 
kiểm toán theo quy định c栄a pháp luật. Công ty công bố báo cáo tƠi chính năm đƣ 
được kiểm toán theo quy định c栄a pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán vƠ n瓜p cho cơ quan nhƠ nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tƠi chính năm phải bao gồm đầy đ栄 các báo cáo, ph映 l映c, thuyết 
minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghi羽p. Báo cáo tƠi chính năm phải 
phản ánh m瓜t cách trung thực vƠ khách quan tình hình hoạt đ瓜ng c栄a Công ty. 

3. Công ty phải lập vƠ công bố các báo cáo tƠi chính bán niên đƣ soát xét vƠ 
báo cáo tƠi chính quỦ theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán vƠ n瓜p cho cơ quan nhƠ nước có thẩm quyền. 
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Đi隠u 51.  Báo cáo th逢ờng niên 

Công ty phải lập vƠ công bố Báo cáo thường niên theo các quy định c栄a pháp 
luật về chứng khoán vƠ thị trường chứng khoán. 

XVI. KI韻M TOÁN CỌNG TY  
Đi隠u 52.  Kiểm toán 

1. Đại h瓜i đồng cổ đông chỉ định m瓜t công ty kiểm toán đ瓜c lập hoặc thông 
qua danh sách các công ty kiểm toán đ瓜c lập vƠ 栄y quyền cho H瓜i đồng quản trị 
quyết định lựa chọn m瓜t trong số các đơn vị nƠy tiến hƠnh kiểm toán báo cáo tƠi 
chính c栄a Công ty cho năm tƠi chính tiếp theo dựa trên những điều khoản vƠ điều 
ki羽n thỏa thuận với H瓜i đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tƠi chính năm c栄a Công ty. 
3. Kiểm toán viên đ瓜c lập thực hi羽n vi羽c kiểm toán báo cáo tƠi chính c栄a 

Công ty được tham dự các cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông vƠ được quyền nhận 
các thông báo vƠ các thông tin khác liên quan đến cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông 
vƠ được phát biểu Ủ kiến tại đại h瓜i về các vấn đề có liên quan đến vi羽c kiểm toán 
báo cáo tƠi chính c栄a Công ty. 

XVII. D遺U C曳A DOANH NGHI烏P 

Đi隠u 53.  D医u c栄a doanh nghi羽p 

1. Dấu bao gồm dấu được lƠm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ 
kỦ số theo quy định c栄a pháp luật về giao dịch đi羽n tử. 

2. H瓜i đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức vƠ n瓜i dung dấu 
c栄a Công ty, chi nhánh, văn phòng đại di羽n c栄a Công ty (nếu có). 

3. H瓜i đồng quản trị, Tổng giám đốc sử d映ng vƠ quản lỦ dấu theo quy định 
c栄a pháp luật hi羽n hƠnh. 

XVIII. GI謂I TH韻 CỌNG TY 

Đi隠u 54.  Gi違i thể Công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 
a. Theo nghị quyết, quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông; 
b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghi羽p, trừ trường hợp Luật 

Quản lỦ thuế có quy định khác; 
c. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật. 
2. Vi羽c giải thể Công ty trước thời hạn do Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định, 

H瓜i đồng quản trị thực hi羽n. Quyết định giải thể nƠy phải được thông báo hoặc 
phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt bu瓜c) theo quy định. 

Đi隠u 55.  Thanh lỦ 

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt đ瓜ng c栄a Công ty hoặc 
sau khi có quyết định giải thể Công ty, H瓜i đồng quản trị phải thƠnh lập Ban thanh 
lỦ gồm 03 thƠnh viên, trong đó 02 thƠnh viên do Đại h瓜i đồng cổ đông chỉ định vƠ 
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01 thƠnh viên do H瓜i đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán đ瓜c lập. Ban 
thanh lỦ chuẩn bị các quy chế hoạt đ瓜ng c栄a mình. Các thƠnh viên c栄a Ban thanh 
lỦ có thể được lựa chọn trong số nhơn viên c栄a Công ty hoặc chuyên gia đ瓜c lập. 
Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lỦ được Công ty ưu tiên thanh toán trước 
các khoản nợ khác c栄a Công ty. 

2. Ban thanh lỦ có trách nhi羽m báo cáo cho Cơ quan đăng kỦ kinh doanh về 
ngƠy thƠnh lập vƠ ngƠy bắt đầu hoạt đ瓜ng. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lỦ thay 
mặt Công ty trong tất cả các công vi羽c liên quan đến thanh lỦ Công ty trước Tòa 
án vƠ các cơ quan hƠnh chính. 

3. Tiền thu được từ vi羽c thanh lỦ được thanh toán theo thứ tự sau: 
a. Các chi phí thanh lỦ; 
b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi vi羽c, bảo hiểm xƣ h瓜i vƠ các quyền lợi 

khác c栄a người lao đ瓜ng theo thỏa ước lao đ瓜ng tập thể vƠ hợp đồng lao đ瓜ng đƣ 
kỦ kết; 

c. Nợ thuế; 
d. Các khoản nợ khác c栄a Công ty; 
đ. Phần còn lại sau khi đƣ thanh toán tất cả các khoản nợ từ m映c (a) đến (d) 

trên đơy được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đƣi được ưu tiên thanh toán 
trước. 

XIX. GI謂I QUYẾT TRANH CH遺P N浦I B浦 

Đi隠u 56.  Gi違i quy院t tranh ch医p n瓜i b瓜 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt đ瓜ng c栄a 
Công ty, quyền vƠ nghĩa v映 c栄a các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghi羽p, 
Điều l羽 công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 
b. Cổ đông với H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người 

điều hƠnh khác; 
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 

vƠ hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới H瓜i đồng quản trị hoặc Ch栄 
tịch H瓜i đồng quản trị, Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị ch栄 trì vi羽c giải quyết tranh 
chấp vƠ yêu cầu từng bên trình bƠy các thông tin liên quan đến tranh chấp trong 
vòng 30 ngƠy lƠm vi羽c kể từ ngƠy tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp 
liên quan tới H瓜i đồng quản trị hay Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị, bất cứ bên nƠo 
cũng có thể yêu cầu trọng tƠi kinh tế chỉ định m瓜t chuyên gia đ瓜c lập lƠm trung 
gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi 
bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định c栄a trung gian hòa giải không được 
các bên chấp nhận, m瓜t bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tƠi hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới th栄 t映c thương lượng vƠ hòa giải. 
Vi羽c thanh toán các chi phí c栄a Tòa án được thực hi羽n theo phán quyết c栄a Tòa 
án. 
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T蔚NG CỌNG TY L溢P MÁY VI烏T NAM - CTCP 

CỌNG TY C蔚 PH井N LILAMA 5 

C浦NG HOĨ Xĩ H浦I CH曳 NGHĨA VI烏T NAM 

Đ瓜c lập - Tự do - H衣nh phúc 

  

QUY CHẾ HO萎T Đ浦NG C曳A H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯  
CỌNG TY C蔚 PH井N LILAMA5 

 

(Ban hƠnh theo Nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông số 22/NQ-ĐHĐCĐ, ngƠy 28/04/2021) 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán; 
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

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

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Lilama5; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22 /NQ-ĐHĐCĐ,ngày 
28/04/2021; 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần Lilama5; 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 bao gồm 
các nội dung sau: 

CH姶ƠNG I. QUY Đ卯NH CHUNG 
Đi隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh vƠ đ嘘i t逢嬰ng áp d映ng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a H瓜i đồng quản trị quy định cơ 

cấu tổ chức nhơn sự, nguyên tắc hoạt đ瓜ng, quyền hạn, nghĩa v映 c栄a H瓜i đồng 
quản trị vƠ các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị nhằm hoạt đ瓜ng theo quy định tại 
Luật Doanh nghi羽p, Điều l羽 công ty vƠ các quy định khác c栄a pháp luật có liên 
quan. 

2. Đối tượng áp d映ng: Quy chế nƠy được áp d映ng cho H瓜i đồng quản trị, các 
thƠnh viên H瓜i đồng quản trị. 

Đi隠u 2. Nguyên tắc ho衣t đ瓜ng c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. H瓜i đồng quản trị lƠm vi羽c theo nguyên tắc tập thể. Các thƠnh viên c栄a H瓜i 

đồng quản trị chịu trách nhi羽m cá nhơn về phần vi羽c c栄a mình vƠ cùng chịu trách 
nhi羽m trước Đại h瓜i đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định 
c栄a H瓜i đồng quản trị đối với sự phát triển c栄a Công ty. 

2. H瓜i đồng quản trị giao trách nhi羽m cho Tổng giám đốc tổ chức điều hƠnh 
thực hi羽n các nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị. 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-2019-70a0b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-2019-70a0b.html
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CH姶ƠNG II. THĨNH VIểN H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯 
Đi隠u 3. Quy隠n vƠ nghƿa v映 c栄a thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị có đầy đ栄 các quyền theo quy định c栄a Luật 

Chứng khoán, pháp luật liên quan vƠ Điều l羽 công ty, trong đó có quyền được cung 
cấp các thông tin, tƠi li羽u về tình hình tƠi chính, hoạt đ瓜ng kinh doanh c栄a Công ty 
vƠ c栄a các đơn vị trong Công ty. 

2. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị có nghĩa v映 theo quy định tại Điều l羽 công ty 
vƠ các nghĩa v映 sau: 

a. Thực hi羽n các nhi羽m v映 c栄a mình m瓜t cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích 
cao nhất c栄a cổ đông vƠ c栄a Công ty; 

b. Tham dự đầy đ栄 các cu瓜c họp c栄a H瓜i đồng quản trị vƠ có Ủ kiến về các 
vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đ栄 với H瓜i đồng quản trị các khoản thù lao nhận được 
từ các công ty con, công ty liên kết vƠ các tổ chức khác; 

d. Báo cáo H瓜i đồng quản trị tại cu瓜c 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 l羽 với thƠnh viên H瓜i đồng quản trị vƠ những người có liên quan c栄a 
thƠnh viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thƠnh viên H瓜i đồng 
quản trị hoặc lƠ người quản lỦ doanh nghi羽p trong thời gian 03 năm gần nhất trước 
thời điểm giao dịch; 

đ. Thực hi羽n công bố thông tin khi thực hi羽n giao dịch cổ phiếu c栄a Công ty 
theo quy định c栄a pháp luật. 

Đi隠u 4. Quy隠n đ逢嬰c cung c医p thông tin c栄a thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc, người quản lỦ khác trong Công ty cung cấp thông tin, tƠi li羽u về tình 
hình tƠi chính, hoạt đ瓜ng kinh doanh c栄a Công ty vƠ c栄a đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lỦ được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đ栄 vƠ chính xác 
thông tin, tƠi li羽u theo yêu cầu c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị. Trình tự, th栄 t映c 
yêu cầu vƠ cung cấp thông tin do Điều l羽 công ty quy định. 

Đi隠u 5. Nhi羽m kỳ vƠ s嘘 l逢嬰ng thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. H瓜i đồng quản trị có 05 thƠnh viên H瓜i đồng quản trị. 
2. Nhi羽m kỳ c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị không quá 05 năm vƠ có thể 

được bầu lại với số nhi羽m kỳ không hạn chế.  
3. Trường hợp tất cả thƠnh viên H瓜i đồng quản trị cùng kết thúc nhi羽m kỳ thì 

các thƠnh viên đó tiếp t映c lƠ thƠnh viên H瓜i đồng quản trị cho đến khi có thƠnh 
viên mới được bầu thay thế vƠ tiếp quản công vi羽c, trừ trường hợp Điều l羽 công ty 
có quy định khác. 

4. Điều l羽 công ty quy định c映 thể số lượng, quyền, nghĩa v映, cách thức tổ 
chức vƠ phối hợp hoạt đ瓜ng c栄a các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị. 

Đi隠u 6. Tiêu chuẩn vƠ đi隠u ki羽n thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n sau 

đơy: 
a. Không thu瓜c đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghi羽p; 
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b. Có trình đ瓜 chuyên môn, kinh nghi羽m trong quản trị kinh doanh hoặc trong 
lĩnh vực, ngƠnh, nghề kinh doanh c栄a Công ty vƠ không nhất thiết phải lƠ cổ đông 
c栄a Công ty, trừ trường hợp Điều l羽 công ty có quy định khác; 

c. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị Công ty có thể đồng thời lƠ thƠnh viên H瓜i 
đồng quản trị c栄a công ty khác; 

d. Đối với doanh nghi羽p nhƠ nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 
Luật Doanh nghi羽p vƠ công ty con c栄a doanh nghi羽p nhƠ nước theo quy định 
tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghi羽p thì thƠnh viên H瓜i đồng quản trị không 
được lƠ người có quan h羽 gia đình c栄a Tổng giám đốc vƠ người quản lỦ khác c栄a 
công ty; c栄a người quản lỦ, người có thẩm quyền bổ nhi羽m người quản lỦ công ty 
mẹ; 

đ. Tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n khác theo Điều l羽 công ty. 
Đi隠u 7. Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị do H瓜i đồng quản trị bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi 

nhi羽m trong số các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị. 
2. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc 
3. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị có quyền vƠ nghĩa v映 sau đơy: 
a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt đ瓜ng c栄a H瓜i đồng quản trị; 
b. Chuẩn bị chương trình, n瓜i dung, tƠi li羽u ph映c v映 cu瓜c họp; tri羽u tập, ch栄 

trì vƠ lƠm ch栄 tọa cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị; 
c. Tổ chức vi羽c thông qua nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị; 
d. Giám sát quá trình tổ chức thực hi羽n các nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i 

đồng quản trị; 
đ. Ch栄 tọa cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông; 
e. Quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p vƠ Điều l羽 

công ty. 
4. Trường hợp Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bƣi mi宇n, 

H瓜i đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngƠy kể từ ngƠy nhận 
đơn từ chức hoặc bị bƣi mi宇n. Trường hợp Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị vắng mặt 
hoặc không thể thực hi羽n được nhi羽m v映 c栄a mình thì phải 栄y quyền bằng văn bản 
cho m瓜t thƠnh viên khác thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 c栄a Ch栄 tịch H瓜i đồng quản 
trị theo nguyên tắc quy định tại Điều l羽 công ty. Trường hợp không có người được 
栄y quyền hoặc Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp 
hƠnh hình phạt tù, đang chấp hƠnh bi羽n pháp xử lỦ hƠnh chính tại cơ sở cai nghi羽n 
bắt bu瓜c, cơ sở giáo d映c bắt bu瓜c, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng 
lực hƠnh vi dơn sự, có khó khăn trong nhận thức, lƠm ch栄 hƠnh vi, bị Tòa án cấm 
đảm nhi羽m chức v映, cấm hƠnh nghề hoặc lƠm công vi羽c nhất định thì các thƠnh 
viên còn lại bầu m瓜t người trong số các thƠnh viên giữ chức Ch栄 tịch H瓜i đồng 
quản trị theo nguyên tắc đa số thƠnh viên còn lại tán thƠnh cho đến khi có quyết 
định mới c栄a H瓜i đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, H瓜i đồng quản trị quyết định bổ nhi羽m thư kỦ công 
ty. Thư kỦ công ty có quyền vƠ nghĩa v映 sau đơy: 

a. H厩 trợ tổ chức tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông, H瓜i đồng quản trị; ghi 
chép các biên bản họp; 
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b. H厩 trợ thƠnh viên H瓜i đồng quản trị trong vi羽c thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 
được giao; 

c. H厩 trợ H瓜i đồng quản trị trong áp d映ng vƠ thực hi羽n nguyên tắc quản trị 
công ty; 

d. H厩 trợ Công ty trong xơy dựng quan h羽 cổ đông vƠ bảo v羽 quyền, lợi ích 
hợp pháp c栄a cổ đông; vi羽c tuơn th栄 nghĩa v映 cung cấp thông tin, công khai hóa 
thông tin vƠ th栄 t映c hƠnh chính; 

đ. Quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định tại Điều l羽 công ty. 
Đi隠u 8. Mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m, thay th院 vƠ b鰻 sung thƠnh viên H瓜i đ欝ng 

qu違n tr鵜 
1. Đại h瓜i đồng cổ đông mi宇n nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị trong 

trường hợp sau đơy: 
a. Không có đ栄 tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n theo quy định tại Điều 155 Luật 

Doanh nghi羽p; 
b. Có đơn từ chức vƠ được chấp thuận; 
c. Trường hợp khác quy định tại Điều l羽 công ty. 
2. Đại h瓜i đồng cổ đông bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị trong trường 

hợp sau đơy: 
a. Không tham gia các hoạt đ瓜ng c栄a H瓜i đồng quản trị trong 06 tháng liên 

t映c, trừ trường hợp bất khả kháng; 
b. Trường hợp khác quy định tại Điều l羽 công ty. 
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định thay thế thƠnh viên 

H瓜i đồng quản trị; mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị ngoƠi 
trường hợp quy định tại khoản 1 vƠ khoản 2 Điều nƠy. 

