
C6ng ty cd phbn

Gqch N96i Cao Cdp

56: 01/04,4\IQ-DHDCD Binh Drong, ngay 22 th<ing 04 ndm 2021

NGHI QUYET
DAI HQI DONG CO DONG NAM 2O2I

, ^.1 ,^ l , ,Cdn cf Didu IQ to chfc vi hoat d6ng cia c6ng ty; CEn cri chuong trinh vi
vin ki6n Dai hdi, cin cu bi6n bin d4i hdi da duoc DIDCD th6ng qua.

Hdm nay ng2ry 22 rhring 04 nim 2021. C6ng ty cd phdn g4ch ngoi Cao Cdp
ti6n hdnh DHDCD thudng ni€n nim 202 I . Eai h6i duoc titin hdnn tn 8 gid 15 di5n

1 I gid 00 cirng ngdy, qua j kiiln f6ng g6p crla c6c c6 d6ng, Doan chil tich t6ng
ket Nghi quyet trinh EHDCD quy€t nghf c6c vAn d6 sau:

, ^ r ^. ,, ; , i. ., ^1. Dai hQi thdng nhat th6ng qua c6c vdn kiQn b6o cdo nhu: 86o c6o ho4t dQng

SX-KD n6m 2020, B6o c6o phuong hu6ng nhi6m vU SX-KD ndm 2021l. P6o
c6o hopt ddng cria HDQT ndm 2020, nhiQm k! 2016-2021 vd k6 hoach nhi€m
vq ndm 2021; 86o c6o ho4t tlQng BKS ndm 2020 vd k6 hoach nhiQm W n6m
2021; B6o c6o tii chinh nim 2020 dd dugc ki€m todn, trong do th6ng qua c6c
chi ti6u SX-KD nim 2021 nhu sau
- Gpch x6y dlmg c6c lo4i
- Gach trang tri c6c loai
- t ar ser cac toal
- D6 x6y dpg i6c lo4i
- Doarh thu
- L<i nhudn tru6c thui!

lTytQbidu quy&;Ddng j,: t00.06; khong ding j,: 09o: khongc6j,kidn:09"1.

2. Eai hQi th6ng nh6t ph6 duyQt c6c chi ti€u tdi chinh ndm 2020 t4i td trini s6

01/TTr-CTY, trong d6 t! lQ chi tra c6 tuc n6m 2 020lir 3,S%bingtidn m4t (350
!t; 1,; ,;., .
d/cd phi€u) vd phdn phdi Igi nhudn sau thu6 d€ trich lip c6c qu! n6m 2021 nhu
sau:

Ti lC trich lap tren
ldi nhuan sau thu6 2021

D6i tuqng tluqc trich

10% - Ouv dAu tu ph6t tri.:n

t5% - Qui khen thuong - phric lqi.
3% - Qu| thn lao HDQT vd BKS.

3% - OuV thu&ns cho Ban quan lf di€u harh c6ns ty.
69% - Oui chi tra cO tric

Mr?c chi trd c6 ttc ndm 2021 bing tiin mat: tir 5% (500 d/c6 phi6u) trd ldn

d bidu quyet; Dong y. 100 o: khong dong y: 0a o. Lhong.oykidn; 0aa1

CQNG HdA xA HQI ctlil NGHIA VIET NAM
DQclip-Tqdo-H4nhphfc

30.000.000 vi6n
50.000 vi6n
250.000 m3

300.000 n3
86.000.000.000 ddng
5.300.000.000 ddng

Qy
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3. Dai h6i th6ng nhAt ty q"yAn cho IDQT c6ng ty ky ho.p ddng giao dich v6i b€n
co li€n quan rheo nol dung to rrinh s6 0Zr fTr-CTY.

(Tj l€ bidu quyilt: Ding!,: 100.%; kh6ng dingi':0%; kh6ng c61) kiin;0o,Q.

4. D?i h6i th6ng nh6t th6ng qua riy quydn cho HDQT cbuy6n nhuong 5 hecta d6t
ngorii quy hoach m6 sdt D6ng Chinh theo n6i dung td trinh s6 03,Ttr-Cty.

(T'j, l€ biau quyiit: E6ngi,: 100.%; kh6ng d6ng i: 0%; kh6ng c6i,kitin: 0%").

5. Dai h6i thiing nhAt riy quydn cho HDQT c6ng ty lqa chon c6ng ty ki6m todn dd
kiCm toiin b6o c6o tli chinh ndm 20?1 cho cdng ty theo n6i dung to trinh s<i

04/TTr-CTY.

Q! lQ bi€u quydt: Ding j,: 100.%; kh6ng ddng !,: 0%; kh6ng c6 j, kidn: 0%").

6. Dai hQi thong nhdt sta d6i. bd sung Didu lQ td chuc hoat ddng c6ng ry: Quy
ch6 qu6n tr! n6i bQ cdng ty; Quy chiS hoqt dQng cria IDQT vi Quy ch6 hoat

. dQng cria Ban ki6rn so6t theo ngi dung rd hinh sii 05/TTr-CTY vi rly quydn
cho HDQT, Ban kitim so6t hoin thi6n c6c thri tuc ban hdnh theo quy dinh cria
ph6p luat.

(Tj,IQ bitiu quyilt: Ddngit: 100.%; kh6ngdongi,:0%; kh6ng c6j kidn; 0o6).

7. Dai h6i th6ng nhAt kt5t qui bAu thanh vi6n HDQT vd Ban kiiim so6t nhiQm k! IV
(2021-2026) gdm c6c 6ng bd sau:
. HOi D6ng Quin tri: i
Ong Mai Vdn Ch6nh Cht tlch HDQT
OngPhamNg[Co Thdnh vi6n I{DQT
;, -- \ ! 

-Ong Hulinh Thanh Son Thdni vi€n HDQT
Ong fran fnign ttr6 Thanh vi€n IDQT
Bd: Ph4m Thi Bing Trang Thdnh vi€n IDQT
o Ban ki6m so6t:
^ '' > '':\rng: r\guyen ilong Lnau lruong tjan ktem soat
B?r: Nguydn Thi Anh Thani vien BKS
Bd: Vai Thi Than} Thuv Thrinh vien BKS

.r t,t i( ly lA bieu quyet; Dong y: 100.'k: kh6ng dong j': 0%: khong co y kidn; 0%").

Tr€n d6y ld Nghi quy€t EIIDCD nim 2021 nhi6m k^J IV (2021-202q, de
dusc DHDC'D dong thuin thdng qua. Dd nghi c6c 6ng (bd) thdnh vi6n IDQT,

NG TY
PHAN
H NGOI
O CAP

Ban gidm d6c. Ban kiem sodt r ir ciic c6 dg c6 tr6ch nli6m thi hdnh
r\g quyet nay.

NG NAM 2021
TICH

Noi nhdn:
- SdGDCK Hd N6i; UBCK

- HDQT, Gidn ddc

cAo cAp

DAI

,//at^//dnGlanA
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CONG TY CO PHAN
GACH NG6I CAO CAP

CONG HdA XA HOI CHO NGHiA \TET NAM
DQc lip - Tg do - Ilanh phric

BIEN BAN
CUOC I{QP EAI HOI DONG CO DONG

THIJdNG NION NAM 2021
cONG TY c0 PHAN c.qcH Ncdr cAo cAP

Hdm nay, hic 08 gid 15 phrit ngdy 2210412021, tai H6i trudng Cdng ty
i , i -,^cd phan Vat Lieu Vd X6y Dmg Binh Duong, C6ng ty C6 phdn G4ch ng6i Cao Cdp

(Gi6y chtrng nh{n dang lcj doalh nghiQp s6 3700762464 do Sd Ki5 ho4ch vd Eiu
a ., -1., ," ^lru tinh Binh Duong cdp thay doi ldn l0 ngdy 02 thang 03 ndm 2020; Dia chi: Sd

246 Kiu ph6 C6y Chdm, Phuong Thanh Phudc, Thi x6 Tdn Uy6n, Tinl Binh
Duong, ViQt Nam), ti6n hanh D?i hQi D6ng c6 ddng thudng ni6n n6m 2021, vdi
thdnh phdn tham dg nhu sau:

t HQi tldng Quin tri;.1. Ban ki€m soit:i -^ : ,^ r... Lac co song Ya oer olgn co qong ouo. c uy quyen.

*Ki6m tra tu c6ch c6 ddng tru6c khi ti6n hinh rtqi hQi :

+ Vdo lirc 08 gid 25 phrit 6ng NguyEn Hdng Chau thdng qua b6o c6o

kiiim tra tu c6ch c6 d6ng :

-l I : ,: ,. -^.-.^, i ,lTdng s6 cd phdn cua Cong ty ld 5.016.124 cd ph6n td gi'i 50.161.240.000

d6ng.
- r'.l t I .-Trong do tdng s0 co dong cria c6ng ty ld 125 c6 d6ng ndm grtr 4.986.124 c6

phdn c6 quyAn bi6u quyiit, tuong fng t6ng trl gi6 theo mQnh gi|Iit 49.861..240.000
.t i ,.i --^^^^ i ,.r
d6ngl cd phi6u qui 30.000 cd phieu tri gi6 300.000.000 tl6ng.

- Sri c5 ttdng vd dqi diQn riy quy€n tharn ds dgi hQi gdm c6 26 c6 d6ng, nim
i ,i ,.igit 4.570.099 c0 phan, chi€m ty rc 91.65 % tr6n t6ng s6 c6 ph6n c6 quy€n bi6u

t. ,
quyet cr.la cong iy.

^l l.^ 3 -.,. ^^ l,^ a - ,.,^^- | ,' '- 36 cd tl6ng vdng m4t ld 99 cd tlong, ndm giir 416.025 cd phan, chi€m tj' lf
;. ( i ,l , ;. .t L

6.J)"/0 ren [ong so co pnan co quyen Dleu quyel cua cong Iy.

Dai hOi t l didu kign tii5n hanh.

A/. PHAN NGHI THI.IC
Dli hQi tI6 gi6i thiQu Dohn chu tich, Ban ki€m so6t vA thu kf Dgi hQi

gom:
* Ds!!r!!!lisL:

;, -..-,- ^t, 
I- ung lvtal van Lnann

- 6ng Hulnh Thanh Son

Cht toq dodn

Thinh vi6n

(

\



- 6ng tran thien m6
- Bd Pham Thi BEng Trang
* Bsn ki6m so6t:
;',,r,-i- L.'ng I\guyen nong L nau

Thdnh vi6n
Thdnh vi6n

* I!s!l:
- Bd NguySn Thi Anh
B/. NQr DUNG CHiNH CHIIONG rnhvu :

l./ Vdo hic 08 gid 25phft, 6ng Nguy6n Hdng Ch6u b6o c6o tinh hinh c6
tl6ng tham du vd th6ng qua Ndi quy Dai h6i.

2/. Vio lic 08 gid 30 phrit , Bd Pham Thi Bdng Trang th6ng qua chuong
trinh Eai h6i : tj' l€ bi6u quy6t 100%

3/. Vdo hic 08 gid 35 phrit 6ng Truong VEn Hien tdnh bey b6o c6o t6ng kiit
hqat dQng san xuAt kinh doanh nim 2020 vd phuong hunng nhiQm vu n6m 2021 (
c6 b6o c6o dinh kdm).

4/ Vdo hic 08 gid 45 phrlt, 6ng Mai V6n Chanh trinh bdy b6o c6o hoat
dQng cia HDQT ndm 2020 vit kE hoach nhipm vu ndm 2021 ( c6 b6o c6o rlinh
kdm), thdng qua td trinh phdn ph6i trich l6p cric qu!, td rin} Liy quydn cho HEeT
bi hqp d6ng giao dich v6i c6c b€n li€n quan, td trinh chuy6n nhugng 5 hecta d6t
ngodi quy ho4ch m6 sdt D6ng Chinh, (c6 td trinh dinh kdm)

5/ Vdo hic 09 gid 00 phrit, 6ng Nguy6n H6ng ChAu trinh bdy b6o c6o
ho4t dQng cria BKS, b6o c6o tdi chinh tl6 ttuo. c ki6m torin ndm 2020, th6ng qua td
trinh v€ lua chgn c6ng ty ki6m to6n n6m 2021 (c6 td trinh tlinh kdm)

"6/ 
Vdo l[.c 

_09 
gid l0 phrit, 6ng Nguy6n H6ng Chriu rh6ng qua td trinh stia

,Aor !9sunq Di€u lf c6ng ty; Quy ch€ qugn tr! nQi bQ c6ng ry; Quy ch6 hoqt dQng
IDQT vd Quy chd hoat tlQng BKS; sria d6i theo Luit doanh nghi-6p 59120201QH14
vi Lu6t chring kho 6n 54/2019/QHl4 (c6 td trinh dinh kdm)

7/ Vdo lirc 09 gid 15 phirt,,6ng Mai V6n Chrlnl d4i diQn c6c thdnh vi6n
HDQT (nhiQm kj, 2016-2021) c6ng b6 h€r nhifm k!.

8/ Vdo lirc 09 gid20 phrit, dng Mai Van Chrinh thdng qua d.g ki6n s5 luqng,
danh s6ch c6c img cri vi6n IDQT vd BKS nhi€m kj, moi. bdu t6 ki6m phi6u dai h6i
th6ng nh6t 100%.

56 lugng thinh vi6n HEQT dg ki6n biu li: 05 nguli
1/ 0ng: Mai Vdn Chrinh
2/ Ong: Hulnh Thanl Son
3/ Ong: Pham Ng! Co
,,A. -l '*,^ -.i4/ Une: lran lnlen Ine
S/ ni-thgm tni eang rrang
56 luqng thinh vi€n BKS dg ki6n bAu Dr: 03 ngudi
l/ Ong: Nguy6n H6ng Ch6u
2/ Bd : Nguy6n Thi Anh
3/ Bd: Mai Thi Thanh Thrlv



-i ,,i ,,r ). ^Td ki€m phi6u g6m c6c Ong bi sau diy:04 ngudi
Ong: Hria Nggc Chinh: Ti5 tuong
Be: Tren Thi Tuy6t Nhung: t6 vi€n
lja: l ruoTrg I nr I nu nong: to vren

Bd: TrAn Thi Thu Hu6ng: tO viCn

9/ VAo lLic 09 gid 30 phit, Ong Hria Ngoc Chinl thay mar Ban kjim
phidu th6ng qua lyj' Iich c6c rmg cu vi€n HDQT, BKS, quy ch6 bdu cri vd ti€n hdnh

Dau cu
l0/ Vdo hic l0 gid l0phrlt,Daihoi thdo luan, cd ddng dong g6p!kiiin:
^".. - L^ , , t,:- Co dong m6 sO 18 co i kien: 5 hecta dit ngodi quy hoach m6 s6t d6ng chinh

d6 chuy6n nhuong hay chua?

Ong Mai Vin Chrlnh trd ldi f kiiin cLia c6 d6ng ma s6 18:
..^. -l ,,.,i ^ ., . ,:

- Hdi ddng qudn tri dd xin ! ki6n Dai hOi dong cd d6ng nhidm ki 2016-2021
I .^ , LI -

v€ viQc chuydn nhugng 5 hecta dat ngodi quy ho4ch m6 s6t d6ng chinh. Tuy nhi6n,

trong thoi gian qua v6n chua th6ng nhdt duoc gi6 b6n t5t nhdt n6n tiiip tqc xin li
,.1 ^.,^.,i i-^ki€n D4i hQi tlong c6 dong ndm 2021, trong thdi gian tdi neu ddm ph6n duqc gi6

phri hqp thi IIDQT s€ th6ng nh6t chuy€n nhuong theo nghi quy6t o4i hQi ddng c6

d6ng n6m 2021 dd th6ng qua.

1 I/ Vdo lric l0 gid l5 phtt. Ong Hria Nggc ChinI Lhay m4t Ban kidm phi6u
^ ,l,l ",1cong Do Ket oua oau cu.

Bau HDQT : s6 phi6u phitt ra:27 phi6u, s6 phi6u thu vdo ld 27 phi6u. 56
,,,i , ,.A ,.,( I !'i rr. iphi6u hqp lc ld 27 phi€u, chiem tj' lQ 100%, s6 phi€u khdng hqp li lir 0 phi€u.

chi6m tf l9 0%.
^t ^-,^ t , -i ,.a I t.l
Bdu BKS : s6 phi€u phdt ra: 27 phi€u. s6 phi6u thu vdo ld 27 phi6u. 56

,.1 , ,.i !.,a : 1.( "^ ' r^r.^ r.iphreu hqp l9 la z/ ptueu, chrem ty l9 luuyo. so pnleu Krlong ngp le la u pnleu,

chi6m tj l9 0ol".

Iter qua Dau cu :

a./. Hoi ddng quan tri :

t62.

)NG.
6PH

AOH t

cAo I

>-
!qvF!:

IIo vir tOn so quyen Dau cu un
nhi6m

T! lQ ttat

Mai Vdn Ckinh 4.527.170 98.51%

Huj,nh Thanh Son 4.527 .170 98.51%

Phpm Ngfr Co 4.886.410 10632%

Tr6n Thi€n Th€ 4.519.270 98j3%
Ph4m Thi B6ng Trang 4.518.935 98.32%



Hg vi t6n 56 quy6n bAu cir tin
nhipm

T! 16 tlat

Nguy€n H6ng Chdu 4.739 .487 t03.13%

Nguy6n Thf Anh 4.523 .943 98.44%

Mai Thi Thann Thty 4.523.943 98.44%

b/. Ban ki6m so6t :

l2l Vdo lic 10 gid 25 phnt, HDQT vd BKS nhiQm k! IV 2021-2026 hqp
phi€n hgp ddu ti€n dd bdu Chri tich HDQT vd Truong ban KS, k6t qu6.

- Ong Mai Vin Chanh

- Ong Nguy6n Hdng Chdu
- cht tich IDQT
- Truong BKS

FDQT vd BKS nhiQm k! 2021-2026 ra mdt..

13/Vdoltc l0 gid30 phit, Ban ki6m so6t bdo crlo tinh hinh c6 d6ng tham
-< ,....i

dtr Dai hQi den thoi di€m th6ng qua Nghi quy€t .

- s6 c6 d6ng c6 mdt va dai di6n 0y quyAn tham dy Ia 27 c6 d6ng, nim gin
4.595.791c6 ph6n chi6m tf 1C 92.17 %.

- S6 cii tfong vfug m{t ld 98 cii d6ng, n6m git 390.333 c6 phan chi6m qi
1C7.83 %.

l4l Vio hic l0 gid 35 phit Ong Mai Van Chrinh th6ng qua Nghi quyrit
^.,^.,1 i-^
Dqi hgi ddng c6 il6ng rhudng nidn ndm 2021 c6 07 vdn dd :

v6n ad t:
t ,a.,

D4i hgi thdng nhdt thdng qua c6c vdn kiQn b6o c6o nhu: 86o c6o hopt dQng SX-
KD ndm 2020, B6o c6o phuong hu6ng nhi6m vq SX-KD n6m 20211' B6o c6o hoqt
dQng cia IDQT nirn 2020, nhiQm k| 2016-2021vd kd hoech nhi-6m vv ndm 2021;
86o c6o ho4t dQng BKS ntun 2020 vd k6 ho4ch nhiQm vu ndm 2021; B6o c6o tdi
chinh ndm 2020 dd dugc ki€m to6n, trong d6 th6ng qua c6c chi ti€u SX-KD ndm

2021 niu sau:

- Gech xiy d1mg c6c loai : 30.000.000 vi6n

\q
fY\
AN
re6t
)AP ,

'',-^<'ry

- G4ch trang tri c6c lo4i
- t,ar set cac loal
- D6 x6y d\ng c6c lo4i
- Doanh thu

50.000 vi6n
250.000 m3

300.000 mJ

86.000.000.000 tt6ng
Lqi nhuin tru6c thuii : 5.300.000.000 d6ng- !\,r ruru+u Lruue Lrrue . J.rvw.www.vwv swIE

Qj, IQ bidu quyiit: Ding !,:100 %; kh6ng d,ing !,:0.%; kh6ng c6 !' kii!n:0.%o).



v6n dd 2:
,i ,^, ^Dai hqi thong nhdt ph€ duyQt c6c chi tiCu tdi chinh ndm 2020 tai td trinh s6 01/TTr-

CTY, trong. d6 ti le chi tra c6 cnam 2020lit3,5%bingtidn m4t (350 d/c6 phiiiu;
vd phdn ph6i loi niuan sau thuC de trich lQp c6c qu! ndm 2021 nhu sau:

Ti le trich lAp tr6n
ldi nhuAn sau thu6 2021

E6i tug-ng duqc trich

r0% - QuV tldu tu ph6t tri€n
l5% - Qu! khen thu&ng - phric loi
3 o/o - QuV thi lao IDQT vd BKS
3 o/o - Qui thuons Ban quAn lf dieu hirnh cone ty
69% - QuV chi trd cd tric

Mric chi tr6 c6 tirc ndrn 202l beng den mdt: rri 5% (500 d/c6 phi6u) tr6 l6n

1Tj, Is bidu quyii: DdnS j,: 100 %; kh6ng ding j,: 0 ozo: khdns co y kien:0.%

v6n ad g:
I t.. i , ,-^- ,l

Dai hQi thong nh6t tly quydn cho F{DQT cdng ry hj hqp ddng giao dich voi bdn c6 li€n
quan theo n6i dung td trinh s0 02|TTI-CTY.

h.,-1.: i. ^:(Tj' lQ bi€u quydt: D6ng j,: 100%; kh6ng d6ng i,:0.%; kh6ng c6 i, ki6n: 0%o).

v6n ad c:
Eai hQi th5ng nhdt thdng qua uy quydn cho FEQT chuy6n nhugng 5 hecta d6t ngodi
quy hoach m6 sdt Ddng Chinh theo ndi dung td rrini s6 03/TIr-CTY.

i ^: , ,^^^, ,, ^ -:(Ti l€ bidu quydr: D6ng y : 100%: kh6ng d6ng y: 0 %; khong c6 i' kiin:0%o).
v6n ad s:

t I a . i , ^ ,.: , -ADai hQi th6ng nhrit riy quy€n cho HDQT cdng ty lqa chgn c6ng ty krem todn de

ki6m torin b6o c6o tai chinh n6m 2021 cho cdng ty theo noi dung td ftinh s6 04/TTr-
CTY.

.-,r.,.i .4, h:
(Ty lQ bi€u quy€t: Ddng j,:100%; kh6ng d6ng j,:0.%; kh6ng c6 j' ki€n: 0%o).

VAn e6 6:
i ,1. , ,t.,l ^.1 ,^.; ,, ,Eai hQi th6ng nhdt sta d6i, bd sung Di6u l0 td chfc hoat dQng c6ng ry; Quy ch6

,t, ,lqudn tr! nQi bQ cdng ty; Quy ch€ hoat tlQng cta HEQT vd Quy ch€ hoqt d6ng cria

Ban ki6m so6t theo noi dung td trinh s6 05,"ITr-CTY va riy quydn cho HDQT vd
BKS hoan thiQn c6c thi tgc ban hdnh theo quy dinh ola ph6p lu{t.

,^, ,^ ' '; ,j ^:Qy I( bidu quy€t: D6ng i,:100%; kh6ng d6ng j,:0.%; kh6ng c6 ! ki€n: 0%o).
-,t -t -van oe /:
.^ ., ^. ,,( ,4., t. ,,1 ,.,iDai hoi thdng nhat k€t que b6u thdnh vi6n HEQT vdL Ban ki0m sorit nhi6m k! lV

(2021-2026).96m c6c 6ng bd sau:
. HOi D6ng Quin tr!:

Ong Mai VEn Chanh - Chn dch HDQT
Ong Hulnh Thanh Son - TV IDQT
Ong Ph4m Ng! Co - rv IDQT
,:. -: -,,^ -.;Ong Tran Thien The - TV I IDQT

i,fl



Bd Ph4m Thl Bing Trang - TV HDQT
. Ban ki6m so6t:

Ong Nguy6n HOng Ch6u - Tru<rng BKS
BdNguySn Thi Anh - TV BKS
Bd Mai Thi Thanh Thriy - TV BKS

; .,, ,, ." .
Bi6n bin k€t thirc lirc 1l gid 00 phrit cung ngdy, duqc dec l?i cho toan Dai

h6i nghe 16 vd thdng qua tlai hQi biiiu quy6t 100%. ei6n bdn ndy dugc l{p thdnh 03

ban chinh vd duo3 sao grii cho c6c d6i tugng

Thu kf D4i hQi

I

Di6u lQ c6ng ty.

'b7

v\
-...'.-

Nguy6n Thl :inh



 

Chương trình 
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Nhiệm kỳ IV (2021-2026) 

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông; 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội; 

5. Thông qua chương trình đaị hội; 

6. Thông qua nội quy đại hội; 

7. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021, 

phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021; 

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; nhiệm kỳ 2016-2021 và 

phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021; Thông qua tờ trình phân phối 

lợi nhuận và trích lập các quỹ; thông qua tờ trình giao dịch với bên liên 

quan; thông qua tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ 

sét Đồng Chinh; 

9. Báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã 

được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán; Tờ trình sửa đổi 

bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt 

động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS; sửa đổi bổ sung theo 

Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán 54/2019/QH14.  

10. Bầu cử:  

- Thông qua quy chế bầu cử, danh sách và lý lịch của các ứng cử viên 

HĐQT và BKS 

- Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử 

11. Giải lao; 

12. Đóng góp ý kiến các cổ đông;  

13. Đoàn chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp; 

14. Công bố kết quả bầu cử, bầu chủ tịch HĐQT- BKS, giám đốc. HĐQT và 

BKS, Giám đốc mới ra mắt hứa hẹn; 

15. Thông qua Nghị quyết Đại hội; 

16. Thông qua biên bản đại hội; 

17. Bế mạc. 

Ban tổ chức 
                                                                                                                                                                                                                 

 



CONG TY CO PHAN
GACH NG6I CAO CAP

DTITHAO

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NANI
Ddc l6p - Tu do - Ilanh Phuc

Tiitt uuyAn. ngdy 22 thdng 01 ndnt 242 |

BAo CAo KET QUA TiNH HiNH THU.C HIEN
SAN XUAT KINH DOANH NAM 2O2O

Kinh thua: Quy Cd DOng

Qua m6t ndn.r hoqt d6ng s6n xudt vir kinh doanh cua toin tha CB CNV c6ng ty

CP gach ngoi Cao cdp. Toi xin thay n.rdl Ban Gidn D6c c6ng ty trinh biry truoc Dai hQi

.o OOng bio du thdo bdo cdo tong k6t tinh hinh thuc hien nhi€m vu s6,n xudt hinh

doanl.r ndm 2020 nhu sau:

U DAC DIEM TiNI{ HiNH CHUNG
1/ Nhftng kh6 khin
Ndm 2020 tinh hinh SXKD cr-lLa c6ng ty g6p rdt nliieu k-ho khdn do dnh huong

dich b€nh covid-19, tird6 din d6n nhu ciu vdt li6u x6y clung g.ech 
_ngoi, 

c16 xAy dung

gi6n sirt nqnh, sin ph6rr gqch cria c6ng ty tieu thu ch{m vir tdn kho l6n phdLi ngung

sAn xuAt tu 23-0.1-2021 d€n ngdy 16-03-2021 m-6i khdi d6ng lo tro lai.

Do nhu c6u giAm, ngudn cung du thira din d6n su cqnh tmnh ga) gat r e gid. gid

b6n ra li6n tqc gi6m ldm cho 1gi nhudn sut giiLm theo.

2/ Nhnng fhuin loi
Duoc sr,r giirp dd, ring h6 cira HEQT vd Chrl Tich dd c6 nhirng qrLyet s6ch iLng

ph6 xrl ly kip thdi dE gi6m phAn ndo kh6 kh6n cho c6ng ty.
Duoc sg dodn k6t hop t6c cia ngudi lao dQng dn cung nhau nghiOn criu cdc giai

ph6p kj thu{t giirp gi6m chi phi gi6 thdnh sAn phAm, dn djnh chAt luong sdn phfir, co

gid bdn hot lj tai l<Jru r Lrc Tdn U5 en.

C6ng ty duy tli vir quin Jli CLSP theo tieu chuan ISO 9001 -2015 nen giI r'ing
duo. c tl.ruong hi0u vd CLSP cing nhu cl.rinh sdLch kinh doanh linh ho4t vd pltuc vir

24124h ngiry.

II/ THI/C HII.iN NHIEM VU SAN XUAT KINH DOANH NAM 2O2O

I i C6c chi ti6u thuc hi6n chu r 0ucc u n cnu veu

ST'T CHI TIEU DVT KE HOACII THLTC HIEN
SO

SANH
(%)

1 Gach xdv c6c loai en 3 3.000,000 31.000.000 94

2 Cach trang tri c6c loai en 100.000 3 0.000 30

3 Det set M3 200.000 92.5 00 +o

4 Dd c6c loai M3 400.000 177.i00 44

5 Doanh thu 1.000d 101 .000.000 5 0.72 8.8 8 5 50

6 Lo-i nhudn trlcrc thu6 1.000d 9.4 82.2 82 2.789.490 t0

Trang 1/2
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CONGTYC6PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIETNAM
GACH NG6I CAO CAP DQc lip - Trr do - Hqnh phric

DU,THAO Tdn UyAn , ngdy 22 thdng 04 ndnt 202 I

PHTIONG HU'ONG NHIEM VU
sAN XUAT KINH DOANH NAM 2021

Kinh thu" : Quf c6 tl6ng

T6i xin thOng qua bfur dg thdo phuong huong SXI(D cia c6ng ty n6m 2021 nhu sau:

u i.rH 4N Dg\rH TiNH giivU CH UirG'
Hi€n nay tuy tinh hinh dich b€nh covid-19 dd ddn dugc ki€m so6t, tuy nhi6n ti€u

thu sdn phdm vin cdn g{p n}ri€u kh6 khdn, bu6c sang nim 202l C6ng ty sd g6p nhilng
thu{n loi vd kh6 khdn sau tl6y:

1/ Nhfrng thuin lgi:
. C6ng,ty ludn nhin duo. c sq quan tam chi d?o kip thdi tu HDQT, ddc biet HDQ f

rat tam quyet vdi nganh g4ch.
C6 c6ng nh6n nhi€u ndm kinh nghi6m, s6n xuAt dugc r.rhi6u chring loqi co chAt

luorrg cao.