4. H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông để bầu bổ sung 
thƠnh viên H瓜i đồng quản trị trong trường hợp sau đơy: 

a. Số thƠnh viên H瓜i đồng quản trị bị giảm quá m瓜t phần ba so với số quy 
định tại Điều l羽 công ty. Trường hợp nƠy, H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp Đại 
h瓜i đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngƠy kể từ ngƠy số thƠnh viên bị giảm quá m瓜t 
phần ba; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản nƠy, Đại h瓜i đồng cổ đông bầu 
thƠnh viên mới thay thế thƠnh viên H瓜i đồng quản trị đƣ bị mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m 
tại cu瓜c họp gần nhất. 

Đi隠u 9. Cách thức b亥u, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n 
tr鵜 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 
lên có quyền đề cử người vƠo H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát, theo quy định tại 
khoản 2 Điều 24 Điều l羽 nƠy. Vi羽c đề cử người vƠo H瓜i đồng quản trị thực hi羽n 
như sau: 

a. Các cổ đông phổ thông hợp thƠnh nhóm để đề cử người vƠo H瓜i đồng quản 
trị phải thông báo về vi羽c họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai 
mạc Đại h瓜i đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
quy định tại khoản nƠy được quyền đề cử m瓜t hoặc m瓜t số người theo theo quy 
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định tại Điều l羽 nƠy lƠm ứng cử viên H瓜i đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên 
được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mƠ họ được 
quyền đề cử theo quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại 
do H瓜i đồng quản trị vƠ các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên H瓜i đồng quản trị thông qua đề cử vƠ 
ứng cử vẫn không đ栄 số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 
Doanh nghi羽p, H瓜i đồng quản trị đương nhi羽m giới thi羽u thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức đề cử theo quy định tại Điều l羽 công ty, Quy chế n瓜i b瓜 về quản trị công ty vƠ 
Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a H瓜i đồng quản trị. Vi羽c H瓜i đồng quản trị đương nhi羽m 
giới thi羽u thêm ứng cử viên phải được công bố rõ rƠng trước khi Đại h瓜i đồng cổ 
đông biểu quyết bầu thƠnh viên H瓜i đồng quản trị theo quy định c栄a pháp luật. 

3. Vi羽c biểu quyết bầu thƠnh viên H瓜i đồng quản trị phải thực hi羽n theo 
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó m厩i cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhơn với số thƠnh viên được bầu c栄a H瓜i 
đồng quản trị vƠ cổ đông có quyền dồn hết hoặc m瓜t phần tổng số phiếu bầu c栄a 
mình cho m瓜t hoặc m瓜t số ứng cử viên. Người trúng cử thƠnh viên H瓜i 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 đ栄 số thƠnh viên quy định tại Điều l羽 công ty. 
Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thƠnh 
viên cuối cùng c栄a H瓜i đồng quản trị thì sẽ tiến hƠnh 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 l羽 công ty. 

4. Vi羽c bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị do Đại h瓜i 
đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Đi隠u 10. Thông báo v隠 b亥u, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đ欝ng 
qu違n tr鵜 

1. Trường hợp đƣ xác định được ứng cử viên H瓜i đồng quản trị, Công ty phải 
công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngƠy trước ngƠy khai 
mạc họp Đại h瓜i đồng cổ đông trên trang thông tin đi羽n tử c栄a Công ty để cổ đông 
có thể tìm hiểu về các ứng cử viên nƠy trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên H瓜i đồng 
quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác c栄a các thông 
tin cá nhơn được công bố vƠ phải cam kết thực hi羽n nhi羽m v映 m瓜t cách trung thực, 
cẩn trọng vƠ vì lợi ích cao nhất c栄a Công ty nếu được bầu lƠm thƠnh viên H瓜i đồng 
quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên H瓜i đồng quản trị được công bố bao 
gồm: 

a. Họ tên, ngƠy, tháng, năm sinh; 
b. Trình đ瓜 chuyên môn; 
c. Quá trình công tác; 
d. Các chức danh quản lỦ khác (bao gồm cả chức danh H瓜i đồng quản trị c栄a 

công ty khác); 
đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty vƠ các bên có liên quan c栄a Công ty; 
e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều l羽 công ty; 
g. Công ty đại chúng phải có trách nhi羽m công bố thông tin về các công ty mƠ 

ứng cử viên đang nắm giữ chức v映 thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, các chức danh 
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quản lỦ khác vƠ các lợi ích có liên quan tới công ty c栄a ứng cử viên H瓜i đồng quản 
trị (nếu có). 

2. Vi羽c thông báo về kết quả bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng 
quản trị thực hi羽n theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

CH姶ƠNG III. H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯 
Đi隠u 11. Quy隠n vƠ nghƿa v映 c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. H瓜i đồng quản trị lƠ cơ quan quản lỦ Công ty, có toƠn quyền nhơn danh 

Công ty để quyết định, thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 c栄a công ty, trừ các quyền vƠ 
nghĩa v映 thu瓜c thẩm quyền c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. 

2. Quyền vƠ nghĩa v映 c栄a H瓜i đồng quản trị do luật pháp, Điều l羽 công ty vƠ 
Đại h瓜i đồng cổ đông quy định. C映 thể, H瓜i đồng quản trị có những quyền hạn vƠ 
nghĩa v映 sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn vƠ kế hoạch kinh 
doanh hằng năm c栄a Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần vƠ tổng số cổ phần được quyền chƠo bán c栄a từng 
loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 
chƠo bán c栄a từng loại; quyết định huy đ瓜ng thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần vƠ trái phiếu c栄a Công ty; 
đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 vƠ khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghi羽p; 
e. Quyết định phương án đầu tư vƠ dự án đầu tư trong thẩm quyền vƠ giới hạn 

theo quy định c栄a pháp luật; 
g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị vƠ công ngh羽; 
h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay vƠ hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tƠi sản ghi trong báo cáo tƠi chính 
gần nhất c栄a Công ty, trừ trường hợp giao dịch thu瓜c thẩm quyền quyết định c栄a 
Đại h瓜i đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 vƠ 
khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghi羽p; 

i. Bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị; bổ nhi羽m, mi宇n 
nhi羽m, kỦ kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc vƠ người quản 
lỦ quan trọng khác do Điều l羽 công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, 
thưởng vƠ lợi ích khác c栄a những người quản lỦ đó; cử người đại di羽n theo 栄y 
quyền tham gia H瓜i đồng thƠnh viên hoặc Đại h瓜i đồng cổ đông ở công ty khác, 
quyết định mức thù lao vƠ quyền lợi khác c栄a những người đó; 

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc vƠ người quản lỦ khác trong điều hƠnh 
công vi羽c kinh doanh hằng ngƠy c栄a Công ty; 

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lỦ n瓜i b瓜 c栄a Công ty, quyết định 
thƠnh lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại di羽n vƠ vi羽c góp vốn, mua cổ phần 
c栄a doanh nghi羽p khác; 

m. Duy羽t chương trình, n瓜i dung tƠi li羽u ph映c v映 họp đại h瓜i đồng cổ đông, 
tri羽u tập họp đại h瓜i đồng cổ đông hoặc lấy Ủ kiến để Đại h瓜i đồng cổ đông thông 
qua nghị quyết; 
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n. Trình báo cáo tƠi chính hằng năm đƣ được kiểm toán lên Đại h瓜i đồng cổ 
đông; 

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn vƠ th栄 t映c trả cổ tức 
hoặc xử lỦ l厩 phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p. Kiến nghị vi羽c tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
q. Quyết định ban hƠnh Quy chế hoạt đ瓜ng H瓜i đồng quản trị, Quy chế n瓜i b瓜 

về quản trị công ty sau khi được Đại h瓜i đồng cổ đông thông qua; quyết định ban 
hƠnh Quy chế về công bố thông tin c栄a Công ty; 

r. Quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p, Luật Chứng 
khoán, quy định khác c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 công ty. 

3. H瓜i đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại 
cu瓜c họp, lấy Ủ kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều l羽 công ty quy 
định. M厩i thƠnh viên H瓜i đồng quản trị có m瓜t phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do H瓜i đồng quản trị thông qua trái với 
quy định c栄a pháp luật, nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông, Điều l羽 công ty gơy thi羽t 
hại cho Công ty thì các thƠnh viên tán thƠnh thông qua nghị quyết, quyết định đó 
phải cùng liên đới chịu trách nhi羽m cá nhơn về nghị quyết, quyết định đó vƠ phải 
đền bù thi羽t hại cho Công ty; thƠnh viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định 
nói trên được mi宇n trừ trách nhi羽m. Trường hợp nƠy, cổ đông c栄a Công ty có 
quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hi羽n hoặc h栄y bỏ nghị quyết, quyết định nói 
trên. 

Đi隠u 12. Nhi羽m v映 vƠ quy隠n h衣n c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 trong vi羽c phê 
duy羽t, kỦ k院t h嬰p đ欝ng giao d鵜ch 

1. H瓜i 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 ngƠy thực hi羽n giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tƠi sản ghi 
trên báo cáo tƠi chính gần nhất hoặc m瓜t tỷ l羽, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định 
tại Điều l羽 công ty giữa Công ty với m瓜t trong các đối tượng sau: 

- ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 
người quản lỦ khác vƠ người có liên quan c栄a các đối tượng nƠy; 

- Cổ đông, người đại di羽n 栄y quyền c栄a cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 
phần phổ thông c栄a Công ty vƠ những người có liên quan c栄a họ; 

- Doanh nghi羽p có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 
Luật Doanh nghi羽p. 

2. Người đại di羽n Công ty kỦ hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thƠnh 
viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối 
với hợp đồng, giao dịch đó vƠ gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc n瓜i dung ch栄 
yếu c栄a giao dịch. H瓜i đồng quản trị quyết định vi羽c chấp thuận hợp đồng, giao 
dịch trong thời hạn 15 ngƠy kể từ ngƠy nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều 
l羽 công ty quy định m瓜t thời hạn khác; thƠnh viên H瓜i đồng quản trị có lợi ích liên 
quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

Đi隠u 13. Trách nhi羽m c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 trong vi羽c tri羽u tập họp Đ衣i 
h瓜i đ欝ng c鰻 đông b医t th逢ờng 

1. H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông bất thường trong 
các trường hợp sau: 
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a. H瓜i đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích c栄a Công ty; 
b. Số lượng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thƠnh viên tối thiểu theo quy định c栄a pháp luật; 
c. Theo yêu cầu c栄a cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 c栄a Luật Doanh nghi羽p; yêu cầu tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải được 
thể hi羽n bằng văn bản, trong đó nêu rõ lỦ do vƠ m映c đích cu瓜c họp, có đ栄 chữ kỦ 
c栄a các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thƠnh nhiều bản vƠ tập 
hợp đ栄 chữ kỦ c栄a các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu c栄a Ban kiểm soát; 
đ. Các trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 công ty. 
2. Tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông bất thường 
H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngƠy kể từ ngƠy số lượng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị hoặc thƠnh viên Ban Kiểm 
soát còn lại ít hơn số lượng thƠnh viên tối thiểu theo quy định tại Điều l羽 công ty 
hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c vƠ điểm d khoản 1 Điều nƠy; 

3. Người tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải thực hi羽n các công vi羽c sau 
đơy: 

a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 
b. Cung cấp thông tin vƠ giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ 

đông; 
c. Lập chương trình vƠ n瓜i dung cu瓜c họp; 
d. Chuẩn bị tƠi li羽u cho cu瓜c họp; 
đ. Dự thảo nghị quyết c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông theo n瓜i dung dự kiến c栄a 

cu瓜c họp; danh sách vƠ thông tin chi tiết c栄a các ứng cử viên trong trường hợp bầu 
thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban Kiểm soát; 

e. Xác định thời gian vƠ địa điểm họp; 
g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định 

Luật doanh nghi羽p; 
h. Các công vi羽c khác ph映c v映 cu瓜c họp. 
Đi隠u 14. Các tiểu ban giúp vi羽c H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜. 
1. H瓜i đồng quản trị có thể thƠnh lập tiểu ban trực thu瓜c để ph映 trách về chính 

sách phát triển, nhơn sự, lương thưởng, kiểm toán n瓜i b瓜, quản lỦ r栄i ro. Số lượng 
thƠnh viên c栄a tiểu ban do H瓜i đồng quản trị quyết định. Các thƠnh viên H瓜i đồng 
quản trị không điều hƠnh nên chiếm đa số trong tiểu ban vƠ m瓜t trong số các thƠnh 
viên nƠy được bổ nhi羽m lƠm Trưởng tiểu ban theo quyết định c栄a H瓜i đồng quản 
trị. Hoạt đ瓜ng c栄a tiểu ban phải tuơn th栄 theo quy định c栄a H瓜i đồng quản trị. Nghị 
quyết c栄a tiểu ban chỉ có hi羽u lực khi có đa số thƠnh viên tham dự vƠ biểu quyết 
thông qua tại cu瓜c họp c栄a tiểu ban. 