C6 m6 sdt tir d6 chi dQng duoc ngu6n nguyen liQu t6t, 6n dinh.

2/ Nhtrng kh6 kh6n:
Hi€n nay luc iuong lao dQng thi6u hut, tir d6 sdn lugng girirr lim tdng gi6 thdnh

sin xuat.
M6y m6c thiilt bi, nhi xu6ng xu6ng cAp 6nh hu6ng d6n san, xudt. 

.

Tt nhirng thuAn loi vd kh6 ldrin tr'€n Cdng ty du theo d6 ra k€ hoach SXKD
ndm 2021 nhu sau:

IyCAC cHi TII,U SXKD NAM 2021

1/ C6c chi tiOu chinh

STT Chi ti0u DVT KG hoSch
ndm 2021

Gach xdy c6c loai quy ddi Vi€n 30.000.000
2 Gach trang tri Vi6n s 0.000
3 Eat sdt M] 250.000
4 E6 xdy dung c6c loai M3 300.000
) Doanh thu r000 d 86.000.000
6 Loi nhudn tru6c thud 1000 d 5.3 00.000



2/,NhiLng gi6i ph6p thqc hiQn.
Dd ph"r hu1 nhing rhuan loi va Urdc phuc nl-Ltng l<ho l,h;n BGD Cong r1 de ra

nhir5g.di phjprhuc hren nhu sau.
a/ Duy tri vd ndng cao ch6t luong san pham tao suc canh tr.anh, ddng thdi kh6ng

ngung nghi€n cuu cai ti6n rhi6t bi quy trinh c6ng nghe de giam gi6 thdnh tang loi
nhudn.

b/ Chuy€n d6i cdng ngh6 cho phu hqp v6i lqc lugng lao dQng hiQn nay.
c/'flnh todn gi6 thdnl chi ti6t lem co sd d0 c6 giii b6n hAp lli nhdn.r bdo dArn lo-i

ich cho hai b6n cung cAu.
d/ Bd phdn ky thuat bao tri phdi nghi€n cuu 14i quy trinh bdo tri sao cho khoa

hoc, nhim ddm bdo cho m6y ho4t dgng dugc li6n tuc vi du b6o ndm nay m6y m6c dd
xu6ng cdp nhi€u.

e/ Ve c6ng nhan thu tuyen th€m, chon loc lu6n chuy€n vii ddo tao lai cho phu
ho'p roi quy trinh san rual. nghiin cuu quy rrinh sdn suar phu hor: rang nlng suer lao
d0ng.

fl Vd khai thac d6t sdt can tinh toen sao cho phr) hqp nnAt d6 gi6m chi phi bom
nuoc, tan $u hilt d6t set.

g/ f ing cuong qu6n lii. chit nguy€n nhi6n vdt li6u ddu vdo, san phtim dAu ra
tuy€t d6i ki6ng d€ lang phi that thodr.

h Duy tri cung cdch ban hllrg hien nay. tim kiem thenr dai l1i klu vuc thanh pho
moi, Long An vd D6ng Nai.

||u K-11 1g;"
Cu6i cung thay mAt BGD c6ng ty, xin chirc quli' c6 d6ng sric kh6e, an khang vd

thdnh dat, chirc d4i h6i thdnh c6ng t6t dep.
Xin cim on!
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C6ng ty CP pach Ng6i
Cao C6p

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIDT NAM
Dqc l6p - Tu do - Hanh phuc

Binh Duong, ngdy 22 thdng 01 ndn 202l

BAO CAO HO4,T DONG CUA HDQT
NHrEM Kv 3 Q0r6-2021) VA KE HOACH NHrEM VU NAM 2021

Kinh lhu'o zai cd d,ng!

. Cdn cri chric n6ng nhi€n vu vd quydn han cia HDQT duoc quy dinh tai
di€u iQ C6ng ty.

Cdn cf Nghi quy6t Dqi h6i dong co dong thLrorrg nidn hang ndm nhi6rn
kj' 3 n6m 2016-2021.

TM. H6i ddng Quen fi, tdi xin b6o c6o tru6c dai h6i vd k6t qud, thuc hi€n
nhiQm vp vd. nh&ng dinh hudng, k0 hoach ndm 2021, cq th6 nhu sau:

PhAn I: TiNH HiNH THIIC HIEN NHIEM VU SXKD NAM 2O2O VA
NHIPM KY 3 (2016-202r)

r. TiNH HiNH THrJc HrEN cAC cHi Trtu sxKD
l. Nim 2020:

- Doanh rhu: 50.728 tridu dong. dar 50ob so roi k€ hoach ndm.
- Loi nhu6n trudc thuii: 2.789 tri€u ddn g, dal30yo so voi k6 hoach ndm.
- Lai co ba{r tr6n ci5 phi6u: 380 d6ng/c6 phitlu.

2. NhiQm ky 3 (2016-2021)
- Doanh thu: 339.680 tri€u d6ng, dqt 78y" so v6i k6 hoach 5 ndn.
- Loi nhu6n tru6c thuO: 40.641 tri6u d6ng, dqtTTyo so yoi k0 hoach 5 ndm
- Ldi co b6n tr6n c6 phi6u: 1.085 d6ng/c6 phi6u.

rr. TiNH HiNH Tnicg l,Ap vA cHr rRA rl{u LAo NAM 2020.
Eai h6i c6 d6ng di quy6t dinh thong qLra rnuc trich lap qu! rhu lao vd

quy.thuong cho HDQT, Ban ki6m so6t, ban quAn lf di€u hanh ld 6% loi
nhuen sau thuC tuong Ling ld 143.81L300 d6ng.

Thuc te chi tre cho IIDQT ld 90,447.000 d6ng. 56 cdn tai chi rrd cho
BKS, thu ki h6i d6ng, chi cho ban quan l! dieu hanh vd cdc kiodn chi khdc.

ilr/ KiT eu^ HOAT DeNc vA cHi DAO CUA HDeT.

- lronq nliem kj,, Hoi dong quen tri dd 16 chuc h9p tren 20 cu6c hqp rheo
y€u c6u nhiOur vu SXKD, c6c cuQc hop d€u c6 lQp bj€n bdn, ra Nghi qulet vi
c6ng b6 th6ng tin theo drhng quy dinh. C6c vdn b6n do I{DeT duic ban hdnh
kjp Lhdi r i duz tren nguy6n rdc rap rrung ddn chu. dung phdp Iuirr. quyer dinh
dung dan chidn luoc hoat ddng kinh doanh cria Cdng ty vd hodn thanh c6c
c6ng t6c chinh sau:

1. Chi dao hodn thdnh c6c clri ti6u k6 hoach sdn xuAt ltinh doanh hdng ndrr
md DFICD dd giao cho theo nhu s6 li6u b6o crio cua Gidn tloc trinh briv.



* Cdc nhi(m r g co bAn.

1. Khbng ngirng ndng cao hi€u luc vd hieu qua hoat d6ng cria. HQi d6ng

oudn tri trdn co s6 tu6n thrh ch6t che c6c quy dinh cia phdp ludt vd Eiiu li Cong

ti, dam beo tao didu kiQn t6i da vd ph6t huy ndng luc cira dQi ngi c6n bd qudn

l)i di€u hdnh c6ng ty.
2. Chi Aao 

-eun 
diCu hdnh phdi t@p trung cao dq, ki€n quy&.hon, 'b6m sAt

hon tlons vi6c qudn lv s.ln xuAt, qu6n Ii chit luong va gi6 thdnh san ph6m Tim

moi biQn-phip de *'Ong ngi,ng ndng cao nang sudt lao dQng th6ng qua vi6c 6p

drlng cdc ii6n bQ khoa hoc, dau tu nang cao n6ng Luc d6i ngr) quan ly, trinh d6

chur 6n mdn cho cdn bQ. cdng nhin L! thudt
j. Hoi ddng qudn tri l,rng cuong hon nria cong r,rc gi;m s6t'. nhar la gidrr

sdt chidu sau theo lLrng chuydn de- Thuong xuyin kidm tra Ban didu hanlt trong

viQc thuc hiQn c6c nghi quy€t quy€t dinh cia Hoi d6ng quan tfi 
.

4. Tang cuong phoi ho'p voi tii chirc D6ng, c6c do?rn th€ trong cOng tdc

quy hoach. iao,oolUO tri. su:dung.cdn bo. clrdm lo doi song vdr chdr' rinh than

&o ngudi lao d6ng vd thUc hiqn tol.hon n[3 cong tdc thi dua khen lhuhg vd

c6ng tric x6 h6i tu thiQn. Duy tri su ddng thu6n cao trong c6ng ty thong qua vi€c

t6 chric thuc hion t6t quy ch€ dAn chir'

STT I CHI TI]jU DVT KH 2021

i Gqch xa) c6c loei 30.000.000

2 Gach trang tri vlen 50.000

l =iual sel cac loal n3 250.000

4 Dd xay dung cdc loai LIJ 300.i100

5 Doanh thu L000 d 86.000.000

6 Lgi nl.ruQn tru6c thu€ 1.000 d 5.3U0.000

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng cdng ty xem x,et

NG QUANTRI
TICH

".tla'//an%/unln

el0 0 76?;x
1i,-------\e (
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GACH NG6l



C6rg ty CP Gach Ngdi
Lao L:rp

CQNG HOA XA HOI C}ItI NGHIA VIET NAM
D6c ldp - Tu do - Hanh phirc

Binh Duong, ngay 22 tlldng A1 ndm 202l

BAo cAo rOM rAr Ho4r EqNG ctJA BAN KrEM soAr
NIm 2020

Kinh thts Quj, cA al,ug!
Cdn ct vdo chic ndng nhi6m vu vd quyAn han cia Ban KiAm sodt dd gltt rrong Diiu li.

E4i diQn Ban Ki€m sodt c6ng ty, t6i xin phdp duoc brio cdo trudc Dai tr6i d6ng cO dirng
va k6t que thqc hi6n nhi€m vu kiiSm sorit.trong nhi6m ki nhu sau:

V- THANH PHAN BAN KIEM SOAT
BKS g6m 3 thdnh vi€n dI duoc DHDCD biu chon g6n.r:

l- Ong Nguy6n H6ng Chau -TruOngBan.
2- Ong Huj,nh Vinh Thdnh Thdnh vi6n.
3- Ong TrAn Thi Thu Hudng- Thdnh vi€n.

IU-VETiNH HiNHTHIJC HIEN NHIEM VU
l- Trong nhiQm ki, chring t6i dd tiijn hdnh kidrr so6t ciic m4r hoat d6ng cLla Cdng ty

trong pham vi chric ndng quydn han cria rninh nhu:
- Ki6m tra, giAm srit tinh hinh thuc hien Nghi quyilt DHDCD, Nghl qulet UOqf,

Di6u l0 vd Quy chi! ldm viQc gifa Chri tich HEeT voi Girlm diic, cric vdn ban ban
hanh ndi b6 phuc vu qudrr ly didu hdnh Cdng 11.

- Ki6rr rra. gidm sdl linh hinh rhuc hien kd hoach va cdc djnh rnuc kinh rd kj lhudr
hdrng naln cia cdng ty.

- Ki6m tra bdo c6o tdi chinh c6ng ty; ki6m tra tinh hop ly, hoD phdp trong quen Ii,
di6u hdnh hoat d6ng kinh doanh, trong ghi chdp s6 srich k5 torin;

- Theo ddi vd gidm siit viCc cdng bd thdngtin theo qui dinh ciaUIICK nha nudc.
- Th6o ludn vdi kii5m to6n ddc lap nhfng vAn dd duoc n€u trong b6o c6o tdi chinh.

Qua kdt qud ldm vi€c, Ban kienr sodr thong bdo voi HDeT va Ban gidm d6c c6ng
ty nhirng v6n dd cdn thidu s6t, d6ng thdi dua ra giai phap a6 fhac phuc va xi Iy
nhtng vdn de hdn nhui cdng t6c quan ly kinh doanh d6t set tai m6 sdr, rinh hinh
gid thdnh va ch6t lugng sdl ph6n, t6n kho thdnh ph6m. s6 li6u quyer rodrn rhue va
tdi chinh, t6 chLlc bd m6y k6 torin, c6ng b6 rhOng tin... Cric dd xudt vd kiOn nghi
xri lj d6u duqc HDQT, Ban girim d6c xem xdt gidi quy6t theo pham vi quydn lian
cira minh duoc qu1 dinh rai Eiiu Ie cdng ry.

2- V€ gi6m sAt tinh hinh thuc hi€n Nghi quy6t crla DHDCD vir Nghi quyer flDe I nanl
2020

2.1 C6c v6n dir thuc hi€n chua hodn thdnh
' - Chua hodn thdnh chi ti6u doanh thu vd loi nhurin nd DFIDCD dd giao ph6 nhu.brio

c6o ci6m d6c dA tuinh bdi;
- Chua chuy0n nhucrng duoc 5ha ddt narn ngoiri l<hLr vtrc lhirn do mo ser.
2.2. Cdc van de da thuc hiCn:
- Thuc hi6n phdn ph6i trich quy dirng t! IQ theo Nghi quy€t;



- lJ,rr plliil \at i.\ h.1.. ii('n! \dicai)e t\ iit;nt roer,.\:\SCs da liiiitr lit,in blo cio tli
chilrh c(ins r\ i

- Ilo sLLnit nr:rinh nghi liinh rl, arh ! n.lt-\ "\!tr ru.tLlo!4.,.i_r dung. ntua bin nbit
\l LlLr\ in su dLLng dit lihong ild o ra chinh sia didu l0 cring il theo qu) dilh:

- l-huc hidn cdnr: bd thdng tin dirng theo qul dinh.

I l\(tqL:r g.rrn.-r do roi .r. rrienll.,i .lorequrr r-i.Lhinn rrin B"nCir- d"c'-
ciic cdn b6 qudn l).
- 'lr.oni: nrinr Ht)Qf de t6 chilc hop 04 kt hop ddrr brio diLng rheo quy dinh cria

Dii,r 1.. c-c .LoJ l'op d-; - tr qu]d ,1.ro-- cuc v:in oc trotrg t;.n ier quan de|l lltuc
).iin \3h: quret Jai hoi dong.o do e. din\ rrtirc vr i<e horclr san \ rir kinlr doar l
han.s qu! cia cdng 1y. cic thanh r ien deu the hitn coo trich nhiern cia minh.

- flan krirr ."rr r'lrir rr'rh,;ry qJ.1 Biu. rt, Ldr qLrr \olL d6nq san r'rar k nh do-nh.
phuong hn ph6n chia lo-i nhudn vi rinh hinh rrlch ld-p cdc qui cta cta cong ty.

- 'frong nim BKS chua phdt hi,.n nhnng ddu hi.;u bar rhuong gay xung d6t lo-i ich
giiia cdc th;inh vien HDQI', Ban gidn d6c vd c6c c6n bd qunn ly vdi lqi ich cria

collg ty.