2. Vi羽c thực thi quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị, hoặc c栄a tiểu ban trực 
thu瓜c H瓜i đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hi羽n hƠnh vƠ quy 
định tại Điều l羽 công ty, Quy chế n瓜i b瓜 về quản trị công ty. 
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CH姶ƠNG IV. CU浦C H窺P H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯 
Đi隠u 15. Cu瓜c họp H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị được bầu trong cu瓜c họp đầu tiên c栄a H瓜i đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngƠy lƠm vi羽c kể từ ngƠy kết thúc bầu cử H瓜i đồng quản 
trị đó. Cu瓜c họp nƠy do thƠnh viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ l羽 phiếu bầu 
cao nhất tri羽u tập vƠ ch栄 trì. Trường hợp có nhiều hơn m瓜t thƠnh viên có số phiếu 
bầu hoặc tỷ l羽 phiếu bầu cao nhất vƠ ngang nhau thì các thƠnh viên bầu theo 
nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị. 

2. H瓜i đồng quản trị phải họp ít nhất m厩i quỦ 01 lần vƠ có thể họp bất thường. 
3. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị trong trường 

hợp sau đơy: 
a. Có đề nghị c栄a Ban kiểm soát; 
b. Có đề nghị c栄a Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lỦ khác; 
c. Có đề nghị c栄a ít nhất 02 thƠnh viên H瓜i đồng quản trị; 
d. Trường hợp khác do Điều l羽 công ty quy định. 
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều nƠy phải được lập thƠnh văn bản, trong 

đó nêu rõ m映c đích, vấn đề cần thảo luận vƠ quyết định thu瓜c thẩm quyền c栄a H瓜i 
đồng quản trị. 

5. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị trong thời 
hạn 07 ngƠy lƠm vi羽c kể từ ngƠy nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều nƠy. 
Trường hợp không tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị theo đề nghị thì Ch栄 tịch H瓜i 
đồng quản trị phải chịu trách nhi羽m về những thi羽t hại xảy ra đối với Công ty; 
người đề nghị có quyền thay thế Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp H瓜i đồng 
quản trị. 

6. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị hoặc người tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị phải 
gửi thông báo mời họp chậm nhất lƠ 03 ngƠy lƠm vi羽c trước ngƠy họp. Thông báo 
mời họp phải xác định c映 thể thời gian vƠ địa điểm họp, chương trình, các vấn đề 
thảo luận vƠ quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tƠi li羽u sử d映ng tại 
cu瓜c họp vƠ phiếu biểu quyết c栄a thƠnh viên. 

Thông báo mời họp H瓜i đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, đi羽n thoại, 
fax, phương ti羽n đi羽n tử hoặc phương thức khác do Điều l羽 công ty quy định vƠ 
bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc c栄a từng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị được 
đăng kỦ tại Công ty. 

7. Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị hoặc người tri羽u tập gửi thông báo mời họp vƠ 
các tƠi li羽u kèm theo đến các thƠnh viên Ban Kiểm soát như đối với các thƠnh viên 
H瓜i đồng quản trị. 

ThƠnh viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị; có 
quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị được tiến hƠnh khi có từ 3/4 tổng số thƠnh viên 
trở lên dự họp. Trường hợp cu瓜c họp được tri羽u tập theo quy định tại khoản nƠy 
không đ栄 số thƠnh viên dự họp theo quy định thì được tri羽u tập lần thứ hai trong 
thời hạn 07 ngƠy kể từ ngƠy dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp nƠy, cu瓜c họp 
được tiến hƠnh nếu có hơn m瓜t nửa số thƠnh viên H瓜i đồng quản trị dự họp. 
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9. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị được coi lƠ tham dự vƠ biểu quyết tại cu瓜c 
họp trong trường hợp sau đơy: 

a. Tham dự vƠ biểu quyết trực tiếp tại cu瓜c họp; 
b. 曳y quyền cho người khác đến dự họp vƠ biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều nƠy; 
c. Tham dự vƠ biểu quyết thông qua h瓜i nghị trực tuyến, bỏ phiếu đi羽n tử 

hoặc hình thức đi羽n tử khác; 
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cu瓜c họp thông qua thư, fax, thư đi羽n tử; 
đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương ti羽n khác theo quy định trong Điều l羽 

công ty. 
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cu瓜c họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín vƠ phải được chuyển đến Ch栄 tịch H瓜i 
đồng quản trị chậm nhất lƠ 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 
mở trước sự chứng kiến c栄a tất cả những người dự họp. 

11. ThƠnh viên phải tham dự đầy đ栄 các cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị. ThƠnh 
viên được 栄y quyền cho người khác dự họp vƠ biểu quyết nếu được đa số thƠnh 
viên H瓜i đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị được thông qua nếu được đa 
số thƠnh viên dự họp tán thƠnh; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định 
cuối cùng thu瓜c về phía có Ủ kiến c栄a Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị. 

Đi隠u 16. Biên b違n họp H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. Các cu瓜c họp H瓜i đồng quản trị phải được ghi biên bản vƠ có thể ghi ơm, 

ghi vƠ lưu giữ dưới hình thức đi羽n tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Vi羽t vƠ có 
thể lập thêm bằng tiếng nước ngoƠi, bao gồm các n瓜i dung ch栄 yếu sau đơy: 

a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, mƣ số doanh nghi羽p; 
b. Thời gian, địa điểm họp; 
c. M映c đích, chương trình vƠ n瓜i dung họp; 
d. Họ, tên từng thƠnh viên dự họp hoặc người được 栄y quyền dự họp vƠ cách 

thức dự họp; họ, tên các thƠnh viên không dự họp vƠ lỦ do; 
đ. Vấn đề được thảo luận vƠ biểu quyết tại cu瓜c họp; 
e. Tóm tắt phát biểu Ủ kiến c栄a từng thƠnh viên dự họp theo trình tự di宇n biến 

c栄a cu瓜c họp; 
g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thƠnh viên tán thƠnh, không tán 

thƠnh vƠ không có Ủ kiến; 
h. Vấn đề đƣ được thông qua vƠ tỷ l羽 biểu quyết thông qua tương ứng; 
i. Họ, tên, chữ kỦ ch栄 tọa vƠ người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều nƠy. 
2. Trường hợp ch栄 tọa, người ghi biên bản từ chối kỦ biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thƠnh viên khác c栄a H瓜i đồng quản trị tham dự họp kỦ vƠ có đầy đ栄 n瓜i 
dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g vƠ h khoản 1 Điều nƠy thì biên 
bản nƠy có hi羽u lực. 
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3. Ch栄 tọa, người ghi biên bản vƠ những người kỦ tên trong biên bản phải 
chịu trách nhi羽m về tính trung thực vƠ chính xác c栄a n瓜i dung biên bản họp H瓜i 
đồng quản trị. 

4. Biên bản họp H瓜i đồng quản trị vƠ tƠi li羽u sử d映ng trong cu瓜c họp phải 
được lưu giữ tại tr映 sở chính c栄a Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Vi羽t vƠ bằng tiếng nước ngoƠi có hi羽u lực pháp lỦ 
như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về n瓜i dung giữa biên bản bằng tiếng Vi羽t 
vƠ bằng tiếng nước ngoƠi thì n瓜i dung trong biên bản bằng tiếng Vi羽t được áp 
d映ng. 

CH姶ƠNG V. BÁO CÁO, CỌNG KHAI CÁC L営I ệCH 
Đi隠u 17. Trình báo cáo hằng năm 
1. Kết thúc năm tƠi chính, H瓜i đồng quản trị phải trình Đại h瓜i đồng cổ đông 

báo cáo sau đơy: 
a. Báo cáo kết quả kinh doanh c栄a Công ty; 
b. Báo cáo tƠi chính; 
c. Báo cáo đánh giá công tác quản lỦ, điều hƠnh Công ty; 
d. Báo cáo thẩm định c栄a Ban Kiểm soát. 
2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b vƠ c khoản 1 Điều nƠy phải được gửi 

đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất lƠ 30 ngƠy trước ngƠy khai mạc cu瓜c 
họp Đại h瓜i đồng cổ đông thường niên nếu Điều l羽 công ty không có quy định 
khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều nƠy, báo cáo thẩm định c栄a Ban 
kiểm soát vƠ báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại tr映 sở chính c栄a Công ty 
chậm nhất lƠ 10 ngƠy trước ngƠy khai mạc cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông thường 
niên nếu Điều l羽 công ty không quy định thời hạn khác dƠi hơn. Cổ đông sở hữu cổ 
phần c栄a Công ty liên t映c ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, 
kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hƠnh nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy 
định tại Điều nƠy. 

Đi隠u 18. Thù lao, th逢ởng vƠ l嬰i ích khác c栄a thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n 
tr鵜 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thƠnh viên H瓜i đồng quản trị theo 
kết quả vƠ hi羽u quả kinh doanh. 

2. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị được hưởng thù lao công vi羽c vƠ thưởng. 
Thù lao công vi羽c được tính theo số ngƠy công cần thiết hoƠn thƠnh nhi羽m v映 c栄a 
thƠnh viên H瓜i đồng quản trị vƠ mức thù lao m厩i ngƠy. H瓜i đồng quản trị dự tính 
mức thù lao cho từng thƠnh viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao vƠ 
thưởng c栄a H瓜i đồng quản trị do Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định tại cu瓜c họp 
thường niên. 

3. Thù lao c栄a từng thƠnh viên H瓜i đồng quản trị được tính vƠo chi phí kinh 
doanh c栄a Công ty theo quy định c栄a pháp luật về thuế thu nhập doanh nghi羽p, 
được thể hi羽n thƠnh m映c riêng trong báo cáo tƠi chính hằng năm c栄a Công ty vƠ 
phải báo cáo Đại h瓜i đồng cổ đông tại cu瓜c họp thường niên. 

4. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị nắm giữ chức v映 điều hƠnh hoặc thƠnh viên 
H瓜i đồng quản trị lƠm vi羽c tại các tiểu ban c栄a H瓜i đồng quản trị hoặc thực hi羽n 
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những công vi羽c khác ngoƠi phạm vi nhi羽m v映 thông thường c栄a m瓜t thƠnh viên 
H瓜i đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng m瓜t khoản tiền công 
trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 
khác theo quyết định c栄a H瓜i đồng quản trị. 

5. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 
đi lại, ăn, ở vƠ các khoản chi phí hợp lỦ khác mƠ họ đƣ phải chi trả khi thực hi羽n 
trách nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị c栄a mình, bao gồm cả các chi phí phát 
sinh trong vi羽c tới tham dự các cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông, H瓜i đồng quản trị 
hoặc các tiểu ban c栄a H瓜i đồng quản trị. 

6. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 
nhi羽m sau khi có sự chấp thuận c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. Bảo hiểm nƠy không 
bao gồm bảo hiểm cho những trách nhi羽m c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị liên 
quan đến vi羽c vi phạm pháp luật vƠ Điều l羽 công ty. 

Đi隠u 19. Công khai các l嬰i ích liên quan 
Trường hợp Điều l羽 công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, vi羽c công 

khai lợi ích vƠ người có liên quan c栄a Công ty thực hi羽n theo quy định sau đơy: 
1. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị c栄a Công ty phải kê khai cho công ty về các 

lợi ích liên quan c栄a mình, bao gồm: 
a. Tên, mƣ số doanh nghi羽p, địa chỉ tr映 sở chính, ngƠnh, nghề kinh doanh c栄a 

doanh nghi羽p mƠ họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ l羽 vƠ thời điểm sở 
hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b. Tên, mƣ số doanh nghi羽p, địa chỉ tr映 sở chính, ngƠnh, nghề kinh doanh c栄a 
doanh nghi羽p mƠ những người có liên quan c栄a họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng 
phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều l羽. 

2. Vi羽c kê khai quy định tại khoản 1 Điều nƠy phải được thực hi羽n trong thời 
hạn 07 ngƠy lƠm vi羽c, kể từ ngƠy phát sinh lợi ích liên quan; vi羽c sửa đổi, bổ sung 
phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngƠy lƠm vi羽c, kể từ ngƠy có 
sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. ThƠnh viên H瓜i đồng quản trị nhơn danh cá nhơn hoặc nhơn danh người 
khác để thực hi羽n công vi羽c dưới mọi hình thức trong phạm vi công vi羽c kinh 
doanh c栄a Công ty đều phải giải trình bản chất, n瓜i dung c栄a công vi羽c đó trước 
H瓜i đồng quản trị vƠ chỉ được thực hi羽n khi được đa số thƠnh viên còn lại c栄a H瓜i 
đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hi羽n mƠ không khai báo hoặc không được sự 
chấp thuận c栄a H瓜i đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt đ瓜ng đó thu瓜c 
về Công ty. 

CH姶ƠNG VI. M渦I QUAN H烏 C曳A H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯 
Đi隠u 20. M嘘i quan h羽 giữa các thƠnh viên H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 
1. Quan h羽 giữa các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị lƠ quan h羽 phối hợp, các 

thƠnh viên H瓜i đồng quản trị có trách nhi羽m thông tin cho nhau về vấn đề có liên 
quan trong quá trình xử lỦ công vi羽c được phơn công. 

2. Trong quá trình xử lỦ công vi羽c, thƠnh viên H瓜i đồng quản trị được phơn 
công chịu trách nhi羽m chính phải ch栄 đ瓜ng phối hợp xử lỦ, nếu có vấn đề liên quan 
đến lĩnh vực do thƠnh viên H瓜i đồng quản trị khác ph映 trách. Trong trường hợp 
giữa các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị còn có Ủ kiến khác nhau thì thƠnh viên chịu 
trách nhi羽m chính báo cáo Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị xem xét quyết định theo 
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T蔚NG CỌNG TY L溢P MÁY VI烏T NAM - CTCP 
CỌNG TY C蔚 PH井N LILAMA 5 

C浦NG HOĨ Xĩ H浦I CH曳 NGHĨA VI烏T NAM 

Đ瓜c lập - Tự do - H衣nh phúc 
  

 

QUY CHẾ N浦I B浦 V陰 QU謂N TR卯 
CỌNG TY C蔚 PH井N LILAMA5 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 
của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama5) 

 

CH姶ƠNG I: QUY Đ卯NH CHUNG 
Đi隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh vƠ đ嘘i t逢嬰ng áp d映ng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế n瓜i b瓜 về quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quy 
định các n瓜i dung về vai trò, quyền vƠ nghĩa v映 c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông, H瓜i đồng 
quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc; trình tự, th栄 t映c họp Đại h瓜i đồng cổ đông; đề 
cử, ứng cử, bầu, mi宇n nhi羽m vƠ bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát, Tổng Giám đốc vƠ các hoạt đ瓜ng khác theo quy định tại Điều l羽 công ty vƠ các 
quy định hi羽n hƠnh khác c栄a pháp luật. 

2. Đối tượng áp d映ng: Quy chế nƠy được áp d映ng cho các thƠnh viên H瓜i đồng 
quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông vƠ những người liên quan. 