1- 'i i.n thu Iao vd c1u! LhLrong cia ban kidrr soiit cA nhi€ur ky.

- Dai h6i c6 d6ng ndl]l 2020 da qLrler Llinh thong qua muc rrich lap quy thii 1ao vd
qui thuong cho HEQT, Ban ki6m so6t. ban qudn l;i diAu hdnh ld 6% Io. i nhudn
c.J lllLe tulrrg r,r:r l; l4l.8l L lo0 dong.

- Thr.rc t6 chj trd cho BKS ld 36.1?9.000 d6ng. 56 cdn lai chi rA cho HDQT, thu
k1; "oi ddrg. clti cho ban qudn 11 d'du frnL ro cdc khodn clri khic.

rrv KE HoActr HoA.T DQNG NAM 2021.
- Cidrn slrt hoat dong cria LIEQT, cLia BGD c6ng ty, gi6n.i vi€c thuc hien nghi quyit

Dl ll)CD. giirrr rir rlruc lr.in rhcu dieu le coi)g r) .

- I(iiim tra cdc bdo c6o tdi chinh hdng hang qui rruo,c l(hi dO trinh HQi ddng Quan
rri xem xdt vd phC duyet.

- Theo doi val gidm sdt viec cong bo rhu|g tin theo qui dinh cua UBCK nhd nuoc
Uidrr 'i, lhdc hian dinh rnuc kinh rd Ii thJ;r nanr 2021 .

- Xerr \el tlrrL quan ly c,r.i krim rodn r ier doc 1a.. I a v I'ien pharr hoi cua ban quan

l) c, ng r).
- 'fhio ludn vd nhiing vAn dA kho l.han \ a ron rai phdt hien ru cdc ket qua ki6rn toan

cing nhu moi vdn d€ nd ki6m torin vidn d6c ldp nu6n bdn bac...

'fr6n ddy ld b6o crio t6ln t;t va k6t qua rinh hinh thuc hi6n nhi€rn vu cia Ban.
Krnl- rrinh dti hoi dons (o J.'ng \e n \el.

s4310*-

NCUYEN TIdNG CHAU



CTCP G4ch Ng6i Cao Cip CONG HOA XA HqI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l3p - TV'do - H?nh Phitc

55: 0i/TTI-CTY Binh Dttong, ngdy 22 thang 01 ndnt 202l

TO TRiNH
V/v : Ph€ duyQt ctic chi ti6u tdi chinh, phAn phii tli nhuQn ndm 2020

vd k6 hogch phrtn pn6i tqi nnuQn ndnt 2021

Kinh Trinh : Dgi HQi Diing C6 D0ng

Cdn cf vdo Didu 1€ C6ng tY.

Cincri86oC6oTdichinhn6n2020diduo.cC6ngtyTNHHDichVuTuVAn
T6i Chinh K6 to6n vi ki6m toan phia nam (AASCs) x6c nhdn'

H6i ddng Quan Tri trinh Dai HOi Ditng c6 d6ng phe duyQt c6c chi ti€u tdi chinh

ndm 2020 vd kii hogch ph6n ph6i lqi nhudn ndm 2021 nhu sau:

( Don vi tinh : Vl'lD)

1/ Lgi nhuin sau thu6 nim 2020

Phan ph6i cic qui nhu sau :

a) Qu! DTPT (10%)

b) Qu! khen thuong Phic lqi (15%)

c) Thir lao HDQT & BKS (3%)

d) Thuong Ban qudn lli diOu hdnh (3%)

e) c6 ttc (69%)

zl l-qi nhu4n.uu ihu6 nim trrdc cdn l3i b6 sung qu! c6 trirc

2.398.02r.67 6

239.802. 168

359.7 03.25 |

7 r .940.650

7 t .9 40.650

1.654.634.956

131.508.632

3,5% (350tl/Cii Phi6u)3i Tf lQ chi tri c6 tric nim 2020

4t Ke hnooh nhin nh6i loi nhuan ndm 2OZl nhu ia u:

Khoin mgc

a. Quy dau tu PnaI lrLen

b OuV khen thu&ne phtc loi

T! lQ trich l{P tr6n
lci nhu6n sau thu6 2021

10%

t5%

c. OuV thu lao HDQT & BKS

d. QuY thudng Ban quin l)i di6u hdnh

3%

3%

e. Quy c6 tirc 69%

5/ Mric chi trd c6 ttic nIm 2021:

Chi tra c6 tilc ndm 2021 bing tidn mdt:

Kinh trinh Dai h6i c6 dong xem xdt va

T

h

gORc w
phi0u) tro l€n.



cdNG TY cO PHAN
GACH NGOI CAO CAP

HOA XA HQI CHU
DQc lip - Tg do -

NGHiA VIET NAM
Hgnh phric

c0NG

Binh Daong, ngdy 22 thdng 04 ndn 202l02/TTr -CTY

.. 
- 

..^,^l
Kln-h tnnh: ual FI9l uong t o uong

Kinh trinh Dai hQi c6 d6ng xem xdt th

TOTRiNH
'tJy quyin cln HDQT lq, hqp d6ng giao dich vdi b€n li€n quan

Cdn cf Luet Doanh nghiQp sO SllzOZOlqul+l Ngh] .d!Lb s6

155/2020,1',IE-CP quy dinh mQt s6 dieu cira LuAt chfng khodrn vd Dieu l€ hoat

dong Cdng ty co phAn G4ch Ngoi Cao Cdp:

HEQT kinh trinl DHDCE Uy quydn cho HDQJ ki hgpdo-n-g giao dich

v6i b€n li6n quan cu thii thdng qua c6c hgp d6ng giao dich ndm 2021 sau ddy:

1/ Hgp d6ng COng ty c6 phAn V6t Li€u Vd Xdy Dgng Binh Duong lirm

nhA ph6n ph6i tidu thu sAn phdm g4ch ng6i, dd xAy dung cdc loqi cho Cdng ty

c6 phdn Gach Ng6i Cao Cdp:
56 luqng g4ch ng6i c6c loai du tinh: 10 000.000 vi6n
36 luqng d6 xAy dLmg c6c lo4i dV tinh: 140.000 t6n

2/ Hqp ddng C6ng ty c6 phAn Dd Nui Nh6 lanr nhA cung cap dri h6c cho

Cong ty co phirn Cach Ngoi Cao C6P:

So luong da h6c du tinh: 100.000 m'

Tiry theo tinh hinh thuc t6 cta th1 truing md -s6n luong co th€ thay diii

t5ng hay giam so v6i d\r tinh, gi6 cA c6 the thay.d6i.theo. gi6 thi truong nen

HDQT sE di6u chinh gi6 cho phr) hq? v6i thqc tC nh6m t6i da h6a lgi nhu{n

cho cdng ty.

a076?

?,

1(
e

GAoH NGoI

QUAN TRI

,,{ketr,n6.htn/,



CONG TY CO PHAN
GACH NG6I CAO CAP

CONG HOA XA HQI CH8 NGHIA VIFT NAM

DQcIAP - Tgdo - II4nh Phric

TO TRINII
V/v: 0y quyin cho HEQT chuyiin nhuqng 5 hecta ddt- 

igodi quY hoqch m6 sit D6ng Chinh

Kinh trinh: Dqi HQi Ddng C6 O6ng

C6n cir Di6m d Khoan 2 Eidu 147 Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH14;

il ; tia;; Khoa' r pid" zioidu lQ hoat-tl0ne cdng tv c6 ph6n

G4ch Ng6i Cao CAP;

LIDOT kinh trinh DIDCD th6ng qua riy quyin cho HDQT chuy6n

nhuqns 5 i'tecta ddt ngodi quy ho4ch mo sdt,Ddng Chini- va uy quyen cho

iDaf;"g.y aet prian quyet dinh gi6 chuy€n nhugng tr€n nguy€n t6c dam

bio hiQu qui cao nhAt cho c6ng tY

Kinh trinh Eai hQi cd ddng xem x6t thdng qua'

03/TTr -CTY Binh Dxong, ngdY 22 thdng 04 ndm 2021

G QUAN TRI
CH

,,4ktfu'tnGto,,/,

GAcH NG6I
cao c{p



C6ng ty CP Gach Ng6i
Lao Lap

S6 04/TTr-CTY

Binh Duong, ngdy 22 thdng a4 ndm 242 |

TOTRiNH
V/v : Uy quy€n HEQT lva chpn c6ng ty ki6nt todn

,. ^ ..^. ^iKini gui:Dai Hoi Dong C6 Dong

C6n cri Ludt Chung khorin hi€n hdnh.
,^...'.'

Cdn cu Didu lQ ho4t dQng vd Quy ch6 qudn tri cria C6ng ty CP G4ch Ng6i

Cao C6p.

Ban ki6m sodt LinI trinh dai hQi dong co ddng thong qua va iy quy in cho

HDQT lya chon m6t trong c6c c6ng ty ki€ur to6n doc lip dugc Uy ban Chirng

k-trodn nhd nuoc chdp thu{n de ki€m to6n cdc Cdng ty niem yCt ndm 2021 thuc

hien ki6m tofu b6o c6o tdi chini cho Cong ty CP Gach Ngoi Cao Cdp.

CONG HOA XA HOI CHU
Ddc l5p - Tq do

NGHIA VII9T NAM
- Hgnh phric

Kinh rrinlr Dai hdi c6 dong xern xer vd rhdn!ffi4;rO
//">2'--:\i

EM SOA'T

G BAN

NGUYEN HONG CHAU

CSMTEA

ffiih



CONG TY CO PHAN

GACH NGOI CAO CAP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIE.I.\ANl
DQc lip - Trr do - Hgnh phLic

I

S6: 05/TTr-CTY Binh Duong, ngd1, 22 thdng 04 ndnt 202 l

TO TRiNH
V v: Stta doi. bo 'ungD;et, le , o,tg ry. Q4 , hi quo'' ,rt ,toi 1oIottgn Q '.1 sll

hoat d6ng ctia HDQT vd Ouy ch6 hoat d6ttg ci)a 13l{S

Kinh trinh : Dgi HQi E6ng C6 D6ng C6ng ty CP Ggch Ng6i Cao Cip

Cin cir Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH 14 dd dugc Qu6c h6i nuoc C6ng

Hod Xa H6i Chir Nghia ViCt.Nalrl th6ng qua ngay 26/lll20l9.

CEn cir Th6ng tu sii I 16/2_020/TT-!TC. ngQy 31 th6ng 12 ndm 2020 cua BQ

trudng BQ tdi chinh huong d6n mOt sii di€u vd quAn tr! c6ng ty ep dung doi roi
cdng ty dai chung tai Nghl dinh s6 t:SIZO:O,!'.ID-CP ngiry 3 1 thrlng I 2 nin 2020

cuu Ct intr phir quy dinh;hi ti6t thi hdnh m6t s6 didu cLla Ludt ChLing khorin;

Cbn cir Di€u 1Q t6 chuc vir hoat dong cua Cong tv co phan gach ngoi Cao

Lap,

Nhim sira diii, b6 sung D;azr p c6ng ty; Quy clrc quan rri noi bo C6ng ty; Quy
chi hoqt dong cua HDQT va Quy ch6 hoat d6ng cia BKS cho phu hop voi quy

dinh tqi Nghl dinh s6 155/20204.{D-CP ngdy 3 I th6ng 12 ndrr 2020 cria Chinh phir

quy dinh Jhi ti6t thi hdnh m6t s6 didu cta Luet Chung kho6n. H6i dong quan tri.

BKS cong ty kinh Lrinh DHDCD thong q-a
1. Th6ng qua cdc n6i dung siLa d6i, b6 sung Dllii rc 6 chLlc hoclt dQng, Qt1'.

,na qri', rri noi bo cotry ry: Quy .he hiar aottg cua HDQT vi Qu; cli
hoqt dAng cia BKS. NQi dung todn vdn cdc v6n b6n n€u lrdn de duoc

c6ng ty ddng tai tr6n website chinh thuc cua c6ng ty
(www. gachrgoicaocap.com)

^ ^.'^^^ ' :2. EHDCD ly quyen cho HDQT vd BKS C6ng ty hodn thrQn bdn du thd,o.

Di€tr l€ t6 chtrc hoqt dqng; Quy ch€ qudn tri ndi b0 Cong ry-; Quy ch€

hoqt d\ng cia HEQT'vd Quy chd hoqt ddng ciia BKS theo Nghi qulet
^ ' ^. ';cua uar nor oong co oong Inuong n'e"l n

ban hdnh theo quy dinh cLia phdp luqt.

Kinh irinh tai DHDCD thLrong nidn nd ng qua.

IIEM S0AT
iG BAN

6€3Hr{I-,
orcTftGB

Q-il'.9

NGUYEN I]ONG CHAU
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c0uc rv rNm DICH \a. n vir rAI cttil{u rf roAt{ vA rdM ro[tc pHia NINI
SOUTMRN ALDITL\G .{\D.\CCOL\TL\G IL\-'.\NCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

s6 ,1v9 /Bctfi/rcl2o21/MSCS

sAo cAo xl€m roAru oQc LAP
Vd Biio cdo tei chinh cia Cdng ty Cd phdn Gach ngdi Cao C{p

Cho ndm tAi chlnh kdt thtic ngdy 31 thdng 12 ndm 2020.

Kinh qfii : cd sOna, HOt odruo ouAH rn;vA snH atArvroOt

cOnc rY cd pHAH eacn ruedt cno cfrP

Ch6ng t6i Oa tidm todn bdo ciio tdi chinh kdm theo c1a C6ng ty Cd phdn Gach ng6i Cao Cdp

(sau ddy goitdt la "C6ng ty"), duqc Fp ngit\U,tr/Ogl2}21, til trang 06 deh trang 43 bao gdm

B6ng cdn ddi kd torin tai ngdy 3111212020, Biio ciio ket qua hoat dQng kinh doanh, Biio ceo luu

chuydn tidn tQ cho ndm tdi chinh kel th0c cung ngdy vd B6n thuy€1 minh Biio cao tai chrnh.

Triich nhi$m cfra Ban Gi6m d6'c

Ban Giiim ddc cong ty chiu trdch nhigm vd viec lap vd trlnh bdy trung thuc vd hqp lv btio ciio

tdi chinh c0a Cdng ty theo chudn muc kd todn, chd d0 kd toiin doanh nqhiep Viet Nam vi cdc

quy dinh phdp lv c6 lien quan den vi€c lfp vd tr)nh bdy brio ciio tdi chinh vd chiu irdch nhiem

vd kidm sodt nai b0 md Ban Gidm ddc xiic dinh ld cdn thi61 dd dam bao cho viQc lap vd trinh

bdy biio ciio tdi chinh khOng c6 sai s6t trQng yOu do gian l4n hoic nhdm l6n.

Triich nhi€m cfra Kidm toiin vi6n

Trdch nhiem cta chong toi la dua ra 1i kien v0' biio crio tdi chinh dua tren kdt quA c0a cuoc

kidm toiin. Chfng toi di ti6n hdnh kidm todn theo ciic chudn muc Viet Nam. Cdc chudn muc

ndy yOu cdu ch0ng tOi iuAn thir chudn muc vd cdc quy dlnh vd dao dric nghd nqhi0p, l0p k6

hoach vd thuc hiqn cuQc kidm toen dd dat duqc sU ddm b6o hop lV vd viec li€u biio cdo tii
chinh ctra COng ty c6 cdn sai s6t trong y01 hay khOng.

C$ng viQc kidm toiin bao gdm ihqc hiQn cdc thtr tUc nhim thu th6p ciic blng ch(ng kidm torin

vd cdc s0 ligu vd thuyo1 minh tren b6o ciio tdi chfnh. Cdc tht tUc kidm toan duoc lua ch9n dua

trpn x6t doiin cia kidm toiin vi6n, bao gdm d6nh gi6 rii ro c6 sai s6t trOng y€u trong bdo c6o

tdi chinh do gian lan hoac nhdm lfin. Khi thrJc hiQn diinh gid c6c riri ro niy, kidm todn vi@n dd

xem xdt kidm sodt nQi b0 c[ra Cflng ty li6n quan ddn viQc ldp vd trinh bdy bdo ciio tdi chinh

trung thuc, hqp lV nhlm thiCl kd ciic tht tuc kidm todn phu hop v6i tinh hinh thuc tC, tuy

nhion khong nhim muc dich dua ra f kidn vd hi€u quA clra kidm soiit noi b0 cira Cong ty.

Cong viQc kidm todn c0ng baO gdm drlnh giii tinh thich hqp cira cdc chinh sdch kC todn duoc

iip dung vd tinh hqp lf cfia ciic udc tinh kd toiin cia Ban Gidm doc clng nhu denh gid viQc

trinh bdy tdng thd bdo ciio tdi chinh.

Chring tOi tin tudng ring cdc bing chrlng kidm toiin md chring tOi dd thu thflp dtlgc ld ddy dit

vi thich hop ldm co s6 cho f kidn kidm toiin cira ch0ng t0.'

29 Vo Thi Sau Streei, District 1, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 s947 - Fax: (028) 3820 5942

Email:info@aascs.com.vn Website:www.aascs.com.vn

Global
Alliance
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Y rien cia kidm todn viOn

Theo 1i ki6h ciia chring tOi, Beo ceo tdi chinh da phln dnh trung ihuc ve hop lf, tr0n cdc khia

canh trQnq yCu tinh hinh tdi chinh cta COng ty Cd phdn Gach ng6i Cao Cdp tai ngay

3111212020, cfing nhu k€1 qui hoat dOng kinh doanh vi tlnh hinh lrlu chuydn tidn tq cho ndm

tdi chinh k6t th0c cirng ngdy, phu hop vdi chudn mrJc kd to6n, chd d0 k0'todn doanh nghigp

Viqt Nam vi ciic quy dinh ph6p lf cd li6n quan dOn viec l0p vd trinh bdy Biio ciio tdi chfnh.

Vdn itd cd'n nhih manh

Kh0ng pht nh0n li kidn kidm toiin chd'p nhOn todn phdn n€u tr€n, ch0ng tOi xin lr-lu f d€n

ngudi dQc ngi dung sau :

Nhu de trinh bdy tai muc 14-Th0ng tin v0' hoat dOnq li€n tuc cta Bdn thuy61 minh Biio ciio tdLi

chinh, tai ngiry 3111212020, tdng tdi sln ngdn han c0a C0ng tv lit 22.517.744.991 d6ng, tdng

nQphai trangdnhan le15.868.288.928ddng.Nhuvay,tflQtdngtdi sinngdnhan/tdngnQ
phAi tri ngdn han khodng 140%. Tuy nhien, trong co cdl tdng tdi sin ngdn han, hing tdn kho

chidm d trQng rdt l6n ( khoing 17,90 ty, tudng dudng 80% ), tidn vd cdc khoin phai thu

chidm t'.i trQng nh6, khoing 12,4%. Di6'u ndy c6 thd ddn ddn nghi ngd diing kd vd khtr ndng

hoat d0ng li6n tuc c[ra COng ty. Vd'n dd ndy dd dtloc C0ng ty tr)nh biy tai mUc 14-Th0ng tin

v0'hoat d0ng li6n tuc c0a Bin thuy€t minh Biio ciio tdi chinh.

Tp. Hd chl Minh, ngdylVtheng 03 ndm 2021

Thay mat vi d4i diQn cho

C0ng ty TNHH olch vU Tr, ve'n Tai chinh

KC'todn vd Kidm toiin Phia Nam - AASGS

Kidm lo{n vi6n

r

L€ Oinh Ai

sd Gia'y cN DKHN kidm to6n:3770-2018-142-1

Luu Vinh Khoa

So- Giav CN DKHN kidm toiin: 0166-2018-142-1

6fr^
i(,i:,:

w

CONG TY
tRifiiHntilr itrlu ulri
orctr vu rt/rvnN
TAtc INH Kdlrr);^
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PHAN II: BANG CAN OOI KE TOAN NAM 2O2O
EVT:

uhr t|eu Ma so 56 cu6i Ky 56 dau nam

100 22.517.744.991 16.787.020.346
^ Ti\IqAN NGAN HAN

110 55.898.158 3.380.844.130
Tian vi cac khoan tuong duong ti6n

T',l1 65.898 158 3.380 844 130

130 2.730.004.850 833,557.337ii. cac knodn phdi thu ngan h?n
'137 2 712.750.316 779 932 )37. Dh;' ih,, nd;n h:n cire khich hana

tffilri";cho;,uof qe! ?li9! 55 000.000 53.625.000

i-pn; tr,, noin tran khac 136

\/ H;n^ i^n khd 140 17.900.094.807 11.239.973.677

141 17.900.094.807 11 239 973 677
1. Hanq t6n kho

VraiGn ngar, h?n khic 150 1 .A21 .7 47 .17 6 1 .332.645 .202

l pni ke truoc nqin nan 151 895.822.791 811.262 315

z. 

-Tnue 

ctct oLrqc Lhdu t,,r 152 206.103.230
I+, r ";" t "^"" k.A..hiirhll Nhi nudc 153 719.821 .155 521.382.887

200 63.391.470.065 64.928.282.988
b. TAr sAN DAI HAN
icr" lr'";n nhii thu dii han 210 647.856.1 18 584.644.113

647.856.118 584.644113
1. Phdi rhu ddi han kh6c

t;|i sdn cd dintr 220 3.294.136 .77 4 4 .202.213.7 33

'1, Tii sdn c6 dinh huu hrnh 221 3.294.136.7 7 4 4.202.213 .7 33

Nquvdn oia 222 22 555.386.891 22.555 386 891

- Gii trt t',ao nTon lny ke 19 261 250 117) (18.353 173 158)

Vl. Tai san d:i h?n khac 59.449.477.173 60.141.425.142

r .hl ^hi rr; tr ed..lii h2n 261 59.035.878.873 59.738 053 204

413.598.300 403.371.938- To .;^ th!,6 lh,r nh;n ho:n lai
270 85.909.215.056 81.715.303.334

TONG CONG TAI SAN

300 '16.565.815.254 11.274.666.257. N'' PHAI TRA
310 15.868.288.928 10.62A.27 1 .7 41

Nd ngin h?n
i Phii tr; norloL bin nodn han 311 6.484.399.593 2.352.114.94)

312 54.52A.07 3 207.86i1.596i Ngr,rormLra trd trdn truoc ngan ha. n

3. Thu6 va cec khoen phdi nop Nha nLroc 2.158 245.217 2.187.777.085

Pheitfe nguoi lao dong 314 r51..t I 8.000

-. 

cn pn' pt',ai tr; ngSn n"n 1.7 44 A33.474 293.651 .291

^ Phiiir; noin hen khec 319 2 A40.178.921 \ .t)99 .912.135

324 3.000 000.000 3.000.000 000
7. Vay va n9 thue tar chinh ngan h?n

-b, n ,h.. th, 'An. hhr'r. l.ri 322 386.311.650 1.03s.563 086

330 697.526.326 646,394.516
NE dai h?n.

342 697 .s26.326 646.394.s l62 Du phong Phi tra dai hAn

o. v6r'r cHI so nt-tu 400 69.343.399.802 70.440.637.077

V6n chi so h&u 410 69.343.399.802 70.440.637.077

t. v6n oop cLra ch0 sd hlq 50.161.240 000 50.161.240.000

-Tl ni-lon6T6no co qu;En bie,, quv6r 50 161.240.000 50.161.240 000

ta; phE, quv t73O 457 .445) (730.457.0451

r o rii airr trr ohat n i6n 41E 17 886 671 090 17.235.76,1.458

421 2.025 945 757 3.774.089 664
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 (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính- PHỤ LỤC II) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GẠCH NGÓI CAO CẤP  

-------- 

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

-------------------- 
  Bình Dương, ngày 22 tháng 04  năm 2021 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP 

 

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

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị 
định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 

2021. 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Gạch Ngói 

Cao Cấp  

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp bao gồm các nội 

dung sau: 

 
CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1 Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội dung về vai trò, 

quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, 

thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại 
Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 
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2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và những người liên quan. 

CHƯƠNG II 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 
BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. 

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 14, 

Điều 15 Điều lệ Công ty. 

 

Mục 2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình 
thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau 
đây: 

Điều 2: Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông; 

(Căn cứ quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty ) 

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên:  

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) 

tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty  có quy định 

khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong 

trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. 

2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ 

ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 14 Điều lệ Công ty  hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 

3 Điều 14 Điều lệ Công ty; 

Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị 
không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo 

của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan; 

b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty  thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban 

kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 
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c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành 

họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến 

hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm 

những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả 

chi phí ăn ở và đi lại. 

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật 
Doanh nghiệp.  

Điều 3: Lập Danh sách cổ đông và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền 
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; 

 (Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty ; Quy chế thực hiện quyền 

của Công ty  Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) 

1. Công ty  phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 

Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  

2. Công ty  thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan theo quy 

định tại Quy chế thực hiện quyền của Công ty  Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 

Nam. 

Điều 4:  Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông; 

(Căn cứ quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông 

trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu 

Điều lệ Công ty  không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa 

chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa 

điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của 

cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty; trường hợp Công ty  xét thấy 

cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều 

lệ Công ty . 

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

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng 

vấn đề trong chương trình họp; 

b. Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. 
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4. Trường hợp Công ty  có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo 

mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông 

tin điện tử của Công ty . Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức 

tải tài liệu. 

Điều 5: Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông; 

(Căn cứ quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty ) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại 

Điều 2 Quy chế này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

được lập không quá [10 ngày] trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ 

đông [nếu Điều lệ Công ty  không quy định thời hạn ngắn hơn]. Công ty  phải công 

bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 

đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Trình tự, thủ tục thực hiện 

theo quy định tại Điều 6 Quy chế này; 

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

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 

quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố 

trên trang thông tin điện tử của Công ty  và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao 

dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty  niêm yết. Người triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ 

đông có quyền dự họp chậm nhất [21 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp [nếu Điều 

lệ Công ty  không quy định thời hạn dài hơn] (tính từ ngày mà thông báo được gửi 

hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài 

liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ 

đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty . Trong trường hợp tài 

liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp 

phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao 

gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c. Phiếu biểu quyết/bầu cử; 
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d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty  có 

quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 
phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty  chậm nhất [03 ngày] làm việc 

trước ngày khai mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ Công ty  có quy định khác]. 

Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ 
liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số 

doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 

chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào 

chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 

khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ [5%] cổ 

phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty ; 

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

đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty . 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định 

tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình 

và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 6: Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  

 (Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 16 Điều lệ 

Công ty ; Khoản 1, 6 Điều 20 Điều lệ Công ty ) 

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

a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại 
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty  hoặc gửi Giấy đăng 

ký tham dự Đại hội (được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho cổ 

đông) về Công ty . 

b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức 

đã ghi trong thông báo, bao gồm:  

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

- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân 

thủ quy định tại Khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được cử 

thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu cử/biểu quyết được uỷ quyền cho 

mỗi đại diện).  
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- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

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

- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với qui định 

của Pháp luật. 

- Công ty  phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để 

cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt 

nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty .  

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

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy 

định tại Điều 16 Điều lệ Công ty ; 

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điểm a Khoản 2 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được 

lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên 

cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy 

quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được 

ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi 

đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình 

thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty ). 

c. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được 

ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường 

hợp: 

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

hành vi dân sự; 

• Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

• Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

• Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty  nhận được thông báo về 
một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 

trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào 

ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông  

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty  phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 

phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng 

ký hết theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty  cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo 

ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, 
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trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền 

và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo 

luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết 
được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. 

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế 
mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ Công ty  có quy định khác]. Đại hội bầu 

những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị 
của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được 

ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có 

quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 

không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực 

của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi. 

Điều 7: Điều kiện tiến hành; 

(Căn cứ quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty ) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 

đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết . 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn [30 

ngày], kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 

hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 

[20] ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 

thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ 

đông dự họp. 

Điều 8:  Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

(Căn cứ quy định tại Điều 147 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 21 Điều lệ Công 

ty ) 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết 
tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức khác theo quy định của pháp luật 
hiện hành.   

Điều 9:  Cách thức bỏ phiếu và kiểm phiếu; 

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 
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Cách thức bỏ phiếu biểu quyết 

1. Nguyên tắc chung 

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 

trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện 

tử hoặc hình thức điện tử khác. 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến 

một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc 

điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 

a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, 
mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường 

hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán 

thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề 
đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết 
Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu 

quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên 

Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu 

quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và 

Không hợp lệ. 

b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu 

quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, 

“Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách 

đánh dấu “X” hoặc “�” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết 
của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại 
Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ 

họ tên của đại biểu. 

Cách thức bỏ phiếu bầu cử  

1. Nguyên tắc chung 

− Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty ; 

− Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào 

HĐQT và Ban kiểm soát. 

2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử 

a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu 

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở 

hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu; 
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- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên; 

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ 

với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi 

bỏ vào thùng phiếu); 

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để 

được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ; 

- Nguyên tắc trúng cử: 

+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, 

bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần 

bầu.  

+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như 

nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên 

có số phiếu được bầu ngang nhau. 

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu 

cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

b. Bầu cử theo phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 

9 Quy chế này. 

Cách thức kiểm phiếu  

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp thẻ/phiếu biểu quyết tán thành, 

không tán thành,không có ý kiến. 

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức 

độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 

Điều 10: Điều kiện để nghị quyết được thông qua; 

(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty ) 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy 

định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

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

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

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

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 

định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 
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e. Tổ chức lại, giải thể Công ty ; 

f. Gia hạn hoạt động Công ty ; 

g. Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định. 

2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 

này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng 

số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực 

hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu 

quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo 

phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty  

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và 

thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty . 

Điều 11: Thông báo kết quả kiểm phiếu; 

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của từng vấn đề. 
Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ toạ/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc 

họp. 

Điều 12: Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại 
Điều 132 Luật Doanh nghiệp); 

(Căn cứ quy định tại Điều 132 & Điều 151  Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty  hoặc 

thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty  có quyền yêu cầu 

Công ty  mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa 

chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty  mua 

lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng 

cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty  phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này 

với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty  trong 

thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về 

giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty  giới thiệu ít 

nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối 

cùng. 