Đi隠u 2. Gi違i thích m瓜t s嘘 t瑛 ngữ 

1. Những từ ngữ dưới đơy được hiểu như sau: 
a. “LILAMA5” hoặc “Công ty” lƠ Công ty cổ phần Lilama5;  

b. "Quản trị LILAMA5" lƠ h羽 thống các quy tắc để đảm bảo cho LILAMA5 
được định hướng điều hƠnh vƠ được kiểm soát m瓜t cách có hi羽u quả vì quyền lợi c栄a 
cổ đông vƠ những người liên quan đến LILAMA5. Các nguyên tắc quản trị 
LILAMA5 bao gồm: 

- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lỦ; 
- Đảm bảo quyền lợi c栄a cổ đông vƠ những người có liên quan; 
- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 
- Công khai minh bạch các hoạt đ瓜ng c栄a LILAMA5; 
- Đảm bảo hi羽u quả hoạt đ瓜ng c栄a HĐQT, TGĐ, BKS. 
c. “HĐQT” có nghĩa lƠ H瓜i đồng quản trị LILAMA5; 

d. “BKS” có nghĩa lƠ Ban Kiểm soát LILAMA5; 

đ. “ĐHĐCĐ” có nghĩa lƠ Đại h瓜i đồng cổ đông LILAMA5; 

e. “Người có liên quan” lƠ cá nhơn, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 
Luật doanh nghi羽p, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán; 

f. “ Người điều hƠnh doanh nghi羽p” lƠ Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế 
toán trưởng vƠ người điều hƠnh khác được HĐQT bổ nhi羽m; 
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g. “Người quản lỦ doanh nghi羽p” lƠ Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị, ThƠnh viên H瓜i 
đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng LILAMA5; 

h. “ThƠnh viên HĐQT không điều hƠnh” lƠ thƠnh viên HĐQT không phải lƠ 
Tổng giám đốc, Phó Tống giám đốc, Kế toán trưởng vƠ những người điều hƠnh khác; 

i. “Người ph映 trách quản trị LILAMA5” lƠ người có trách nhi羽m vƠ quyền hạn 
được quy định tại khoản 3 Điều 31 Điều l羽 LILAMA5. 

2. Trong Quy chế nƠy, các tham chiếu tới m瓜t hoặc m瓜t số điều khoản hoặc văn 
bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn 
bản đó. 

3. Trường hợp pháp luật chuyên ngƠnh có quy định về quản trị công ty khác với 
quy định trong Quy chế nƠy thì áp d映ng quy định c栄a pháp luật chuyên ngƠnh. 
CH姶ƠNG II: Đ萎I H浦I Đ唄NG C蔚 ĐỌNG; TRỊNH T衛, TH曳 T影C V陰 TRI烏U 

T一P VĨ BI韻U QUYẾT T萎I  Đ萎I H浦I Đ唄NG C蔚 ĐỌNG 
Đi隠u 3. Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông vƠ trình tự họp Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 

1. Đại h瓜i đồng cổ đông: 
Đại h瓜i đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, lƠ cơ quan quyết 

định cao nhất c栄a LILAMA5. Vai trò, nhi羽m v映, quyền hạn c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông 
được quy định tại Điều 13, 14 Điều l羽 LILAMA5. 

2. Trình tự, th栄 t映c họp Đại h瓜i đồng cổ đông: 
2.1. LILAMA5 phải công bố thông tin về vi羽c lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản tối thiểu 20 ngƠy trước 
ngƠy đăng kỦ cuối cùng (ngƠy chốt danh sách). 

2.2. Thông báo thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được 
đăng tải trên website LILAMA5 vƠ gửi 曳y ban chứng khoán NhƠ nước, Sở giao dịch 
chứng khoán vƠ Trung tơm lưu kỦ chứng khoán theo quy định c栄a pháp luật chứng 
khoán. 

Đi隠u 4. Thông báo tri羽u tập Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông  
1. Thông báo mời họp Đại h瓜i đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc c栄a cổ đông, đồng thời công 
bố trên website LILAMA5 vƠ gửi 曳y ban Chứng khoán NhƠ nước, Sở giao dịch 
chứng khoán, nơi cổ phiếu c栄a LILAMA5 niêm yết hoặc đăng kỦ giao dịch. Người 
tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông 
trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngƠy trước ngƠy khai mạc 
cu瓜c họp (tính từ ngƠy mƠ thông báo được gửi hoặc chuyển đi m瓜t cách hợp l羽). 
Chương trình họp Đại h瓜i đồng cổ đông, các tƠi li羽u liên quan đển các vấn đề sẽ được 
biểu quyết tại Đại h瓜i được gửi cho các cổ đông hoặc/vƠ đăng trên website 
LILAMA5. Trong trường hợp tƠi li羽u không được gửi kèm thông báo họp Đại h瓜i 
đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toƠn b瓜 tƠi li羽u họp để 
các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tƠi li羽u sử d映ng trong cu瓜c họp; 
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b. Danh sách vƠ thông tin chi tiết c栄a các ứng viên trong trường hợp bầu thƠnh 
viên H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên Ban Kiểm soát; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

đ. Mẫu 栄y quvền c栄a người dự họp. Mẫu 栄y quyền được coi lƠ hợp l羽 khi đó lƠ 
mẫu c栄a LILAMA5, được đóng dấu treo c栄a LILAMA5 vƠ phải có chữ kỦ theo quy 
định sau: 

- Trường hợp cổ đông lƠ cá nhơn lƠ người 栄y quyền thì phải có chữ kỦ c栄a cổ 
đông đó vƠ người được 栄y quyền dự họp. 

- Trường hợp người đại di羽n theo 栄y quyền c栄a cổ đông lƠ tổ chức lƠ người 栄y 
quyền thì phải có chữ kỦ c栄a người đại di羽n theo 栄y quyền, người đại di羽n theo pháp 
luật c栄a cổ đông vƠ người được 栄y quyền dự họp. 

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ kỦ c栄a người đại di羽n theo pháp luật 
c栄a cổ đông vƠ người được 栄y quyền dự họp. 

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người 栄y quyền kỦ giấy chỉ định người đại 
di羽n, vi羽c chỉ định người đại di羽n trong trường hợp nƠy chỉ được coi lƠ có hi羽u lực 
nếu giấy chỉ định người đại di羽n đó được xuất trình cùng với giấy 栄y quyền cho luật 
sư (nếu trước đó chưa đăng kỦ với LILAMA5). 

- Các trường hợp Giấy 栄y quyền được lập thƠnh văn bản không theo mẫu c栄a 
LILAMA5 sẽ do Ch栄 tọa đại h瓜i toƠn quyền quyết định tính hợp l羽 c栄a Giấy 栄y 
quyền đó. 

- M瓜t người có thể lƠm đại di羽n theo 栄y quyền cho m瓜t hoặc nhiều cổ đông. 
2. Trong trường hợp cần thiết có thể áp d映ng các công ngh羽 thông tin hi羽n đại để 

cổ đông có thể tham dự vƠ phát biểu Ủ kiến tại cu瓜c họp ĐHĐCĐ tốt nhất, bao gồm 
hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại h瓜i đồng cổ đông trực tuyến, bỏ 
phiếu đi羽n tử hoặc hình thức đi羽n tử khác. 

Đi隠u 5. Cách thức đăng kỦ tham dự ĐHĐCĐ 

Trước khi khai mạc cu瓜c họp, LILAMA5 phải tiến hƠnh th栄 t映c đăng kỦ cổ đông 
vƠ phải thực hi羽n vi羽c đăng kỦ cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng 
kỦ hết. 

Đi隠u 6. Cách thức b臼 phi院u biểu quy院t t衣i ĐHĐCĐ 

1. Khi tiến hƠnh đăng kỦ cổ đông, LILAMA5 cấp cho từng cổ đông hoặc đại di羽n 
được 栄y quyền có quyền biểu quyết m瓜t hoặc m瓜t số thẻ biểu quyết, trên đó ghi số 
đăng kỦ, họ vƠ tên c栄a cổ đông, họ vƠ tên đại di羽n được 栄y quyền vƠ số phiếu biểu 
quyết c栄a cổ đông đó, n瓜i dung biểu quyết. Đại h瓜i bầu những người chịu trách nhi羽m 
kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu, số thƠnh viên c栄a ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ 
quyết định căn cứ đề nghị c栄a Ch栄 tọa cu瓜c họp. 

2. Cổ đông hoặc đại di羽n được 栄y quyền đến sau khi cu瓜c họp đƣ khai mạc có 
quyền đăng kỦ ngay vƠ sau đó có quyền tham gia vƠ biểu quyết các n瓜i dung tiếp theo 
tại đại h瓜i ngay sau khi đăng kỦ. Ch栄 tọa không có trách nhi羽m dừng đại h瓜i để cho 
cổ đông đến mu瓜n đăng kỦ vƠ hi羽u lực c栄a những n瓜i dung đƣ được biểu quyết trước 
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đó không thay đổi. 
3. Vi羽c biểu quyết tại Đại h瓜i sẽ được thực hi羽n theo các hình thức: 
a. Bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Khi tiến hƠnh biểu quyết tại đại 

h瓜i, số thẻ tán thƠnh nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu 
sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thƠnh hay phản đối để quyết định. Tổng số 
phiếu tán thƠnh, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp l羽 theo từng vấn đề được 
Ch栄 tọa thông báo ngay sau khi tiến hƠnh biểu quyết vấn đề đó. 

b. Bỏ phiếu biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu khi bầu thƠnh viên 
HĐQT vƠ thƠnh viên BKS theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghi羽p.  

Đi隠u 7. Cách thức kiểm phi院u t衣i ĐHĐCĐ 

1. Nghị quyết về n瓜i dung sau đơy được thông qua nếu được số cổ đông đại di羽n từ 
65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên c栄a tất cả cổ đông dự họp tán thƠnh, trừ trường hợp 
quy định tại các khoản 3, 4 Điều nƠy: 

a. Sửa đổi, bổ sung n瓜i dung c栄a Điều l羽 LILAMA5; 
b. Loại cổ phần vƠ tổng số cổ phần c栄a từng loại; 
c. Tăng hoặc giảm vốn điều l羽 LILAMA5; 
d. Thay đổi ngƠnh, nghề vƠ lĩnh vực kinh doanh; 
đ. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lỦ LILAMA5; 
e. Dự án đầu tư hoặc bán tƠi sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tƠi sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tƠi chính gần nhất c栄a LILAMA5; 
g. Tổ chức lại, giải thể LILAMA5; 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 
phiếu biểu quyết c栄a tất cả cổ đông dự họp tán thƠnh, trừ trường hợp quy định tại các 
khoản 1, 3 vƠ 4 Điều nƠy. 

3. Bầu thƠnh viên HĐQT, BKS thực hi羽n theo phương thức dồn phiếu, quy định 
tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghi羽p vƠ khoản 2 Điều 24 Điều l羽 LILAMA5. 

4. Các nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết lƠ hợp pháp vƠ có hi羽u lực ngay cả khi trình tự vƠ th栄 t映c thông qua 
nghị quyết đó không được thực hi羽n đúng như quy định. 

5. Vi羽c kiểm phiếu được tiến hƠnh ngay sau khi vi羽c bỏ phiếu biểu quyết kết 
thúc vƠ được tiến hƠnh ở m瓜t phòng riêng có sự giám sát c栄a đại đi羽n cổ đông hoặc 
đại di羽n ĐoƠn ch栄 tịch. 

6. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. 
7. Ban kiểm phiếu có trách nhi羽m lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm 

phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước đại h瓜i. 
8. Mọi công vi羽c kiểm tra, lập biên bản vƠ công bố kết quả kiểm phiếu phải 

được Ban kiểm phiếu lƠm vi羽c trung thực, chính xác vƠ phải chịu trách nhi羽m về kết 
quả đó. 

Đi隠u 8. Thông báo k院t qu違 kiểm phi院u 

1. Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoƠn thƠnh Ban kiểm phiếu lập biên 
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bản kiểm phiếu có chữ kỦ c栄a tất cả các thƠnh viên Ban kiểm phiếu. 
2. Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm 

phiếu trực tiếp tại đại h瓜i. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu c映 thể số phiếu tán 
thƠnh, số phiếu không tán thƠnh, số phiếu không có Ủ kiến, số phiếu Ủ kiến khác đối 
với từng vấn đề. 

Đi隠u 9. Cách thức ph違n đ嘘i quy院t đ鵜nh c栄a ĐHĐCĐ 

1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về vi羽c tổ chức lại LILAMA5 hoặc 
thay đổi quyền, nghĩa v映 c栄a cổ đông quy định tại Điều l羽 LILAMA5 có quyền yêu 
cầu LILAMA5 mua lại cổ phần c栄a mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu 
rõ tên, địa chỉ c栄a cổ đông, số lượng cổ phần c栄a từng loại, giá dự định bán, lỦ do yêu 
cầu LILAMA5 mua lại. Yêu cầu phải gửi đến LILAMA5 trong thời hạn 10 ngƠy, kể 
từ ngƠy ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về các vấn đề tại khoản nƠy. 

2. Trong thời hạn chín mươi ngƠy kể từ ngƠy nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ 
hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy Ủ kiến cổ đông, thƠnh viên HĐQT, thƠnh viên 
Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều l羽 trở 
lên có quyền yêu cầu ToƠ án hoặc Trọng tƠi xem xét, huỷ bỏ quyết định c栄a ĐHĐCĐ 
trong các trường hợp sau đơy: 

a. Trình tự vƠ th栄 t映c tri羽u tập họp ĐHĐCĐ không thực hi羽n đúng theo quy định 
c栄a Điều l羽 LILAMA5, trừ trường hợp các nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ được thông qua 
bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết lƠ hợp pháp vƠ có hi羽u lực ngay cả 
khi trình tự vƠ th栄 t映c tri羽u tập, n瓜i dung chương trình họp vƠ thể thức tiến hƠnh họp 
không được thực hi羽n đúng như quy định. 

b. N瓜i dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều l羽 LILAMA5. 

3. Trong mọi trường hợp cổ đông vẫn phải tuơn th栄 nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ cho 
đến khi có phán quyết có hi羽u lực c栄a Tòa án hoặc Trọng tƠi về vi羽c h栄y Nghị quyết 
c栄a ĐHĐCĐ. 

Đi隠u 10. Lập biên b違n họp Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 

1. Cu瓜c họp ĐHĐCĐ phải được ghi vƠo sổ biên bản c栄a LILAMA5. Biên bản 
phải lập bằng tiếng Vi羽t vƠ phải có các n瓜i dung ch栄 yếu sau đơy: 

a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, sổ vƠ ngƠy cấp Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh 
nghi羽p, nơi đăng kỦ doanh nghi羽p; 

b. Thời gian vƠ địa điểm họp ĐHĐCĐ; 
c. Chương trình vƠ n瓜i dung cu瓜c họp; 
d. Ch栄 tọa vƠ thư kỦ; 
đ. Tóm tắt di宇n biến cu瓜c họp vƠ các Ủ kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ về từng vấn 

đề trong n瓜i dung chương trình họp; 
e. Số cổ đông vƠ tổng số phiếu biểu quyết c栄a các cổ đông dự họp, ph映 l映c danh 

sách đăng kỦ cổ đông, đại di羽n cổ đông dự họp với số cổ phần vƠ số phiếu bầu tương 
ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng 
số phiếu tán thƠnh, không tán thƠnh vƠ không có Ủ kiến; tỷ l羽 tương ứng trên tổng số 
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phiếu biểu quyết c栄a cổ đông dự họp; 
h. Các quyết định đƣ được thông qua; 
i. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tọa vƠ thư kỦ. 
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lƠm xong vƠ thông qua trước khi bế mạc cu瓜c 

họp. 
3. Ch栄 tọa vƠ thư kỦ cu瓜c họp phải liên đới chịu trách nhi羽m về tính trung thực, 

chính xác c栄a n瓜i dung biên bản. 
4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười 

lăm (15) ngƠy hoặc đăng tải lên website LILAMA5 trong vòng hai mươi bốn (24) giờ 
kể từ ngƠy kết thúc cu瓜c họp. 