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, 

nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án 
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hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 

nghiêm trọng quy định của Luật này và Điều lệ Công ty , trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 152 của Luật này; 

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

Điều 13: Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; 

(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty ) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng 

tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

d. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

e. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

f. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

g. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

về từng vấn đề trong chương trình họp; 

h. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 

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

i. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 

biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

j. Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

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

l. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên 

bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng 

quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản 

họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 

cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải 
liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 

nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

 

Điều 14: Công bố Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông. 

(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty ) 
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Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự 

họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài 

liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty . 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị 
quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán. 

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

Điều 15: Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty ) 

Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản: 

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

b. Định hướng phát triển Công ty ; 

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

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; 

e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Tổ chức lại, giải thể Công ty ; 

h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

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

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

đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

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

Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản 

HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong những trường hợp có yếu tố sau: 

 

Điều 16: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản 

(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18; Điều 22 Điều lệ Công ty ) 
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1. Công ty  phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại 
hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu 

quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách 

thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 18 Điều lệ Công ty . 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 

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

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

- Mục đích lấy ý kiến; 

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá 

nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính 

đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số 

phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử của cổ đông; 

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

- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

- Phương án bầu cử (nếu có); 

- Thời hạn phải gửi về Công ty  phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

b. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty  bằng hình thức gửi thư, fax 

hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá 

nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông 

là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty  phải được đựng trong phong bì dán kín và 

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty  phải được giữ bí 

mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty  sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý 

kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư 

điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không 

tham gia biểu quyết. 
 

 

 

4. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu 
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Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty . Biên bản kiểm 

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và 

phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia 

biểu quyết/bầu cử; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng 

số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

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

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát 

kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 
liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới 

chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm 

phiếu không trung thực, không chính xác. 

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu 

a. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể 
thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty  trong thời hạn 24 

giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

b. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như 

nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Lưu tài liệu:  

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và 

tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính 

của Công ty . 

7. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa 

án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 

nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty , trừ trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty . 
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b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty . 

 

CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Mục 1. Quy định chung 

Điều 17: Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty , ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau: 

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

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên 

quan đến Công ty ; 

3. Đảm bảo hoạt động của Công ty  tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy 

định nội bộ của Công ty ; 

4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 

116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty  áp dụng 

đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

5. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản 

Công ty  sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 

theo quy định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty ; 

8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty  và các kỹ năng cần thiết cho thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty ; 

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 18 Quy 

chế này. 

10.Báo cáo về tình hình quản trị Công ty  tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của Công ty  theo quy định của pháp luật 
chứng khoán về công bố thông tin. 

11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty  

Điều 18: Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT  
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(Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, 

pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty trong đó có 

quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

của Công ty  và của các đơn vị trong Công ty . 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa 

vụ sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của 

cổ đông và của Công ty ; 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa 

ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công 

ty con, Công ty  liên kết và các tổ chức khác; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, Công ty 

con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 

giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập 

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao 

dịch; 

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty  theo quy định 

của pháp luật. 

Mục 2: Quy định về Đề cử, Ứng cử, Bầu, Miễn nhiệm và Bãi nhiệm thành viên HĐQT  

Điều 19: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty ) 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 03 đến 05 người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng 

quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên 

Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội 

đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: 

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty  phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty  hạn chế tối đa thành viên Hội 

đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty  để đảm bảo tính độc lập của 

Hội đồng quản trị. 

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 thành viên. 
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Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản 

trị. 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong 

trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại 
Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

c. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định 

pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

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

Điều 20: Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT  

 (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 

Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

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

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 01 

Công ty  đại chúng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành 

viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty  khác. 

Điều 21: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  

(Căn cứ quy định tại Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Điều 25 Điều lệ Công ty ) 

1. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các 

ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ 

phần có quyền biểu đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 

30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) 

ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên 

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng 

cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 

theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm 

giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

Điều 22: Cách thức bầu thành viên HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 3 

Điều 21 Điều lệ Công ty ) 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 
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xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại 

trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 

định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty .  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên 

HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện 

theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu 

quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều 

lệ Công ty. 

Điều 23: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội 
đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty . 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty . 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại 
Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp; 

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu 

thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại 
cuộc họp gần nhất. 

Điều 24: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
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Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty  có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty  và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty  theo trình tự và quy định của Luật 
hiện hành. 

Điều 25: Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty  phải công bố thông tin 

liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ 

đông trên trang thông tin điện tử của Công ty  để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên 

này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính 

trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty  nếu được bầu 

làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị 
được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty  

khác); 

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

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

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm 

giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên 

quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

Điều 26:  Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty ) 

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

thành viên Hội đồng quản trị. 

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

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

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 
b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm 

chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 
c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty . 
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4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, 

Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ 

chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm 

vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền 

hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt 
tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các 

thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại 
tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

 

Mục 3 – Thù lao, lương thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 27: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty ) 

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

hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công 

việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng 

quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành 

viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại 
hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty  theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành 

mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty  và phải báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản 

trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác 

ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được 

trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, 

phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và 

các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản 

trị. 
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty  mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có 

sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho 



Trang 21/39 

 

những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp 

luật và Điều lệ Công ty . 

Mục 4 – Quy định về trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Điều 28: Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ Công 

ty ) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này 

do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. 

Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 

và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ 

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

Điều 29: Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ Công 

ty ) 

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

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 
b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 
d. [Trường hợp khác do Điều lệ Công ty  quy định]. 

2. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục 

đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 

không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay 

thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

Điều 30: Thông báo họp Hội đồng quản trị và quyền dự họp Hội đồng quản trị của 
thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ Công 

ty ) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông 

báo mời họp chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải 

xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 
định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết 
của thành viên. 
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Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương 

tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty  quy định và bảo đảm đến được 

địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty . 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu 

kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản 

trị. 
Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo 

luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 31: Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ Công 

ty ) 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. 

Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự 

họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn [07 ngày] kể từ ngày dự định 

họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 32: Cách thức biểu quyết 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty ) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

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

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

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

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 

nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của 

tất cả những người dự họp. 

3. Biểu quyết 
a. Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 

được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân 

tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng 

quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp 

Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 
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c. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 6 Điều 42 Điều lệ công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 

đó; 

d. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng 

hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty  và biết bản thân là 

người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của 

Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên 

Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp 

đồng, giao dịch được ký với Công ty , thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai 

các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi 

thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng 

nêu trên. 

5. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán 

thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có 

hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

6. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm 

bằng tiếng nước ngoài (nếu cần), có các nội dung chính quy định tại Điều 158 của Luật 
Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng 

quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được 

tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong 

thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp của Hội đồng quản trị phải có chữ 

ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp; chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm về 

tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Hội đồng quản trị và 

các tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty .  

Điều 33: Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty ) 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự 

họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý 

kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 34: Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty ) 

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy 

quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 
chấp thuận. 

Điều 35: Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 
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(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ 

dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng 

tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; 

họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

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

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

họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

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

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 Quy 

chế này. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty . 

Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước 

ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về 
tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty . 

 

Điều 36: Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản 
trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành 

viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 35 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. 

 

Điều 37: Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 
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Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Công ty  có trách nhiệm công bố thông tin 

trong nội bộ Công ty  và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên trang website của Công ty  theo trình tự và quy định của hiện hành. 

Mục 5 - Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Điều 38: Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 

(Căn cứ, Điều 31 Điều lệ Công ty ) 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của 

tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của 

Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một 

trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội 

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

thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng 

quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công 

ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty . 

 

Mục 6 - Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty  

Điều 39: Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty  

(Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty )  

Người phụ trách quản trị Công ty  không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty  

Điều 40: Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty  

(Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty )  

Hội đồng quản trị của Công ty  phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Công ty  

để hỗ trợ công tác quản trị Công ty  tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty  có 

thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty  theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh 

nghiệp. 

Điều 41: Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty  

1. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty  khi cần nhưng 

không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

2. Người phụ trách quản trị Công ty  có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông. 



Trang 26/39 

 

Điều 42: Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty  

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty , Công ty  

có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty  và cho các cơ quan hữu quan, trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty  theo trình tự và quy 

định của luật hiện hành. 

Điều 43: Quyền và Nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty  

(Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty ) 

Người phụ trách quản trị Công ty  có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và 

các công việc liên quan giữa Công ty  và cổ đông; 

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

yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 
f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin 

khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

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

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

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

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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CHƯƠNG 4 – BAN KIỂM SOÁT 

Mục 1. Quy định chung 

Điều 44: Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban 
kiểm soát  

 (Căn cứ Điều 287, Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ) 

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật 

liên quan và Điều lệ Công ty , Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trong đó có quyền tiếp 

cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty . Thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp có trách 

nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm 

soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ 

Công ty , Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ được giao. 

3. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty  và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty ; quyết định tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty , bãi miễn kiểm 

toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 
b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

c. Giám sát tình hình tài chính của Công ty , việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 

d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty  của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh 

nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời 

hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả. 
f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua.  

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-

CP. 

 

Mục 2. Quy định về Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 

Điều 45: Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 37 

Điều lệ Công ty ) 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty  là [03 người].  
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2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 
3. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty . 

4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát 

do Điều lệ Công ty  quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên 

thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát  phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị 
kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

trừ trường hợp Điều lệ Công ty  có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 

5. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên 

nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện 

quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm 

vụ. 

Điều 46: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 2 Điều 37 

Điều lệ Công ty ) 

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

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

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 

luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao 

động của Công ty ; 

e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty ; 

f. Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty  kiểm toán độc lập thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty  trong 03 năm liền trước đó. 

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ 
Công ty . 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên Công ty  

đảm bảo đủ các điều kiện theo quy đinh tại khoản 02 Điều 169 của luật doanh nghiệp. 

3. Trưởng Ban kiểm soát - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các 

chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Điều 45: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 285 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ; Điều 36 Điều lệ Công ty ) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.  
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2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử 

theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động 

của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 47: Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 

 (Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 3 

Điều 21 Điều lệ Công ty ) 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 

viên quy định tại Điều lệ Công ty . Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại 
trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 

định tại quy chế bầu cử, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát hoặc Điều lệ Công ty .  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thì việc bầu 

thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như 

trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có 

ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo 

Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty . 

Điều 48: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

 (Căn cứ quy định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại 
Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 49: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty  có trách nhiệm 

công bố thông tin trong nội bộ Công ty  và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty  theo trình tự và quy định của luật hiện 

hành. 

Điều 50: Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, 

thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát; 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ 

tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng 

ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác; 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty  theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của 

pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng 

năm của Công ty . 
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CHƯƠNG 5 - TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 51: Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc  

(Căn cứ Khoản 2, 4 Điều 35 Điều lệ Công ty ) 

1. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám 

sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về 

việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

2. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty  mà 

không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty ; 

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

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty , trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty , kể cả người 

quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

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

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 52: Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc  

(Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 3 

Điều 35 Điều lệ Công ty )  

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. 

Giám đốc hoặc Tổng Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

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

b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát 

viên của Công ty  và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện 

phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty  và Công ty mẹ; 
c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty . 

Điều 53: Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc  

Ban Tổng Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng Giám đốc 

theo đúng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 52 Quy chế này và trình lên HĐQT 

xem xét khi Công ty  có nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc. 
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Điều 54: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám 
đốc  

 (Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty )  

Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm 

Tổng Giám đốc. 

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị 
có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. 

Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/ chấm dứt hợp đồng và quyết định các điều khoản 

của hợp đồng lao động được quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 27 và Điều 35 Điều lệ Công 

ty .  

Điều 55: Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 
Tổng Giám đốc  

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công ty  có trách nhiệm 

công bố thông tin trong nội bộ Công ty  và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty  theo trình tự và quy định của luật hiện 

hành. 

Điều 56: Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc  

  (Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty )  

1. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do 

Hội đồng quản trị quyết định. 

2. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty  theo quy 

định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của Công ty  và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc 

họp thường niên.  
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CHƯƠNG 6 – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Mục 1 – Quy định về phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
Tổng Giám đốc  

Điều 57: Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết 
quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc  

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa 

HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp 

HĐQT được quy định tại Mục 4 Chương 3 Quy chế này.  

Điều 58: Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát  

(Căn cứ quy định tại Khoản 1  Điều 171 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

Nghị quyết/ Quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi đến cho 

các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.  

Điều 59: Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám đốc  

Nghị quyết/ Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và 

nghĩa vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám 

đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. 

Điều 60: Các trường hợp Ban kiểm soát và Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT và 
những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 

288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản 4 Điều 35, Điều 39 Điều lệ Công ty ) 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 

a. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:  

- Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật doanh nghiệp. 

- Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt 
động của Công ty  của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp luật 
hiện hành và Điều lệ Công ty ; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty  của thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực 

hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Điều lệ 

Công ty  nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp 

khắc phục hậu quả; 

b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau: 

- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công 

ty  không được thực thi; 
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- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty  của những 

người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với 

HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp 

khắc phục hậu quả; 

2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT: 

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

ty ; 

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

c. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 

việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 

khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

d. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 

quan hệ của Công ty  với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 

chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, 

các quy chế của Công ty  và quy định pháp luật hiện hành. 

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

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

theo; 

g. Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty . 

 Điều 61: Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 
hạn được giao 

(Căn cứ quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 96/2020/TT-BTC,  Khoản 4 Điều 35 Điều lệ 

Công ty ) 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế 
hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty  đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty ; 

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

4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, cộng 

đồng, người lao động; 

5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông ủy 

quyền khác;  

6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 
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Điều 62: Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT 
đối với Tổng Giám đốc 

Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

theo quy định tại Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết 

và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với Tổng Giám đốc. 

Điều 63: Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 
thông báo cho HĐQT, BKS 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 35, Khoản 3 

Điều 42 Điều lệ Công ty ) 

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

HĐQT 

a. Các nội dung theo Điều 61 quy chế này; 

b. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty , Công ty 

con, Công ty  khác do Công ty  nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 

chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định 

của pháp luật. 

c. Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy 

(07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật 
doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn [35%] tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều 

lệ Công ty, người đại diện Công ty  ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên 

Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao 

dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng 

quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty  quy định một thời hạn khác; thành 

viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có 

quyền biểu quyết. 

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

BKS 

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty  phát hành được 

gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên 

HĐQT. 

b. Tổng Giám đốc , người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và 

kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của 

Công ty  theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. 

c. Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị. 
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Điều 64: Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 
HĐQT, các kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành 
viên nêu trên 

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:  

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. 

Cụ thể như sau:  

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 

HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ; 

c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có 

thêm cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty . Tùy theo mức độ và kết 

quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng 

Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không 

thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và 

Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; 

d. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 

Điều lệ Công ty  của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản 

với HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm 

chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

d. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty , Công 

ty con, Công ty  khác do Công ty  nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ 

với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy 

định của pháp luật; 

e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty  

thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày 

so với ngày dự định nhận được phản hồi; 

e. Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày 

làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc:  

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 

a. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám 

đốc (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ các 

vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm; 
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b. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc 

để có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Công ty . Tùy theo 

mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với 

Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp 

không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản 

và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;  

c. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài 

liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty  tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu 

trữ hồ sơ; 

d. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo 

tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của BKS phải 

được gửi đến Công ty  trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so với thời 

gian dự định nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các thông tin chưa 

được phép công bố của Công ty  hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao 

dịch có liên quan. 

e. Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức 

quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh Công ty  của BKS phải 
được gửi đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy [07] ngày làm việc so với ngày 

dự định nhận được phản hồi. 

Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của minh 

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và HĐQT: Tổng Giám đốc là người thay 

mặt  điều hành hoạt động của Công ty , đảm bảo Công ty  hoạt động liên tục và 

hiệu quả.  

a. Khi có Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, 

Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày 

trước ngày nội dung đó cần được quyết định;  

b. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc 

tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 

thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến 

quan hệ của Công ty  với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 

chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ Công 

ty , các quy chế của Công ty  và quy định pháp luật hiện hành; 

d. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, Công 

ty con, Công ty khác do Công ty  nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ 

với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy 

định của pháp luật; 
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Mục 2 – Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối 
với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các 
người điều hành doanh nghiệp khác 

Điều 65: Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, 
Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả các đối 

tượng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác. 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người điều hành doanh 

nghiệp với lợi ích lâu dài của Công ty  và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài chính 

được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng thời 

điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề cập như: quyền lợi của các bên 

liên quan, hiệu quả hoạt động, những tiến bộ và cải tiến đạt được, v.v….  

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn đánh giá 

đã được thiết lập/các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động 

thành viên HĐQT.  

4. Việc đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện theo phương 

thức được đề cập tại cơ cấu tổ chức và hoạt động của BKS. 

5. Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các quy định nội bộ 

hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người điều hành này. 

Điều 66: Khen thưởng 

1. HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng (nếu có) có trách nhiệm xây dựng chính sách khen 

thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại Điều 

65 của Quy chế này. 

2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ) hoặc các hình thức khác do HĐQT 

hoặc Tiểu ban Lương thưởng xây dựng. Các hình thức khen thưởng sẽ do Tổng Giám 

đốc phải lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại 
hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT, kiểm soát viên sẽ do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định.. 

4. Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng được trích từ 

Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty  và nguồn hợp pháp khác. Mức khen thưởng 

được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Tổng Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT 

phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 67: Kỷ luật  

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hình thức kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc 

vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, cách chức. 



2. Thdnh vi€n HDQT, I(i6m so6t viOn, ngudi diiju lidnh doanh nghiQp khong hodn thdnh

nhiQn vu cria minh so vdi y$u cAu v6i sir trung thpc, siOng nlng, cdn trong s0 phAi chitt

tr6ch nhiQm c6 nhdn vdi nhfr'ng thiQt h4i do minh gdy ta.

3, Thdnh vi€n HDQT, Ki6m sodt vifln, nguoi diOu hdnh doanh nghiQp khi th\"rc hi0n nhiqm

vp rnd c6 hdnh vi vi ph4m quy dinh ph6p luat hoftc quy dinh cua Cong ty thi tuy theo

mric dQ vi phpm md bi xri ly ky lupt, vi phpm hirnh chinh ho{c truy cri'u tr6ch nhiQm hinh

sg theo quy dinh cua ph6p lu4t vd Ei€u lQ C6ng ty. Trucrng hqp gay thiQt hai d6n lqi ich

cria C6ng ty, c6 ddng hoflc ngucri khac sd phAi boi thucrng theo quy dinh cira phap luat.

CHUONG 7 . SIJA DOI QUY DINH VE QUAN TRI CONG TY

Diiiu 68: B6 sung vir sri'a AOi guy ctinh vO quin tri C6ng fy

i. ViQc b6 sung hopc sria ddi Quy ch6 nay ph6i dugc Dai hQi ddng co ddng Cong ty xem

xdt vd quytlt dinh.

2. Trong trucrng hqp co nhtrng quy dlnh cta ph6p lupt co li€n quan d6n ho4t dQng cria C6ng

ty chua dugc dA cpp trong b6n quy chti ndy hoflc trong trucrng hqp co nhirng quy dfnh

rndi cfia ph6p lu4t kh6c vdi nhfrng di€u khodn trong quy chi5 ndy thi nhirng quy dinh cua

ph6p 1u4t d6 duong nhi€n dugc dp dirng vd di€u chinh hopt dQng cira Cfrng ty .

CHTIONG B . NGAY HIEU LUC

Di6u 69: Ngly hiQu lgc

1. Quy chrS ndy g6rn 08 Chucrn g, 69 Eidu, dugc D4i hQi d6ng cd d6ng Cong ty Co phAn

G4ch Ngoi Cao C6p nhAt tri th6ng qua ngdy 22 thing 04 ndm 2021 vit cung chdp thuQn

hiQu lUc todn vdn cria quy d[nh ndY.

2. Quy chii ndy ld duy nh6t vd chinh thuc cfra C6ng ty .

3. C6c bin sao hoflc trich lpc Quy chd vd quin tr! Cdng ty ph6i co chir ky cua Chu tich

HDQT.

J{nrT/tn Vnd,n/,

CQNG TC
C6 pHAru

GACH NG6r
cao cAp
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(Ban hdnh kim theo Thdng tu sd 1 | 6/2020/TT-BTC ngdy 3l thdng l2 ndn 2a20 cia

B0 tradng Bd Tdi chinh - PHQ LUC ID

Binh Daong, ngdy 22 thdng 04 ndm 2021

QITY CHE HO4,T DQNG CUA HQI DONG QUAN TRI

coNG rY c0 PHAN G4,cH NGor cAo cAp

- Cdn ct LuAt Ckimg khodn ngay 26 thdng I I ndm 2019:

- Cdn ai LuQt Doanh nghiep ngdy 17 thdng 6 ndm 2020;

- Cdn c* Nghi dlnh sd 155/2020/NE-CP ngdy 3 | thdng l2 ndm 2020 cuq Chinh

phti quy dinh chi riit rhi hdnh m si dieu cio Ludt Ching khoan:

- Cdn c ' Th6ng * sd I I6/2020/TT-BTC ngdy 3 I thang 12 ndm 2020 cuq 86

trrdng Bd Tdi chinh hu&ng da-n mpr s<i ctiiu vi quan rri Cdng ty dp dang ddi

vdi C6ng ty dqi ching tqi Nghi dinh sd 155/2020/ND-CP ngay 3t thdng 12

ndn 2020 ciq Chinh phn quy dinh chi tiA thi hdnh m6t s6 diiu ciq Luair

Chdmg khodn;

- Cdn c* Eiutle COng ry Cd phAn gqch ngo! Cao Ciip

- Cdn ct Nghi quyilt Dqi hQi d6ng cii d6ng C6ng Ty Cij Phin Gqch Ng6i Cao
caip sii 01/14/NQ-DHECD ngiry 22 thang 04 ndm 2021 ;

- HQi d6ng qudn tri ban hdnh Quy chd hoqt dQng cia HQi ding qudn tri C6ng ryl
: ,)

co pnan Sqcn ngot L qo cap

- Quy chij hoqt dQng c a H6i ding qudn tri C6ng ry c6 phin gach ng6i Cat, Cdp

bao gim cac n6i dung sat,;
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CHUONG I. QUY DINH CI{UNG
Diiu l. Ph4m vi tliiju chinh vi tl6i tugng rip clqng

l.lharrr ridiiu chrnh: Quy che hoal dongcuc lloi d6ng qudn rri qtrl Jinh eu ciLr ro

chuc nh6n sg, nguydn tic hoat cldng, quydn hqrn. nghia vu cia Hrii ctirng qudn rri vii
cdc th,inh viCn HQi d6ng quan tri nhcrrr hoar dong lhco qu) dinh mj l.udl L)o nh

nghi6p, Didu l€ Cdng t1,vd cdc quy dinh khdc cia phdp luAt co li6n quan.

2, Ddi tuqng 6p dung: Quy ch5 niry dtroc dp Jung cho f{oi dong qLnn rri. cdc thilnh
r idrr Hoi d6ng qrran lri vi rhLing ddi ruong lien quarr co di .rp lfong qul clti ri).
Dii)u 2. Nguyan tiic hoat tlQng ciia Hdi ddng qudn tri
1.lIdi d6ng quin trj lAm vi6c theo nguyen tic tAp th6. Cric thdnh ri6n cLia Flui tl,,ng
quiln tri chiu trdch nhiQm cri nhdn v€ phdn vi€c cria rninh vd cing chiu triich nhi€rn

truoc Dati hQi AOng c6 dtrng, trpdc phdp luai va ciic nghi quver. qcryir clinh cia l{di
ildng qudn tri d6i vcli su phdt tri6n c0a Cdng ty.

2. H6i ddng qu6n tri giao trdch nhiQn cho TL,ng Crdnr tioc rd ,.hrrc diiLr hL\nh thuc hiin
cric nghi quy€t. quy6r dinh cua Hoi dong quan rri.

cHUO\C . THANIt vlEN HOt DO\C Ql i\ fRt
Di6u 3. Quy6n vi nghia vu cufl thrnh r i6n H6i d6nq quan tri
l. Thdnh vi6n I-{6i d6ng qudn tri c6 diy clu cic quven va trtieh nhiem rhco quy alinh

cira Luit Doanh nghj0p, Luat ChiLng khoin. phdp lujr licn qlnn vl l)id le Cdng tr'.
trong d6 c6 duoc cung c;p c6c th6ns lin. tai lidu r e tinh hinh t.ri chinh. holt da)ng kinh
doanh cua Cdng t), vd c[ra cdc don vi trong C6ng ty.

2. Thdnh vi€n Hdi ddng qudn tri c6 nghia vu theo quy dinh cLla Luit l)oanh nghiOp.

Didu lC Cdng ty var ciic nghia vu sau:

at Thuc hien cdc nhiirn \ u cia lninh mol crch trung thuc. cin r'nng r i lrri llr e.r,, nh:ir

cria c6 d6ng vd c0a Cdng ty:

b) fharr du ddy tlu cic cuoc hop clta lliri d,,np quarr lri \a co \ kidn re crru vlrn dc
duoc dua ra thdo luan:

c) Bdo cdo kip thoi. dAy dn vcri 1l6i dong qtrn rri cr( kltorn rhu lao nhln duoc tu ciic
Cong t1 con. Cong ry lidn kdr vr cdi rd chtrc khile:

d) 86o c6o H6i c16ng qu6n tri tai cu6c hop gln nhit cdc giao clich gii Cong t). COng

ty con, C6ng ty kh6c do C6ng ty ninr quydn kidm soilt tren 50% tr-o ldn vdr clrdu l.:
vo-i thdnh vien ll6i d6ng qudn lri vd nhfng ngu.ri c6 lien cluarr cira thdnh vien d6: giao
dich giia Cdng ty voi C6ng ty trong do rhinh ridn floi done qLrin rri tA rhanh vien
siing l6p hodc ld ngudi quin lli doanh nghi€p trong thoi gian 03 nim g6n nhir trLr.ic
thoi diem giao dich:

rl) Thuc hi€n c6ng bd th6ng tin khi thuc lri.an eiao r.lieh eo phicrr (u,1 Ci,ng t\ thco qu)
dinh cia phdp luet.



3. lhirnh vi0n tlQi ddng quin tri dQc lip cira Cdng ty phrii l{p b6o c6o d6nh gid ve hoqt

d0ng cira tl0i ditng qurin tr!.

Diiu,1. Quydn <tuqc cung c6p th6ng tin cia thirnh vidn HQi tl6ng quin tri

l. lhinh vi€n I l6i dirng quin tri cd qu."-in ydu ciu T6ng GiAm d6c' Ph6 T6ng Gi6m

dirc. ngLroi quan lj kh6c trong Cirng tl cung cdp th0ng tin, tdi liCu ve tinh hinh 1Ai

chinh. hoqt dOng kinh doanh cria COng t) vi cua don vi trong C6ng ty.

2. Nguoi quiin lll doanh nghi€p dugc y€u ciu phrii cung cAp k1p th<ri, day drl vd chinh

xdc thdng tin. tii liQu theo y€u ciu ctia thdnh vi6n HQi ddng quan tri Trinh t!r, thi tuc

,"-€u cdu vti cung c6p th6ng tin dugc qu)-. dinh nhu sau:

- l hirnh vi€n HDQ I phhi trinh nQi dung yeu cdu cung cap len I IDQT cong ty.

- Xdt thly cin thi6r. HDQT s€ trieu tap hqp de lAy j ki6n trong thoi h4n 07 ngdy ldrr

viec kd tu ngily tlhAn clur-tc ydu cdu cua thdnh viCn HDQT vi n$i dung dugc yeu ciu

cung cip th6ng tin.

- Niu nQi dung tren duoc HI)QT th6ng qua thi nguoi quan ly duqc y6u 
"du 

cung 
"ap

thdng tin se cung ciip cdc thOng tin thco !eu cau tfong vdng 07 ngdy

Diiu 5. 56 lrqng, nhiCm kj', vir co cAu thitnh vien HQi d6ng quan 1ri

l. Sd lLrqng thdnh viOn llQi ddng quan tri lar tn 03 dCn 05 nguoi.

2. NhiQrr ky cira tharnh vi6n LIQi ddng quin tri kh6ng qu6 05 nam vd co thd duqc beu

lai vrii s6 nhi€m ky'kh6ng hqln ch6. tr4Qt cd nhAn chi dtrgc bAu ldm thdnh vi€n d$c ldp

IJdi cling qudn tr1 cira mot Cdng ty kh6ng qu5 02 nhi$m kj lien tlLc

3. Truong hqp t6t cri thdnh vien HQi dting qudn tri ciing k6t thirc nhiQm kj' thi cac

thiinh vi0n 116 ti6p tuc Li thirnh vi6n H6i ddng qudn tri cho d6n khi co thdnh viCn mdi

Jrh'( h;.r lh.r\ Ihe \i licp quall (irg\i!.(
4. Cq ceu th,rnh vi€n f16i ddng cluiin rrr:

a) Co ciiu FlQi ddng qudn tli cira C6ng ty phai dam bao tdi thii:u l/316ng s6 thanh vien

t11ii ddng qurin tri ld thdnh vi€n khdng didu hirnh. Cdng ty han ch6 t6i da thdnh vi€n

Uoi ddng qudn rri ki€rn nhi€rn chitc clanh diiu h?rnb cria Cdng ty d6 dam bao tinh d6c

lirp ciia IiQi diing qudn tri.