Biên bản họp ĐHĐCĐ, ph映 l映c danh sách cổ đông đăng kỦ dự họp có chữ kỦ 
c栄a cổ đông, toƠn văn Nghị quyết đƣ được thông qua vƠ tƠi li羽u có liên quan gửi kèm 
theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại tr映 sở chính c栄a LILAMA5. 

Đi隠u 11. Công b嘘 ngh鵜 quy院t ĐHĐCĐ 

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố trên website c栄a LILAMA5 trong 
thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua. 

2. LILAMA5 phải tổ chức công bố thông tin về ĐHĐCĐ theo quy định công bố 
ra công chúng theo các quy định c栄a pháp luật về chứng khoán. 

Đi隠u 12. ĐHĐCĐ thông qua ngh鵜 quy院t bằng hình thức l医y Ủ ki院n bằng văn 
b違n 

Thẩm quyền vƠ thể thức lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các n瓜i dung quy 
định tại khoản 7 Điều nƠy để thông qua quyết định c栄a ĐHĐCĐ được thực hi羽n theo 
quy định sau: 

1. HĐQT có quyền lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định c栄a 
ĐHĐCĐ bất cứ lúc nƠo nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích c栄a LILAMA5; 

2. HĐQT chuẩn bị phiếu lấy Ủ kiến, dự thảo nghị quyết c栄a ĐHĐCĐ, các tƠi li羽u 
giải trình dự thảo nghị quyết vƠ gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm 
nhất mười lăm (15) ngƠy trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy Ủ kiến. 

3. Phiếu lấy Ủ kiến do LILAMA5 phát hƠnh phải có các n瓜i dung ch栄 yếu sau 
đơy: 

a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, số vƠ ngƠy cấp Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh 
nghi羽p; 

b. M映c đích lấy Ủ kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhơn dơn, h瓜 chiếu 

hoặc chứng thực cá nhơn hợp pháp khác c栄a cổ đông lƠ cá nhơn; tên, địa chỉ thường 
trú, quốc tịch, số quyết định thƠnh lập hoặc mƣ số doanh nghi羽p c栄a cổ đông hoặc đại 
di羽n theo uỷ quyền c栄a cổ đông lƠ tổ chức; số lượng cổ phần c栄a từng loại vƠ số 
phiếu biểu quyết c栄a cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy Ủ kiến để thông qua quyết định; 
đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thƠnh, không tán thƠnh vƠ không có Ủ kiến; 
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e. Thời hạn phải gửi về LILAMA5 phiếu lấy Ủ kiến đƣ được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch HĐQT vƠ người đại di羽n theo pháp luật c栄a 

LILAMA5; 

4. Phiếu lấy Ủ kiến đƣ được trả lời phải có chữ kỦ c栄a cổ đông lƠ cá nhơn hoặc 
người đại di羽n theo pháp luật c栄a cổ đông lƠ tổ chức hoặc cá nhơn, người đại di羽n 
theo pháp luật c栄a tổ chức được 栄y quyền. 

Phiếu lấy Ủ kiến gửi về LILAMA5 phải được đựng trong phong bì dán kín vƠ 
không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu hoặc gửi fax hoặc thư đi羽n tử phải 
được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy Ủ kiến gửi về LILAMA5 
sau thời hạn đƣ xác định tại n瓜i dung phiếu lấy Ủ kiến hoặc đƣ bị mở đều không hợp 
l羽; 

5. HĐQT kiểm phiếu vƠ lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến c栄a BKS 
hoặc c栄a cổ đông không phải lƠ người điều hƠnh doanh nghi羽p. 

Biên bản kiểm phiếu phải có các n瓜i dung ch栄 yếu sau đơy: 
a. Tên, địa chỉ tr映 sở chính, số vƠ ngƠy cấp Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh 

nghi羽p; 
b. M映c đích vƠ các vấn đề cần lấy Ủ kiến để thông qua Nghị quyết; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đƣ tham gia biểu quyết, trong đó phơn 

bi羽t số phiếu biểu quyết hợp l羽 vƠ số biểu quyết không hợp l羽, kèm theo ph映 l映c danh 
sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thƠnh, không tán thƠnh vƠ không có Ủ kiến đối với từng vấn 
đề;  

đ. Các vấn đề đƣ được thông qua; 
e. Họ, tên, chữ kỦ c栄a Ch栄 tịch HĐQT, người đại di羽n theo pháp luật c栄a 

LILAMA5, người kiểm phiếu vƠ c栄a người giám sát kiểm phiếu. 
Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông bằng vi羽c đăng tải 

lên website LILAMA5 trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc 
kiểm phiếu. 

6. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy Ủ kiến cổ đông bằng văn bản 
phải được số cổ đông đại di羽n trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 
thuận vƠ có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cu瓜c họp ĐHĐCĐ. 

Phiếu lấy Ủ kiến đƣ được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đƣ được thông 
qua vƠ tƠi li羽u có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy Ủ kiến đều phải được lưu giữ tại 
tr映 sở chính c栄a Công ty. 

7. Các n瓜i dung sau đơy không được lấy Ủ kiến bằng văn bản: 
a. Sửa đổi, bổ sung n瓜i dung c栄a Điều l羽 LILAMA5; 
b. Định hướng phát triển LILAMA5; 
c. Loại cổ phần vƠ tổng số cổ phần c栄a từng loại; 
d. Tăng hoặc giảm vốn điều l羽 LILAMA5; 
đ. Bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên HĐQT vƠ thƠnh viên BKS; 
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e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tƠi sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tƠi sản trở 
lên được ghi trong báo cáo tƠi chính gần nhất c栄a LILAMA5; 

g. Thông qua báo cáo tƠi chính hằng năm; 
h. Tổ chức lại, giải thể LILAMA5. 

CH姶ƠNG III. H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯 
Đi隠u 13. HĐQT vƠ tiêu chuẩn thƠnh viên HĐQT 

1. H瓜i đồng quản trị lƠ cơ quan quản lỦ LILAMA5, có toƠn quyền nhơn danh 
LILAMA5 để quyết định, thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 c栄a LILAMA5. Nhi羽m v映, 
quyền hạn c映 thể c栄a HĐQT được quy định tại Điều 26 Điều l羽 LILAMA5. 

2. ThƠnh viên HĐQT lƠ những người không thu瓜c đối tượng mƠ pháp luật vƠ 
Điều l羽 LILAMA5 cấm lƠm thƠnh viên HĐQT. ThƠnh viên HĐQT có thể không phải 
lƠ cổ đông c栄a LILAMA5. LILAMA5 đảm bảo tối thiểu 1/3 số thƠnh viên HĐQT 
không điều hƠnh. 

3. ThƠnh viên HĐQT LILAMA5 không được đồng thời lƠ thƠnh viên HĐQT tại 
quá 05 công ty khác. 

4. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng c栄a thƠnh viên HĐQT thực hi羽n theo quy 
định tại Điều 27 Điều l羽 LILAMA5. 

Đi隠u 14. 永ng cử, đ隠 cử, b亥u thƠnh viên HĐQT 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 
lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 
cử m瓜t (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 
30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được 
đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng 
viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 
80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 
tám (08) ứng viên; trên 90% được đề cử tối đa (09) ứng viên. 

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vƠ ứng cử vẫn không đ栄 
số lượng cần thiết, HĐQT đương nhi羽m có thể đề cử thêm ứng cử viên. Vi羽c HĐQT 
giới thi羽u thêm ứng viên phải được công bố rõ rƠng trước khi ĐHĐCĐ tiến hƠnh biểu 
quyết theo quy định pháp luật. 

Trường hợp đƣ xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 
viên HĐQT được đưa vƠo tƠi li羽u họp ĐHĐCĐ vƠ công bố theo quy định tại khoản 1 
Điều 24 Điều l羽 LILAMA5. 

2. Vi羽c biểu quyết bầu thƠnh viên HĐQT phải thực hi羽n theo phương thức bầu 
dồn phiếu, theo đó m厩i cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 
phần sở hữu nhơn với số thƠnh viên được bầu c栄a HĐQT, cổ đông có quyền dồn hết 
hoặc m瓜t phần tổng số phiếu bầu c栄a mình cho m瓜t hoặc m瓜t số ứng cử viên. Người 
trúng cử thƠnh viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, 
bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đ栄 số thƠnh viên theo phê 
chuẩn c栄a ĐHĐCĐ. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 
như nhau cho thƠnh viên cuối cùng c栄a HĐQT thì sẽ tiến hƠnh bầu lại trong số các 
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ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 
Đi隠u 15. Mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên HĐQT  
1. Đại h瓜i đồng cổ đông mi宇n nhi羽m thƠnh viên HĐQT trong trường hợp sau 

đơy: 
a. Không có đ栄 tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Điều 

l羽 LILAMA5; 
b. Có đơn từ chức vƠ được chấp thuận;  
c. Không tham gia các hoạt đ瓜ng c栄a HĐQT trong sáu (06) tháng liên t映c, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 
d. Bị rối loạn tơm thần vƠ thƠnh viên khác c栄a H瓜i đồng quản trị có những bằng 

chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hƠnh vi. 
2. Đại h瓜i đồng cổ đông bƣi nhi羽m thƠnh viên HĐQT trong trường hợp sau đơy: 
a. Không tham gia các hoạt đ瓜ng c栄a H瓜i đồng quản trị trong 06 tháng liên t映c 

mƠ không được sự chấp thuận c栄a H瓜i đồng quản trị; 
b. Có hƠnh vi gơy thi羽t hại đến uy tín, lợi ích c栄a LILAMA5; 
c. Cố tình cung cấp thông tin cá nhơn sai khi gửi cho LILAMA5 với tư cách lƠ 

ứng viên HĐQT gơy ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, lợi ích c栄a LILAMA5; 
d. Trường hợp khác theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 nƠy. 
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định thay thế thƠnh viên 

H瓜i đồng quản trị; mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên H瓜i đồng quản trị ngoƠi trường 
hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều nƠy. 

Đi隠u 16. Thông báo b亥u, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên HĐQT 

Vi羽c bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên HĐQT phải được công bố thông tin 
theo các quy định c栄a Điều l羽 LILAMA5, pháp luật về chứng khoán vƠ thị trường 
chứng khoán. 

CH姶ƠNG IV: CU浦C H窺P H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯 
Đi隠u 17. Thông báo họp HĐQT 

1. Ch栄 tịch HĐQT hoặc người tri羽u tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp 
chậm nhất ba (03) ngƠy lƠm vi羽c trước ngƠy họp. Thông báo mời họp phải xác định 
c映 thể thời gian, địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận, biểu quyết tại cu瓜c 
họp vƠ phiếu biểu quyết c栄a thƠnh viên. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu đi羽n, fax, thư đi羽n tử hoặc phương 
ti羽n khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ c栄a từng thƠnh viên HĐQT được 
đăng kỦ tại LILAMA5. 

Đi隠u 18. Đi隠u ki羽n t鰻 chức họp HĐQT 

1. Các cu瓜c họp c栄a HĐQT được tiến hƠnh khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng 
số thƠnh viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại di羽n (người được 栄y 
quyền) nếu được đa số thƠnh viên HĐQT chấp thuận. 

2. Trường hợp không đ栄 số thƠnh viên dự họp theo quy định, cu瓜c họp phải 
được tri羽u tập lần thứ 2 trong thời hạn bảy (7) ngƠy kể từ ngƠy dự định họp lần thứ 
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nhất. Cu瓜c họp tri羽u tập lần thứ hai được tiến hƠnh nếu có quá m瓜t nửa (1/2) số 
thƠnh viên HĐQT dự họp. 

Đi隠u 19. Cách thức biểu quy院t 
1. ThƠnh viên HĐQT biểu quyết các n瓜i dung cu瓜c họp bằng phiếu biểu quyết, 

m厩i thƠnh viên có m瓜t (01) phiếu biểu quyết. 
2. ThƠnh viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua phiếu biểu 

quyết bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín vƠ phải được 
chuyển đến Ch栄 tịch HĐQT chậm nhất m瓜t giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết 
chỉ được mở trước sự chứng kiến c栄a tất cả những người dự họp. 

3. ThƠnh viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch mƠ 
thƠnh viên đó hoặc người liên quan tới thƠnh viên đó có lợi ích hoặc mơu thuẫn với 
lợi ích c栄a LILAMA5 theo quy định c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 LILAMA5. 

Đi隠u 20. Cách thức thông qua quy院t đ鵜nh c栄a HĐQT 

1. Quyết định c栄a HĐQT được thông qua nếu được quá bán số thƠnh viên dự 
họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thu瓜c về 
phía có Ủ kiến c栄a Ch栄 tịch HĐQT. 

2. Nghị quyết theo hình thức lấy Ủ kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở 
Ủ kiến tán thƠnh c栄a đa số thƠnh viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết nƠy có 
hi羽u lực vƠ giá trị như nghị quyết được thông qua tại cu瓜c họp. 

Đi隠u 21. Ghi biên b違n họp HĐQT 

Biên bản họp HĐQT phải được ghi đầy đ栄, trung thực. Biên bản họp HĐQT vƠ 
tƠi li羽u sử d映ng trong cu瓜c họp phải được lưu giữ tại tr映 chính c栄a LILAMA5. 

Đi隠u 22. Thông báo Quy院t đ鵜nh c栄a HĐQT 

Quyết định c栄a HĐQT phải được thông báo tới các bên liên quan theo quy định 
c栄a pháp luật vƠ Điều l羽 LILAMA5. 

CH姶ƠNG V: BAN KI韻M SOÁT 
 Đi隠u 23. Vai trò c栄a BKS vƠ tiêu chuẩn thƠnh viên BKS 

1. Ban kiểm soát có vai trò giám sát các hoạt đ瓜ng quản trị, điều hƠnh doanh 
nghi羽p, đảm bảo tuơn th栄 Điều l羽 LILAMA5 vƠ pháp luật. Nhi羽m v映, quyền hạn c映 
thể c栄a BKS được quy định tại Điều 38 Điều l羽 LILAMA5 

2. ThƠnh viên BKS phải có tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n sau đơy: 
a. Từ 21 tuổi trở lên, có đ栄 năng lực hƠnh vi dơn sự vƠ không thu瓜c đối tượng 

bị cấm thƠnh lập vƠ quản lỦ doanh nghi羽p theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật 
doanh nghi羽p; 

b. Được đƠo tạo m瓜t trong các chuyên ngƠnh về kinh tế, tƠi chính, kế toán, kiểm 
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngƠnh phù hợp với hoạt đ瓜ng kinh doanh 
c栄a doanh nghi羽p; 

c. Không phải lƠ người có quan h羽 gia đình c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, 
Tổng giám đốc vƠ người quản lỦ khác c栄a LILAMA5; 
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d. Không lƠ người thu瓜c các trường hợp sau: 
- LƠm vi羽c trong b瓜 phận kế toán, tƠi chính c栄a LILAMA5; 
- LƠ thƠnh viên hay nhơn viên c栄a công ty kiểm toán đ瓜c lập thực hi羽n kiểm 

toán các báo cáo tƠi chính c栄a LILAMA5 trong 03 năm liền trước đó. 
3. ThƠnh viên BKS không được giữ các chức v映 quản lỦ LILAMA5, không 

nhất thiết phải lƠ cổ đông hoặc người lao đ瓜ng c栄a LILAMA5. 

4. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng c栄a ThƠnh viên BKS thực hi羽n theo quy định 
tại Điều 40 Điều l羽 LILAMA5. 

Đi隠u 24. 永ng cử, đ隠 cử, b亥u cử thƠnh viên BKS 

Vi羽c ứng cử, đề cử, bầu cử thƠnh viên BKS được thực hi羽n tương tự như quy 
định tại Điều 14 Quy chế nƠy. 

Đi隠u 25. Các tr逢ờng h嬰p mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên BKS 

1. ThƠnh viên Ban Kiểm soát bị mi宇n nhi羽m trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đ栄 tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n lƠm thƠnh viên Ban kiểm soát theo quy 
định tại Điều 23 Quy chế nƠy; 

b. Có đơn từ chức vƠ được chấp thuận; 
c. Không thực hi羽n quyền vƠ nhi羽m v映 c栄a mình trong sáu (06) tháng liên t映c, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 
d. Không hoƠn thƠnh nhi羽m v映, công vi羽c được phơn công. 

2. ThƠnh viên Ban Kiểm soát bị bƣi nhi羽m trong các trường hợp sau: 

a. Không thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 c栄a mình trong sáu (06) tháng liên t映c mƠ 
không được sự chấp thuận c栄a Ban Kiểm soát; 

b. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa v映 c栄a thƠnh viên Ban Kiểm 
soát theo quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p vƠ Điều l羽 LILAMA5; 

c. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông, quy định c栄a Điều l羽 
LILAMA5 vƠ pháp luật. 

3. NgoƠi các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều nƠy, thƠnh viên Ban Kiểm 
soát có thể bị mi宇n nhi羽m bất cứ khi nƠo theo quyết định c栄a ĐHĐCĐ. 

Đi隠u 26. Thông báo v隠 vi羽c b亥u, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên BKS  

Vi羽c bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên Ban Kiểm soát phải được công bố 
thông tin theo các quy định c栄a Điều l羽 LILAMA5, pháp luật về chứng khoán vƠ thị 
trường chứng khoán. 

CH姶ƠNG VI: T蔚NG GIÁM Đ渦C 
VĨ NG姶云I ĐI陰U HĨNH DOANH NGHI烏P KHÁC 

Đi隠u 27. Tiêu chuẩn c栄a ng逢ời đi隠u hƠnh doanh nghi羽p 

1. Tiêu chuẩn Tổng Giám đốc LILAMA5 

a. Có đ栄 năng lực hƠnh vi dơn sự vƠ không thu瓜c đối tượng bị cấm quản lỦ 
doanh nghi羽p theo quy định c栄a Luật doanh nghi羽p vƠ pháp luật hi羽n hƠnh; 

b. Có trình đ瓜 chuyên môn vƠ kinh nghi羽m thực tế đối với lĩnh vực kinh doanh 
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chính c栄a LILAMA5; 

c. Các tiêu chuẩn khác do HĐQT quy định. 
2. Tiêu chuẩn c栄a người điều hƠnh khác c栄a doanh nghi羽p do HĐQT quy định. 
3. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng c栄a người Tổng Giám đốc, người điều hƠnh 

doanh nghi羽p khác thực hi羽n theo quy định tại khoản 4, Điều 33 Điều l羽 LILAMA5. 

Đi隠u 28. T鰻ng Giám đ嘘c 

1. Tổng giám đốc lƠ đại di羽n pháp luật c栄a LILAMA5, lƠ người tổ chức điều 
hƠnh cao nhất c栄a LILAMA5. Nhi羽m v映, quyền hạn c映 thể c栄a Tổng giám đốc theo 
quy định tại Điều 34 Điều l羽 LILAMA5. 

2. HĐQT bổ nhi羽m m瓜t (01) thƠnh viên HĐQT hoặc m瓜t người khác lƠm Tổng 
Giám đốc; kỦ hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương vƠ lợi ích khác. Thù lao, 
tiền lương vƠ lợi ích khác c栄a Tổng giám đốc phải được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường 
niên, được thể hi羽n thƠnh m映c riêng trong Báo cáo tƠi chính năm vƠ được nêu trong 
Báo cáo thường niên c栄a LILAMA5. 

3. Nhi羽m kỳ c栄a Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm vƠ có thể được tái bổ 
nhi羽m với số nhi羽m kỳ không hạn chế. Vi羽c bổ nhi羽m có thể hết hi羽u lực căn cứ vƠo 
các quy định tại hợp đồng lao đ瓜ng. Tổng Giám đốc không phải lƠ người mƠ pháp 
luật cấm giữ chức v映 nƠy vƠ phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều ki羽n theo quy định c栄a 
pháp luật vƠ Điều l羽 LILAMA5. 

Đi隠u 29. Vi羽c b鰻 nhi羽m ng逢ời đi隠u hƠnh khác c栄a doanh nghi羽p 

Theo đề nghị c栄a Tổng Giám đốc vƠ được sự chấp thuận c栄a HĐQT, 
LILAMA5 được tuyển d映ng người điều hƠnh khác c栄a doanh nghi羽p với số lượng vƠ 
tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu vƠ quy chế quản lỦ c栄a LILAMA5 do HĐQT quy định. 
Vi羽c bổ nhi羽m người điều hƠnh khác theo Điều l羽 vƠ quy chế n瓜i b瓜 c栄a LILAMA5. 

Đi隠u 30. KỦ h嬰p đ欝ng với ng逢òi đi隠u hƠnh doanh nghi羽p 

Vi羽c kỦ hợp đồng với người điều hƠnh doanh nghi羽p được thực hi羽n theo quy 
định c栄a Điều l羽 LILAMA5 vƠ pháp luật. 

Đi隠u 31. Các tr逢ờng h嬰p mi宇n nhi羽m ng逢ời đi隠u hƠnh doanh nghi羽p 
1. Người điều hƠnh doanh nghi羽p xin từ chức phải lƠm đơn gửi cho Ch栄 tịch 

HĐQT. Ch栄 tịch HĐQT tổ chức họp HĐQT vƠ ra quyết định trong thời hạn 01 tháng, 
kể từ khi tiếp nhận đơn từ chức. Trong thời gian chưa có Ủ kiến HĐQT thì người điều 
hƠnh doanh nghi羽p đó vẫn phải tiếp t映c thực hi羽n nhi羽m v映 c栄a mình ở vị trí đƣ được 
bổ nhi羽m. 

2. HĐQT có thể mi宇n nhi羽m người điều hƠnh doanh nghi羽p trong trường hợp 
sau: 

a. Không hoƠn thƠnh nhi羽m v映 hoặc vi phạm n瓜i quy, quy chế c栄a LILAMA5, vi 
phạm pháp luật; 

b. Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luơn chuyển cán b瓜; 
c. Sức khỏe không đảm bảo để tiếp t映c công tác; 
d. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật. 
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Đi隠u 32. Thông báo b鰻 nhi羽m, mi宇n nhi羽m ng逢ời đi隠u hƠnh doanh nghi羽p 
Thông báo về vi羽c bổ nhi羽m, mi宇n nhi羽m người điều hƠnh doanh nghi羽p phải 

được công bố thông tin theo các quy định c栄a Điều l羽 LILAMA5, pháp luật về chứng 
khoán vƠ thị trường chứng khoán. 

CH姶ƠNG VII: PH渦I H営P HO萎T Đ浦NG GI頴A 
H浦I Đ唄NG QU謂N TR卯, BAN KI韻M SOÁT VĨ T蔚NG GIÁM Đ渦C 

Đi隠u 33. Ph嘘i h嬰p ho衣t đ瓜ng giữa HĐQT vƠ T鰻ng Giám đ嘘c 

1. Đối với công tác tổ chức cu瓜c họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông 
báo cho Tổng Giám đốc về vi羽c phối hợp, sử d映ng nguồn lực trong thời hạn hợp lỦ 
theo quy định tại Điều l羽 LILAMA5. 

2. Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, cán b瓜 
điều hƠnh khác trong LILAMA5 cung cấp các thông tin về hoạt đ瓜ng c栄a LILAMA5. 
HĐQT không được sử d映ng các thông tin chưa được phép công bố c栄a LILAMA5 
hoặc tiết l瓜 cho người khác để thực hi羽n các giao dịch có liên quan. 

3. Các vấn đề thu瓜c thẩm quyền c栄a HĐQT phê duy羽t theo quy định c栄a pháp 
luật vƠ Điều l羽 LILAMA5 do Tổng Giám đốc đề xuất phải được HĐQT phản hồi 
trong thời hạn theo quy định c栄a Điều l羽 vƠ quy chế n瓜i b瓜 c栄a LILAMA5. 

4. HĐQT quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với vi羽c hoƠn thƠnh hoặc 
không hoƠn thƠnh thực hi羽n nghị quyết vƠ các vấn đề 栄y quyền khác c栄a HĐQT đối 
với Tổng Giám đốc. 

5. Vi羽c phối hợp c映 thể thực hi羽n theo Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a HĐQT do HĐQT 
ban hƠnh sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.  

Đi隠u 34. Ph嘘i h嬰p ho衣t đ瓜ng giữa HĐQT vƠ BKS 

1. Trách nhi羽m c栄a HĐQT trong mối quan h羽 phối hợp với BKS: 
a. Thông báo mời họp vƠ các tƠi li羽u kèm theo được gửi đến các thƠnh viên BKS 

cùng thời gian gửi đến các thƠnh viên HĐQT; 
b. Các nghị quyết c栄a HĐQT được gửi đến BKS (cùng thời điểm gửi Tổng 

Giám đốc) trong thời hạn theo quy định tại Quy chế nƠy vƠ Điều l羽 LILAMA5. 

2. Trách nhi羽m c栄a BKS trong mối quan h羽 phối hợp với HĐQT: 
a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt đ瓜ng, tham khảo Ủ kiến 

c栄a HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận vƠ kiến nghị lên ĐHĐCĐ; 
b. Cu瓜c kiểm tra định kỳ, đ瓜t xuất c栄a BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không mu瓜n hơn 15 ngƠy lƠm vi羽c kể từ ngƠy kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm 
cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lỦ LILAMA5. Tùy mức đ瓜 vƠ kết quả c栄a cu瓜c 
kiểm tra trên, BKS cần phải bƠn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi 
báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được quyền bảo 
lưu Ủ kiến ghi vƠo biên bản vƠ Trưởng BKS có trách nhi羽m báo cáo với ĐHĐCĐ gần 
nhất; 

d. Trường hợp BKS phát hi羽n những hƠnh vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 
Điều l羽 LILAMA5 c栄a các thƠnh viên HĐQT, BKS thông báo bằng văn bản với 
HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hƠnh vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi 



16/18 
 

phạm vƠ có bi羽n pháp khắc ph映c hậu quả, đồng thời BKS có trách nhi羽m báo cáo 
trước ĐHĐCĐ; báo cáo, công bố thông tin theo quy định c栄a pháp luật hi羽n hƠnh. 

Đi隠u 35. Ph嘘i h嬰p ho衣t đ瓜ng giữa BKS vƠ T鰻ng Giám đ嘘c 

1. Cu瓜c kiểm tra định kỳ, đ瓜t xuất c栄a BKS phải có kết luận bằng văn bản 
(không mu瓜n hơn 15 ngƠy lƠm vi羽c kể từ ngƠy kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để 
có thêm cơ sở giúp Tổng giám đốc trong công tác quản lỦ điều hƠnh LILAMA5. Tùy 
theo mức đ瓜 vƠ kết quả c栄a cu瓜c kiểm tra trên, BKS cần phải bƠn bạc thống nhất với 
Tổng giám đốc trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan 
điểm thì được quyền bảo lưu Ủ kiến ghi vƠo biên bản vƠ Trưởng BKS có trách nhi羽m 
báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 

2. Trường hợp BKS phát hi羽n những hƠnh vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 
điều l羽 LILAMA5 c栄a Tổng giám đốc, BKS thông báo bằng văn bản với Tổng Giám 
đốc trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hƠnh vi vi phạm chấm dứt vi phạm vƠ có 
giải pháp khắc ph映c hậu quả, đồng thời BKS có trách nhi羽m báo cáo trước ĐHĐCĐ, 
công bố thông tin theo quy định c栄a pháp luật hi羽n hƠnh; 

3. ThƠnh viên BKS có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều ki羽n tiếp cận hồ 
sơ, tƠi li羽u liên quan đến hoạt đ瓜ng kinh doanh c栄a LILAMA5 tại tr映 sở chính hoặc 
nơi lưu trữ hồ sơ; 

4. BKS không được sử d映ng các thông tin chưa được phép công bố c栄a 
LILAMA5 hoặc tiết l瓜 cho người khác để thực hi羽n các giao dịch có liên quan. 

Đi隠u 36. Các tr逢ờng h嬰p T鰻ng Giám đ嘘c hoặc BKS đ隠 ngh鵜 tri羽u tập họp 
HĐQT  

Ch栄 tịch HĐQT phải tri羽u tập họp HĐQT khi có đề nghị c栄a BKS hoặc Tổng 
Giám đốc. Đề nghị phải được lập thƠnh văn bản, trong đó nêu rõ m映c đích, vấn đề cần 
thảo luận vƠ quyết định thu瓜c thẩm quyền c栄a HĐQT 

Đi隠u 37. Báo cáo c栄a T鰻ng Giám đ嘘c với HĐQT v隠 vi羽c thực hi羽n nhi羽m v映 
vƠ quy隠n h衣n đ逢嬰c giao 

HƠng quỦ hoặc đ瓜t xuất, Tổng Giám đốc có trách nhi羽m báo cáo với HĐQT về 
kết quả thực hi羽n các nhi羽m v映 vƠ quyền hạn đƣ được phơn giao theo quy định n瓜i b瓜 
LILAMA5. 

Đi隠u 38. Kiểm điểm vi羽c thực hi羽n ngh鵜 quy院t vƠ các v医n đ隠 栄y quy隠n khác 
c栄a HĐQT đ嘘i với T鰻ng Giám đ嘘c 

HƠng quỦ hoặc đ瓜t xuất, căn cứ vƠo kết quả thực hi羽n, HĐQT tổ chức họp kiểm 
điểm đối với Tổng Giám đốc về vi羽c thực hi羽n Nghị quyết vƠ các vấn đề 栄y quyền 
khác c栄a HĐQT đối với Tổng Giám đốc theo quy định n瓜i b瓜 LILAMA5. 

Đi隠u 39. Các v医n đ隠 T鰻ng Giám đ嘘c phái báo cáo, cung c医p thông tin vƠ 
cách thức thông báo cho HĐQT vƠ BKS 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo 

a. VƠo ngƠy 31/12 hƠng năm, trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh 
doanh chi tiết cho năm tƠi chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu c栄a ngơn 
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sách phù hợp cũng như kế hoạch tƠi chính 05 (năm) năm; 
b. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - dự toán ngơn sách, báo cáo tƠi chính 

quỦ, năm (bao gồm bảng cơn đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt đ瓜ng sản xuất kinh 
doanh vƠ báo cáo lưu chuyển tiền l羽 dự kiến) cho từng năm tƠi chính; 

c. Các báo cáo khác khi được yêu cầu hoặc theo quy chế n瓜i b瓜 c栄a LILAMA5. 

2. Tổng Giám đốc phải cung cấp thông tin trong phạm vi cho phép c栄a mình, 
không được trì hoƣn nếu không có lỦ do chính đáng khi HĐQT hoặc BKS yêu cầu 
Tổng Giám đốc cung cấp thông tin. Tất cả các thông báo cho HĐQT vƠ BKS phải 
được thực hi羽n bằng văn bản vƠ được gửi đến HĐQT, BKS trong thời gian sớm nhất. 

Đi隠u 40. Ph嘘i h嬰p ho衣t đ瓜ng chung 

1. Các thƠnh viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi trong 
công vi羽c vƠ cung cấp thông tin qua lại trên tinh thần hợp tác, h厩 trợ tạo điều ki羽n cho 
nhau lƠm vi羽c theo đúng Điều l羽 LILAMA5, các quy định n瓜i b瓜 vƠ kế hoạch sản 
xuất kinh doanh chung c栄a LILAMA5. 

2. Các thƠnh viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc sẽ không can thi羽p vƠo công 
vi羽c điều hƠnh c栄a nhau. 

3. Trong m瓜t số trường hợp cần thiết, các thƠnh viên HĐQT, Tổng Giám đốc, 
BKS có thể thông tin cho Ch栄 tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng BKS hoặc tất cả 
để giải quyết công vi羽c m瓜t cách kịp thời, hi羽u quả. 

CH姶ƠNG VIII: BAN KI韻M TOÁN N浦I B浦, 
NG姶云I PH影 TRÁCH QU謂N TR卯 LILAMA5 

Đi隠u 41. Kiểm toán n瓜i b瓜 

1. HĐQT thƠnh lập b瓜 phận kiểm toán n瓜i b瓜 để tham mưu, giúp vi羽c HĐQT 
trong quá trình thực hi羽n chức năng nhi羽m v映 c栄a HĐQT.  

2. Cơ cấu tổ chức, nhi羽m v映, quyền hạn c栄a b瓜 phận kiểm toán n瓜i b瓜 do 
HĐQT quy định.  

Đi隠u 42. Ng逢ời ph映 trách qu違n tr鵜 LILAMA5  

1. Tiêu chuẩn c栄a người ph映 trách quản trị LILAMA5: 

Người ph映 trách quản trị LILAMA5 phải lƠ người có hiểu biết về pháp luật, 
lƠm vi羽c tại LILAMA5, không được đồng thời lƠm vi羽c cho công ty kiểm toán đ瓜c 
lập đang thực hi羽n kiểm toán các báo cáo tƠi chính c栄a LILAMA5. 

2. Vi羽c bổ nhi羽m người ph映 trách quản trị LILAMA5: 

HĐQT bổ nhi羽m ít nhất 01 người lƠm các nhi羽m v映 c栄a người ph映 trách quản 
trị LILAMA5. Người ph映 trách quản trị LILAMA5 kiêm nhi羽m Thư kỦ giúp vi羽c 
HĐQT. Nhi羽m kỳ c栄a người ph映 trách quản trị LILAMA5 do HĐQT quyết định vƠ 
có thể được bổ nhi羽m lại.  

Nhi羽m v映 c栄a người ph映 trách quản trị LILAMA5 theo khoản 3 Điều 31 Điều 
l羽 LILAMA5 vƠ phơn công c栄a HĐQT. 

3. Các trường hợp mi宇n nhi羽m người ph映 trách quản trị LILAMA5: 
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Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

T蔚NG CỌNG TY L溢P MÁY VI烏T NAM-CTCP 
CỌNG TY C蔚 PH井N LILAMA 5 

C浦NG HOĨ Xĩ H浦I CH曳 NGHĨA VI烏T NAM 
Đ瓜c lập - Tự do - H衣nh phúc 

  

 
Bỉm sơn, ngày 28  tháng 4 năm 2021 

 
QUY CHẾ HO萎T Đ浦NG C曳A BAN KI韻M SOÁT 

 
Căn cứ Luật Chứng khoán ngƠy 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Doanh nghi羽p ngƠy 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngƠy 31 tháng 12 năm 2020 c栄a Chính 

ph栄 quy định chi tiết thi hƠnh m瓜t số điều c栄a Luật Chứng khoán; 
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngƠy 31 tháng 12 năm 2020 c栄a B瓜 

trưởng B瓜 TƠi chính hướng dẫn m瓜t số điều về quản trị công ty áp d映ng đối với công 
ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngƠy 31 tháng 12 năm 2020 c栄a 
Chính ph栄 quy định chi tiết thi hƠnh m瓜t số điều c栄a Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều l羽 Công ty cổ phần Lilama 5; 
Căn cứ Nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngƠy 28 tháng 4 

năm 2021; 
Ban kiểm soát ban hƠnh Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát Công ty cổ 

phần Lilama 5; 
Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 5 bao gồm n瓜i 

dung sau: 

CH姶ƠNG I 
QUY Đ卯NH CHUNG 

          Đi隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh vƠ đ嘘i t逢嬰ng áp d映ng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát quy định cơ cấu 

tổ chức nhơn sự, tiêu chuẩn, điều ki羽n, quyền vƠ nghĩa v映 c栄a Ban kiểm soát vƠ các 
thƠnh viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghi羽p, Điều l羽 Công ty vƠ 
các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp d映ng: Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát được áp d映ng cho 
Ban kiểm soát vƠ các thƠnh viên Ban kiểm soát. 

          Đi隠u 2. Nguyên tắc ho衣t đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát lƠm vi羽c theo nguyên tắc tập thể. Các thƠnh viên c栄a Ban kiểm 

soát chịu trách nhi羽m cá nhơn về phần vi羽c c栄a mình vƠ cùng chịu trách nhi羽m trước 
Đại h瓜i đồng cổ đông, trước pháp luật về các công vi羽c, quyết định c栄a Ban kiểm soát. 
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CH姶ƠNG II 
THĨNH VIểN BAN KI韻M SOÁT (KI韻M SOÁT VIểN) 

          Đi隠u 3. Quy隠n, nghƿa v映 vƠ trách nhi羽m c栄a thƠnh viên Ban kiểm soát 
 1. Tuơn th栄 đúng pháp luật, Điều l羽 Công ty, nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông 
vƠ đạo đức nghề nghi羽p trong thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 được giao. 

2. Thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 được giao m瓜t cách trung thực, cẩn trọng, tốt 
nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa c栄a Công ty. 

3. Trung thƠnh với lợi ích c栄a Công ty vƠ cổ đông; không lạm d映ng địa vị, 
chức v映 vƠ sử d映ng thông tin, bí quyết, cơ h瓜i kinh doanh, tƠi sản khác nhau c栄a 
Công ty để tư lợi hoặc ph映c v映 lợi ích c栄a tổ chức, cá nhơn. 

4. Nghĩa v映 khác theo quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p vƠ Điều l羽 Công ty. 
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 vƠ 4 Điều nƠy mƠ gơy 

thi羽t hại cho Công ty hoặc người khác thì thƠnh viên Ban kiểm soát phải chịu trách 
nhi羽m cá nhơn hoặc liên đới bồi thường thi羽t hại đó. Thu nhập vƠ lợi ích khác mƠ 
thƠnh viên Ban kiểm soát có được do vi phạm hoƠn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hi羽n có thƠnh viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hi羽n 
quyền vƠ nghĩa v映 được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu 
cầu người có hƠnh vi vi phạm chấm dứt hƠnh vi vi phạm vƠ khắc ph映c hậu quả. 
          Đi隠u 4: Nhi羽m kỳ vƠ s嘘 l逢嬰ng thƠnh viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có 03 thƠnh viên (từ 03 đến 05 thƠnh viên), nhi羽m kỳ c栄a 
thƠnh viên Ban kiểm soát không quá 5 năm vƠ có thể được bầu lại với số nhi羽m kỳ 
không hạn chế. 

2. ThƠnh viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải lƠ cổ đông c栄a Công ty. 
3. Ban kiểm soát phải có hơn m瓜t nửa số thƠnh viên thường trú ở Vi羽t Nam. 

4. Trường hợp thƠnh viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhi羽m kỳ 
mƠ thƠnh viên Ban kiểm soát nhi羽m kỳ mới chưa được bầu thì thƠnh viên Ban kiểm 
soát đƣ hết nhi羽m kỳ vẫn tiếp t映c thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 cho đến khi thƠnh viên 
Ban kiểm soát nhi羽m kỳ mới được bầu vƠ nhận nhi羽m v映. 

          Đi隠u 5: Tiêu chuẩn vƠ đi隠u ki羽n thƠnh viên Ban kiểm soát 
1. ThƠnh viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n sau đơy: 
a) Không thu瓜c đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 c栄a Luật Doanh 

nghi羽p; 
b) Được đƠo tạo m瓜t trong các chuyên ngƠnh về kinh tế, tƠi chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngƠnh phù hợp với hoạt đ瓜ng kinh 
doanh c栄a Công ty; 

c) Không phải lƠ người có quan h羽 gia đình c栄a thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) vƠ quản lỦ khác; 
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d) Không phải lƠ người quản lỦ Công ty, không nhất thiết phải lƠ cổ đông hoặc 
người lao đ瓜ng c栄a Công ty, (trừ trường hợp Điều l羽 Công ty có quy định khác); 

đ) Không lƠm vi羽c trong b瓜 phần kế toán, tƠi chính c栄a Công ty; 
e) Không được lƠ thƠnh viên hay nhơn viên c栄a tổ chức kiểm toán chấp thuận 

thực hi羽n kiểm toán các báo cáo tƠi chính c栄a Công ty trong 03 năm liền trước đó; 
g) Tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n khác theo quy định khác c栄a pháp luật có liên quan 

vƠ (Điều l羽 Công ty) 
2. NgoƠi các tiêu chuẩn, điều ki羽n quy định tại khoản 1 Điều nƠy, thƠnh viên 

Ban kiểm soát Công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 c栄a Luật 
Doanh nghi羽p không được lƠ người có quan h羽 gia đình c栄a người quản lỦ doanh 
nghi羽p Công ty vƠ Công ty mẹ; người đại di羽n phần vốn c栄a doanh nghi羽p, người đại 
di羽n phần vốn nhƠ nước tại công ty mẹ vƠ Công ty. 

Đi隠u 6. Tr逢ởng Ban kiểm soát 
1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghi羽p đại học trở lên thu瓜c m瓜t 

trong các chuyên ngƠnh kinh tế, tƠi chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 
doanh hoặc chuyên ngƠnh có liên quan đến hoạt đ瓜ng kinh doanh c栄a doanh nghi羽p 
(trừ trường hợp Điều l羽 Công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn) 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thƠnh viên Ban 
kiểm soát; vi羽c bầu, mi宇n nhi羽m theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền vƠ nghĩa v映 c栄a Trưởng Ban kiểm soát do Điều l羽 Công ty quy định. 

Đi隠u 7. Đ隠 cử, ứng cử thƠnh viên Ban kiểm soát 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên (m瓜t tỷ l羽 khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều l羽 Công ty) có quyền đề cử vƠo 
Ban kiểm soát. (Trường hợp Điều l羽 Công ty không có quy định khác), vi羽c đề cử 
người vƠo Ban kiểm soát thực hi羽n như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thƠnh nhóm để đề cử người vƠo Ban kiểm soát 
phải thông báo về vi羽c nhóm cho các cổ đông tự do họp biết trước khi khai mạc Đại 
h瓜i đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thƠnh viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 
định tại khoản nƠy được quyền đề cử m瓜t hoặc m瓜t số người theo quyết định c栄a Đại 
h瓜i đồng cổ đông lƠm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được 
cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mƠ họ được quyền đề cử 
theo quyết định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do H瓜i đồng 
quản trị, Ban kiểm soát vƠ các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vƠ ứng cử vẫn 
không đ栄 số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghi羽p, 
Ban kiểm soát đương nhi羽m giới thi羽u thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 
định tại Điều l羽 Công ty, Quy chế n瓜i b瓜 về quản trị Công ty vƠ Quy chế hoạt đ瓜ng 
c栄a Ban kiểm soát. Vi羽c Ban kiểm soát đương nhi羽m giới thi羽u thêm ứng cử viên 
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phải được công bố rõ rƠng trước khi Đại h瓜i đồng cổ đông biểu quyết bầu thƠnh viên 
Ban kiểm soát theo quy định c栄a pháp luật. 

Đi隠u 8. Cách thức b亥u, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên Ban kiểm soát 
1. Vi羽c bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên Ban kiểm soát thu瓜c thẩm 

quyền c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. 
2. (Trừ trường hợp Điều l羽 Công ty có quy định khác), vi羽c biểu quyết bầu 

thƠnh viên Ban kiểm soát phải thực hi羽n theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 
m厩i cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhơn 
với số thƠnh viên được bầu c栄a Ban kiêm soát vƠ cổ đông có quyền dồn hết hoặc m瓜t 
phần tổng số phiếu bầu c栄a mình cho m瓜t hoặc m瓜t số ứng cử viên. Người trúng cử 
thƠnh 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 đ栄 số thƠnh viên có quy định 
tại Điều l羽 Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 
như nhau cho thƠnh viên cuối cùng c栄a Ban kiểm soát thì sẽ tiến thƠnh bầu lại trong 
số các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại 
quy chế bầu cử hoặc Điều l羽 công ty. 

Đi隠u 9. Các tr逢ờng h嬰p mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên Ban kiểm soát 
1. Đại h瓜i đồng cổ đông mi宇n nhi羽m thƠnh viên Ban kiểm soát trong trường 

sau đơy: 
a) Không còn đ栄 tiêu chuẩn vƠ điều ki羽n lƠm thƠnh viên Ban kiểm soát quy 

định tại Điều 169 c栄a Luật Doanh nghi羽p; 
b) Có đơn từ chức vƠ được chấp thuận; 
c) Trường hợp khác do Điều l羽 Công ty quy định. 
2. Đại h瓜i đồng cổ đông bƣi nhi羽m thƠnh viên Ban kiểm soát trong trường hợp 

sau đơy: 
a) Không hoƠn nhi羽m v映, công vi羽c được phơn công; 
b) Không thực hi羽n quyền vƠ nghĩa v映 c栄a mình trong 06 tháng liên t映c, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 
c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa v映 c栄a thƠnh viên Ban kiểm 

soát theo quy định c栄a Luật Doanh nghi羽p vƠ Điều l羽 Công ty; 
d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại h瓜i đồng cổ đông. 
Đi隠u 10. Thông báo v隠 b亥u, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên Ban kiểm 

soát. 
1. Trường hợp đƣ 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 10 ngƠy trước ngƠy khai mạc họp 
Đại h瓜i đồng cổ đông trên trang thông tin đi羽n tử c栄a Công ty để cổ đông có thể tìm 
hiều về các ứng cử viên nƠy trước khi bỏ phiếu. 永ng cử viên Ban kiểm soát phải có 
cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác c栄a các thông tin cá nhơn được 
công bố vƠ phải cam kết thực hi羽n nhi羽m v映 m瓜t cách trung thực, cẩn trọng vƠ vì lợi 
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ích cao nhất c栄a Công ty nếu được bầu lƠm thƠnh viên Ban kiểm soát. Thông tin liên 
quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngƠy, tháng, năm sinh; 
b) Trình đ瓜 chuyên môn; 
c) Quá trình công tác; 
d) Các chức danh quản lỦ khác; 
đ) Lợi ích có liên quan đến Công ty vƠ các bên có liên quan c栄a Công ty; 
e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều l羽 Công ty; 
g) Công ty phải có trách nhi羽m công bố thông tin về các công ty mƠ ứng cử 

viên đang nắm giữ chức danh quản lỦ vƠ các lợi ích có liên quan tới Công ty c栄a ứng 
cử viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Vi羽c thông báo về kết quả bầu, mi宇n nhi羽m, bƣi nhi羽m thƠnh viên Ban kiểm 
soát thực hi羽n theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

CH姶ƠNG III 
BAN KI韻M SOÁT 

Đi隠u 11. Quy隠n, nghƿa v映 vƠ trách nhi羽m c栄a Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát thực hi羽n giám sát H瓜i đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng 

Giám đốc trong vi羽c quản lỦ vƠ điều hƠnh Công ty. 
2. Kiểm tra tính hợp lỦ, hợp pháp, tính trung thực vƠ mức đ瓜 cẩn trọng trong 

quản lỦ, điều hƠnh hoạt đ瓜ng sản xuất kinh doanh; tính h羽 thống, tính nhất quán vƠ 
phù hợp c栄a công tác kế toán, thống kê vƠ lập báo cáo tƠi chính. 

3. Thẩm định tính đầy đ栄, hợp pháp, tính trung thực c栄a báo cáo tƠi chính kinh 
doanh, báo cáo tƠi chính hằng năm vƠ 06 tháng c栄a Công ty, báo cáo đánh giá công 
tác quản lỦ c栄a H瓜i đồng quản trị vƠ trình báo cáo thẩm định tại cu瓜c họp Đại h瓜i 
đồng cổ đông thường niên. RƠ soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thu瓜c 
thẩm quyền phê duy羽t c栄a H瓜i đồng quản trị hoặc Đại h瓜i đồng cổ đông vƠ đưa ra 
khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duy羽t c栄a H瓜i đồng quản rị hoặc Đại 
h瓜i đồng cổ đông. 

4. RƠ soát, kiểm tra vƠ đánh giá hi羽u lực vƠ hi羽u quả c栄a h羽 thống kiểm soát 
n瓜i b瓜, kiểm toán n瓜i b瓜, quản lỦ r栄i ro vƠ cảnh báo sớm c栄a Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán vƠ các tƠi li羽u khác c栄a Công ty, công 
vi羽c quản lỦ, điều hƠnh hoạt đ瓜ng c栄a Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị 
quyết Đại h瓜i đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu c栄a cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 
định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghi羽p. 

6. Khi có yêu cầu c栄a cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 
115 Luật Doanh nghi羽p, Ban kiểm soát thực hi羽n kiểm tra trong thời hạn 07 ngƠy lƠm 
vi羽c kể từ ngƠy nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngƠy kể từ ngƠy kết thúc kiểm 
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tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến H瓜i đồng 
quản trị vƠ cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Vi羽c kiểm tra c栄a Ban kiểm soát 
quy định tại khoản nƠy không được cản trở hoạt đ瓜ng bình thường c栄a H瓜i đồng quản 
trị, không gơy gián đoạn điều hƠnh hoạt đ瓜ng kinh doanh c栄a Công ty. 

7. Kiến nghị H瓜i đồng quản trị hoặc Đại h瓜i đồng cổ đông bi羽n pháp sửa đổi, 
bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, quản lỦ, giám sát vƠ điều hƠnh hoạt đ瓜ng kinh doanh 
c栄a Công ty. 

8. Khi phát hi羽n có thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám 
đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghi羽p phải thông báo ngay bằng văn 
bản cho H瓜i đồng quản trị, yêu cầu người có hƠnh vi vi phạm chấm dứt hƠnh vi vi 
phạm vƠ phải có giải pháp khắc ph映c hậu quả. 

9. Tham dự vƠ tham gia thảo luận tại các cu瓜c họp Đại h瓜i đồng cổ đông, H瓜i 
đồng quản trị vƠ vác cu瓜c họp khác c栄a Công ty. 

10. Sử d映ng tư vấn đ瓜c lập, b瓜 phận kiểm toán n瓜i b瓜 c栄a Công ty để thực hi羽n 
nhi羽m v映 được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo Ủ kiến c栄a H瓜i đồng quản trị trước khi 
trình báo cáo, kết luận vƠ kiến nghị lên Đại h瓜i đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề c映 thể liên quan đến quản lỦ, điều hƠnh hoạt đ瓜ng c栄a 
Công ty theo đề nghị c栄a cổ đông. 

13. Yêu cầu H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp bất thường Đại h瓜i đồng cổ 
đông. 

14. Thay thế H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông trong thời 
hạn 30 ngƠy trong trường hợp H瓜i đổng quản trị không tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ 
đông theo quy định tại khoản 3 điều 140 Luật Doanh nghi羽p. 

15. Đề nghị Ch栄 tịch H瓜i đồng quản trị phải tri羽u tập họp H瓜i đồng quản trị. 
16. Xem xét, trích l映c, sao chép m瓜t phần hoặc toƠn b瓜 n瓜i dung kê khai. Danh 

sách người có liên quan vƠ lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 vƠ 
khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghi羽p. 

17. Đề xuất vƠ kiến nghị Đại h瓜i đồng cổ đông phê duy羽t danh sách tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận thực hi羽n kiểm toán Báo cáo tƠi chính c栄a Công ty; tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận thực hi羽n kiểm tra các hoạt đ瓜ng c栄a Công ty xem 
xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhi羽m trước cổ đông về hoạt đ瓜ng giám sát c栄a mình. 
19. Giám sát tình hình tƠi chính Công ty, vi羽c tuơn th栄 pháp luật c栄a thƠnh viên 

H瓜i đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), người quản lỦ khác các hoạt đ瓜ng. 
20. Đảm bảo phối hợp hoạt đ瓜ng với H瓜i đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) vƠ cổ đông. 
21. Trường hợp phát hi羽n hƠnh vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều l羽 Công ty 

c栄a các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) vƠ người điều hƠnh 
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doanh nghi羽p khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho H瓜i đồng quản 
trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hƠnh vi vi phạm chấm dứt vi phạm vƠ có giải 
pháp khắc ph映c hậu quả. 

22. Xơy dựng Quy chế hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát vƠ trình Đại h瓜i đồng cổ 
đông thông qua. 

23. Chứng kiến H瓜i đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu vƠ lập biên bản kiểm 
phiếu nếu được H瓜i đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy Ủ kiến cổ đông bằng 
văn bản để thông qua nghị quyết c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hƠnh để Đại h瓜i đồng cổ đông bầu ch栄 tọa cu瓜c 
họp đối với trường hợp Ch栄 tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng lƠm vi羽c mƠ 
các thƠnh viên H瓜i đồng quản trị còn lại không bầu được người lƠm ch栄 tọa. Trường 
hợp nƠy, người có số phiếu bầu cao nhất lƠm ch栄 tọa cu瓜c họp. 

25. Thực hi羽n các quyền vƠ nghĩa v映 khác theo quy định c栄a Luật Doanh 
nghi羽p, Điều l羽 Công ty vƠ Nghị quyết c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. 

Đi隠u 12. Quy隠n đ逢嬰c cung c医p thông tin 
1. TƠi li羽u vƠ thông tin phải được gửi đến thƠnh viên Ban kiểm soát cùng thời 

điểm vƠ theo phương thức như đối với thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, bao gồm: 
a) Thông báo mời họp, phiếu lấy Ủ kiến thƠnh viên H瓜i đồng quản trị vƠ tƠi li羽u 

kèm theo; 
b) Nghị quyết, quyết định vƠ biên bản họp c栄a Đại h瓜i đồng, H瓜i đồng quản trị; 
c) Báo cáo Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình H瓜i đồng quản trị hoặc tƠi li羽u 

khác do Công ty phát hƠnh. 
2. ThƠnh viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tƠi liêu c栄a Công ty lưu 

giữ tại tr映 sở chính, chi nhánh vƠ địa điểm khác; có quyền đến địa điểm lƠm vi羽c c栄a 
người quản lỦ vƠ nhơn viên c栄a Công ty trong giờ lƠm vi羽c. 

3. H瓜i đồng quản trị, thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám 
đốc, người quản lỦ khác phải cung cấp đầy đ栄, chính xác, kịp thời thông tin, tƠi li羽u 
về công tác quản lỦ, điều hƠnh vƠ hoạt đ瓜ng kinh doanh c栄a Công ty theo yêu cầu c栄a 
thƠnh viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 

Đi隠u 13. Trách nhi羽m c栄a Ban kiểm soát trong vi羽c tri羽u tập họp b医t 
th逢ờng Đ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhi羽m thay thế H瓜i đồng quản trị tri羽u tập họp Đại 
h瓜i đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngƠy trong trường hợp H瓜i đồng quản trị không 
tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông trong các trường hợp sau đơy: 

a) Số thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thƠnh viên 
theo quy định c栄a pháp luật; 

b) Theo yêu cầu c栄a cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 
115 Luật Doanh nghi羽p; 
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c) Khi có yêu cầu tri羽u tập họp bất thường Đại h瓜i đồng cổ đông c栄a Ban kiểm 
soát nhưng H瓜i đồng quản trị không thực hi羽n, (trừ trường hợp Điều lê Công ty có 
quy định khác). 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không tri羽u tập họp Đại h瓜i đồng cổ đông theo 
quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thi羽t hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí tri羽u tập vƠ tiến hƠnh họp Đại h瓜i đồng cổ đông theo quy định tại 
khoản 1 Điều nƠy sẽ được Công ty hoƣn lại. 

CH姶ƠNG IV 
CU浦C H窺P BAN KI韻M SOÁT 

Đi隠u 14. Cu瓜c họp c栄a Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong m瓜t năm, số lượng thƠnh 

viên tham dự họp ít nhất lƠ hai phần ba (2/3) số thƠnh viên Ban kiểm soát. 
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thƠnh viên H瓜i đồng quản trị, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) vƠ đại di羽n tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự vƠ trả lời 
các vấn đề cần được lƠm rõ 

Đi隠u 15. Biên b違n họp Ban kiểm soát 
Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết vƠ rõ rƠng. Người ghi biên bản vƠ 

các thƠnh vien Ban kiểm soát tham dự hợp phải kỦ tên vƠo biên bản cu瓜c họp. Các 
biên bản họp c栄a Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhi羽m vƠ 
từng thƠnh viên Ban kiểm soát. 

CH姶ƠNG V 
BÁO CÁO VĨ CỌNG KHAI L営I ệCH 

Đi隠u 16. Trình báo cáo hƠng năm 
Báo cáo c栄a Ban kiểm soát trình Đại h瓜i đồng cổ đông thường niên theo quy 

định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghi羽p vƠ phải đảm bảo có các 
n瓜i dung sau: 

1. Thù lao, chi phí hoạt đ瓜ng vƠ các lợi ích khác c栄a Ban kiểm soát vƠ từng thƠnh 
viên Ban kiểm soát theo quy định tại điều 172 Luật Doanh nghi羽p vƠ điều l羽 Công ty. 

2. Tổng kết các cu瓜c họp c栄a Ban kiểm soát vƠ các kết luận, kiến nghị c栄a Ban 
kiểm soát. 

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt đ瓜ng vƠ tƠi chính c栄a Công ty. 
4. Kết quả giám sát đối với H瓜i đồng quản trị, Tổng Giám đốc vƠ những người 

điều hƠnh khác c栄a doanh nghi羽p. 
5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt đ瓜ng giữa Ban kiểm soát với H瓜i đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc vƠ các cổ đông. 
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6. Đề xuất vƠ kiến nghị Đại h瓜i đồng cổ đông phê duy羽t danh sách tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hi羽n kiểm toán Báo cáo tƠi chính c栄a Công ty. 

Đi隠u 17. Ti隠n l逢挨ng vƠ quy隠n l嬰i khác 
(Trường hợp Điều l羽 Công ty không có quy định khác), thì tiền lương, thù lao, 

thưởng vƠ lợi ích khác c栄a các thƠnh viên Ban kiểm soát được thực hi羽n theo quy 
định sau đơy: 

1. ThƠnh viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng vƠ lợi ích 
khác theo quy định c栄a Đại h瓜i đồng cổ đông. Đại h瓜i đồng cổ đông quyết định tổng 
mức lương, thù lao, thưởng lợi ích khác vƠ ngơn sách hoạt đ瓜ng hằng năm c栄a Ban 
kiểm soát. 

2. ThƠnh viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 
d映ng dịch v映 tư vấn đ瓜c lập với mức hợp lỦ. Tổng mức thù lao vƠ chi phí nƠy không 
vượt quá tổng ngơn sách hoạt đ瓜ng hằng năm c栄a Ban kiểm soát đƣ được Đại h瓜i 
đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại h瓜i đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương vƠ chi phí hoạt đ瓜ng c栄a Ban kiểm soát được tính vƠo chi phí 
kinh doanh c栄a Công ty theo quy định c栄a pháp luật về thuế thu nhập doanh nghi羽p, 
quy định khác c栄a pháp luơt có liên quan vƠ phải được lập thƠnh m映c riêng trong báo 
báo tƠi chính hằng năm c栄a Công ty. 

Đi隠u 18. Công khai các l嬰i ích liên quan 
1. ThƠnh viên Ban kiểm soát c栄a Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi 

ích liên quan c栄a mình, bao gồm: 
a) Tên, mƣ sổ doanh nghi羽p, địa chỉ tr映 sở chính, ngƠnh, nghề kinh doanh c栄a 

doanh nghi羽p mƠ họ lƠm ch栄 hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ l羽 vƠ thời 
điểm lƠm ch栄, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó. 

b) Tên, mƣ sổ doanh nghi羽p, địa chỉ tr映 sở chính, ngƠnh, nghề kinh doanh c栄a 
doanh nghi羽p mƠ những người liên quan c栄a họ lƠm ch栄, cùng sở hữu hoặc sở hữu 
riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều l羽 

2. Vi羽c kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều nƠy phải thực hi羽n trong thời 
hạn 07 ngƠy lƠm vi羽c kể từ nƠy phat sinh lợi ích liên quan; vi羽c sửa đổi, bổ sung phải 
được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngƠy lƠm vi羽c kể từ ngƠy có sửa đổi, 
bổ sung tương ứng. 

3. ThƠnh viên Ban kiểm soát vƠ những người có liên quan c栄a thƠnh viên Ban 
kiểm soát chỉ được sử d映ng những thông tin có được nhờ chức v映 c栄a mình để ph映c 
v映 lợi ích c栄a Công ty. 

4.  ThƠnh viên Ban kiểm soát vƠ những người liên quan c栄a các thƠnh viên nƠy 
không được sử d映ng hoặc tiết l瓜 cho người khác các thông tin n瓜i b瓜 để thực hi羽n các 
giao dịch có liên quan. 
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