I'6ng sd thiLnh vi6n dQc lap t{(li clijng qurin tri phai dam bao quy dinh sau:

a) Co r6i thieu 0l thenh vien dQc lip rrong truong hgp C6ng ty co sd thdnh vicn Hdi

ddng quan lri tu 03 diln 05 thdnh vien;

b) Cd ldi thiCu 02 thirnh vi€n dQc l{p trong lruong hqp C6ng ty co s6 thdnh vi€n H6i

ddng quAn tri tu 06 d6n 08 thiLnh vi€n;

c) C6 ttli thidu 03 th,Lnh vien dQc lap trong truong hgp C6ng t) co so rhdnh vi€n HQi

d6ng qudn rri tu 09 d6n I I thdnh vi6n.

,1. I'hirnh vi€n IlQi diingqudn tri dQc lap cd ddy dn c6c quydn vA nghia vu crla thdnh

vidn h6i d6ng cluan tri theo qLrl dinh tqi Luat Doanh nghi€p' Luit Chung khodn' Diiu

li Cdng ty lir quy chd ndY.



5. Thdnh vi6n hdi d6ng qudn tri ddc lap du<rc td chLic vd ph6i hop hoat ddng rheo

nguy€n t6c sau:

a) lhgc hi€n quydn vd nghia vu duoc gitro rnot cdch rrung thuc. caD trong, tdt nhlit
nhim bio ddtr loi ich hoD phdp t6i da cia COng 1y:

br Tmng thiinlr rdi loi ich cua ( ong l) va co dong: kltonc .Lr tlung llronp tin. l.i qu\(r.
co ha)i kinh doanh cria COng ty. dia vi. chuc vu vi sLi dung tAi srin cua Ci,n.r t\ de rll
loi hodc phuc vu loi ich crha t6 chric. cd nhdn khric;

c) Moi hoat d6ng cira thdnh vien h6i dong quin rri doc lap phii ddrn bao luin rhu cdc

quy dinh cLla ph6p luat, vd Di6u Ie C6ng ry.

Diiu 6. Ti6u chudn vi didu kiQn thinh vi0n llQi tldng qudn tr!
L Thdnh vi€n H6i d6ng qulin tri plr6i clip irng cdc rieLr chudn va clieu kien sau cral:

a) Kh6ng thu6c d6i tuong quy di.nh tai khoan I Didu l7 t-urt Docnh nghiip:

b) C6 trinh d6 chuyon mdn. kinh nghien] rrong qudn tri kinh doanh hoic rrong linh
vLrc, ngdnh, ngne kinh doanh cira Cong t1 ra Lhong nhdr thict phai lr cir cl6ng cLira

Cdng ty, tru trrong hop Di6u lQ C6ng ty cd quy dinh khric;

ctl hdnh r iin Hoi dolg qrran iri Cong rr co lhc d6ne thoi id rhdnh r icn Hdr done quan

tri cia C6ng ty khAcj

drl ieu chuin ri diiu kien khdc rheo l)iirr l; ( ong ry

2. Thdnh viin lloi dong quan rri doc liip rhuo quy dinh rai rliirn b t.tro:lr I Dicl ll-
I uat Doanh nghidp phai d,,ip Lrng cdc riiu chUln va diirr kierr slu d61:

a) Kh6ng phii ld ngudi dang ldm vjec cho COng t!,, C6ng ty mc hoic Cdng ry con cua

Cdng ty; kh6ng ph6i ld nguoi da tung ldrn vi6c cho Cdng ty. COng ry me hoac Cdng r)
con cur Cong t; ir nhar rrong 0l narn liin rruri. dn:

b) I(h6ng phdi ld nguoi dang hudng lutrng. rhi lao tu Ci)ng t). rru ciic khodn phu ejp
md thdnh vi6n Hdi d6ng quin tri iluoc hudng rheo quy dinh:

c) Kh6ng ph6i ld nguoi co vg hoaic chong. bo di. bo nuoi. nre'dd. mq nuoi. con dc. con
nLr6i, anh ru6t, chi rudt, ern ru6t lir cir dons lon cua Cdng tr: lir nguoi quin hi cua
C6ng ty hodc Cdng ty con clia C6ng t)i
d) Kh6ng phdi ld nguoi trLrc ti5p hoic giirn tiep sd hnu it nhdt 0t% t6ng so cd ph;n co
qrryin hidu quyer crra Cong ry:

dr Khonp phai la r)grroi di Lung lanr (hinh \icn Hoi dong quan tri. Ilan kiiut \r,..1 !ua
Cdng ty it nhdt trong 05 ndm li€n h.uoc d6. tril trLrong hop duoc bd nhiern lien tuc 02
nhi€:r kj,;

er fiiu chudn vi diiu kien khiic lhen Dieu le conF lv.

3.'l'hdnh vi€n ddc ldp Hdi ddng qurin rri phdi thdng bdo voi Iliri d6ng quan tri ri riic
khong con ddp nng du cd! liiu chudn ra dii'. kiirr qrr rlir h rrr l.lr,,in 2 l)rc,. r..,) \it
duong nhi€n kl6ng con la rhdnh vien dq)c hp Hoi dong quan tfi kd rir ngr) kh6ng rliip
ung dt ciic ti6u chuin vd didu kign. Iloi d6ng qudn tri phdi Lhong bro rrLrcrng nop



thdnh vien dQc lip Ildi <16ng qutin tri kh6ng cdn ddp ung dri c6c ti€u chlAn vd diOu

kiCn tai cu0c hqp Dai hOi d6ng cd d0ng gin nhAt hodc ffieu tap hqp Dai hqi ddng c6

d6ng dd bdu b6 sung ho4c thay thd thirnh vi6n d6c lip Lldi d6ng quan ri.trong thoi h?n

06 thang ke ru ngi)- nhan clugc thirng b6o cua thdnh vi€n doc ldp FIoi ddng quan ti c6

lia quan.

Diiru 7. Chri tich HOi along qurin tri

L Chn tich tldi <Jdng qLrdn tri do HQi d6ng qurin tri bdu' mi€n nhiQm, bdi nhiQm trong

s6 cdc thdnh vien Hdi ddng qudn tli.

2. Chu tich IlQi d6ng quin tri Cdng ty kh6ng duoc kidm T6ng Girim d6c'

3. Chu tich FtQi rlirng qurin tri co quyin vd nghia vy sau ddy:

a) l-ap chtLong trinh. k6 ho+ch ho4t dQng cira IlQi ddng quin tr!;

b) Chudn bt chuong trinh, nQi dung, tii li€u phr,rc vu cuoc hQp; tfieu tap, chi tri v'r lAm

chu tea cuoc h9p HOi d6ng qudn t|i;

c)'f6 ch0c vi€c th6ng qua nghi quy6t. quy6l dlnh cira HQi ddng quAn tri;

d) Giarrn sat qui trinh t6 chtrc thr,rc hiQn chc nghi quy6t" quyi:t dinh cua l-{Qi dong quan

tri:

d) Chij tqa cuOc hqp Dai hOi di;ng cd dOng;

c; Quyin vir nghia vr,r khdc thco cluy dinh cira Luirt Doanh nghidp vd Dieu lC Cdng ty

.1. l'rlrorg hqp Chu tich IIQi ddng qurin tr! c6 don tt chuc hoAc bi bai mi€n, HOi ddng

cluarl tri phai biu nguoi thal th6 trong thdi han l0 ngdy k6 tir ng2ry nhin don tu chr'ic

ho(rc bi bai mi6n.

5. Iruong hop ChLr tich ll6i dillg.qudn tr! ving m4t hoac kh6ng thC thuc hien duqc

nhi0m r. u cLia minh thi phrii u1' quyAn bing van ban cho m6t thdnh vien kh6c thqc hien

quytn vd nghia vp c0a Chu tich H6i ddng qunn tri theo nguy€n tic quy dinh tai Ditu

le C6ng ty. l rur)ng hgp kh6ng co ngutri dugc 0y quybn hofc Chn tich Hgi dong quan

trj chit, mdt tich. b! t4rr giam. dang chip hAnh hinh phirt ti' dang.chdp hdnh bien phdp

\L? It hinh chinh t?i co sat cai rrghiQn bit bu6c. co sd gi6o duc bit buoc' tr6n kh6i noi

qu tru. bi han ch6 ho4c rnir ning liLc hinh vi dAn sr.L, co kho khdn tlong $en th0c, lim

chii hinh vi, bi Tda dn cirn dirn nhidm chuc vu, cdm hdnh ngh€ hoqc ldm cdng viQc

nhiil dinh thi ciic thdnh vien cdn lqi bAu rnQt ngtLoi trong s6 c6c thdrh vi€n giil ch&c

chu rich fli)i d6ng qurin trl ihco ngu)'en tic tla s6 thdnh vien cdn L4i tdn thanh cho d;n

khi co qu1,6t ctinh moi cua tiQi ddng qurin tri.

6. Khi xit rhiy cdn rhi6t, I lQi ddng quin lri quv6t dinh b6 nhiem mot (01) hoirc nhiiu

nguoi liim'fhu ki cong ty voi nhiQn kj' theo quy6t dinh cria Hoi ddng quan fti Hoi

c16ng cludrr Lri c6 thd bai nhiQm 1'hu ki C6ng ty khi cdn nhung kh6ng trei voi cdc quy

dlnh phip luit hi€n hirnh vi lao dQng. Thu kj Cong t1 co quydn va nghia vr't sau ddy:

a; H6 ffq t6 chuc trieu tap hqp Dai hQi ci6ng c6 ddng' I-lQi dtrng qudn tri; ghi chdp cric

bi€n bin hgpr



b) LI6 ro thdnh vi6n H6i d6ng quan trj trong vi€c rhuc hi6n quvin vi nghia vu <irLuc

grao;

c) H5 tro HQi ddng qudn tri trong rip dung vi thuc bien ngul in Hc quin tri C6ng rv:

d) H6 tro C6ng ty trong x6y dung quan he c6 ddng vd b6o v6 quyin, lcri ich hgp phdp
cira cd d6ng: \,iec tr-ran thir nghr'a vU cung cil thong tirr. cong khai hoa thdng tin va thi
tuc hdnh chinh:

d) Quydn vi nghia vu khdc theo quy dinh tai Di€u li C6ng ry, Quv chi quan tri n6i b6
Cdng ty.

Di6u 8. Mi6n nhi6m. bii nhifrn. lha) th6 vA bd srrnq thinh vidn ll6i tlrirrg rluan rri
L Dai ha)i cl6ng c6 ddng rri6n nhidur th.rnh \icn lllli dong quln tli rlnng rflrong nop
sau day;

a) Khdng c6 du ti6u chuin vA.didu kiCn theo quy dinh tai Di€u t55 t-ual Doanb
nghi€p:

b) Co d('n tu chuc vi dugc ch6p thuAn;

c) Truong bqp kh6c quy djnh tai DiOu ld C6ng ty.

2. Eai hQi d6ng c6 d6ng bai nhieln thrnh vien [-ldi cldnc quAn tri tronS rrLrong ho! sau

ddv:

a) Kh6ng tham gia cdc hoat dQng cia Hoi ddn_e qurdLn rri rrong U6 thing lien 1uc. lril
trucrng hoo b6t khri kh6ngr

b) Truirng hop kh6c quy dinh tai Didu lQ C6ng ry.

3. Khi xdt thAy cAn thi6t, Dai h6i d6ng c6 d6ng qu16t dinh rhal rhi rhrinh ridn it6i
d6ng qudn tri; ni6n nhi6m, bii nhiOrn thinh r idn tldi donC quan rri ngoiii rr.uong hop
qu1 dinh taikloan I ri khoin 2 Diiu liv.
4. I'l6i ddng quan tri phrli tridu tdp hop Dci hoi dong cO .tOng dd biu bd sung thtinh
vi€n Hdi ddng quAn 1ri trong truong hop sau day:

a) 56 thdnh vi€n l-l6i d6ng quan rrj bj giArn qud rn6r phiin ba so vr.ri s6 qu1, dinh tai
Diiu le Cong ty. lruon8 hoD na). Hoi d6ne quan rri phri rrierr r?l'h.rp t),ri lr!,i .lnrrg
co done rrong thoi han b0 ngiy ke lJ ngiy sd rlrdnlr vien bi eiarrr qui nror plr.in hr:

b) 56 luong thdnh vi€n dQc lap FI6i d6ng qurin tri gidrn xuirng. kh6ng bao diin t1. t€
theo quy dinh rai diem b khoan I Dieu t37 Luat doanh nghiOp:

c) Tru trudng hop quy dlnh tai diom a vir dienr b khorln nay. t)ai h6i ilr)ng c6 d6ng bliu
thdnh vi6n ndi thay thd thirnh vi€n H6i d6ng quan rri dd bi niin nhidn. biti nhi6n riri
cu6c hop gdn nhlt.

Di6u 9. C6ch thric biu, mi6n nhiQrn, b6i uhi0m thinh vi6n IIQi rl6ng qurin tri
I, C6 d6ng hoic rrh6m c6 d6ng so h rru l0oo tong so co phdn pho rhone tr& lOn co
quydn d€ cu Ling cr'L vion ll6i cl6ng qu6n tri thco quy dinh ctra LuAl I)oanlr nghiop vi
Di€u l€ C6ng ty. Vi6c dd c0 nguoi vao lloi dong quitn hr thuc hir-n nhu sllr:



a) CAc cO d6ng ph6 thdng hltp tharnh nhon dC d€ cu ngLLrri vdo IlQi d6ng quin tri phai

rh6ng bho r6 vicc hop nhdn cho cdc c6 ddng du hop bi6t truoc khi khai rnqc Dai hQi

dt\ng cd d6ng. Cac c6 d6ng c6 quy0n gQp s6 quy€n bi6u quy6t cira tiLng nguiri lqi vdi

nnui ae Ae cLir cdc ung viOn HQi ddng qurin tri Cd rlong hoac nhom c6 dong n:rrn giir

tir l0% tdng sa) c6 phin c6 qu,"-in bi€u ddn dLrqi 20% dutrc d€ cir t6i da nQt (01) ung

'i€n: 
tir 2tl9'n t16n du(ri 3001,,l,rn" da cu tdi da hai (02) Ling vi€nl tiL 30% d€n dudi 50%

durtlc di cu r6i da bu (03) ung vien: tir 50% trd lCn duo. c d€ ctL t6i da Ddm (05) ung

vien.

b) Carlr cu s(r lugng thirnh vi6n llQi dt)ng quiin tri. c6 d6ng ho[c nhom cd d6ng qtr)

dinh t1i khoan nd1 ,Juq" quyCn cli cir mQt hodc r1lQt s6 nguoi theo quy6t dinh ctia Dqi

hdi dOng ctr <16ng Irim ung crlt vi6n IlQi d6ng quan tri

2. lfuing hqp s6 lutlng irng cu vidn H6i clilng quirn tri th6ng qua cl6 cu vi Lrng cir vin

lihirng clu s6 lugng cdn thi6t theo quy dinh tqi khoin 5 Di€u 1i5 Luit Doanh nghiQp'

tlOi J0ng quan tri clLtone nhi0m gidi thiQu thim tLng cti vi€n theo qr1' dinh tai Diiu le

COng ty.'quy ch6 n0i b0 v0 qtrdn tri C6ng ty vi Quy ch6 ho4t d$ng ciia HQi dong quln

tri. ViQc llQi dt\ng quln tri dtLong nhi€m gioi thiQu thern ung cu viOn phdi dugc c0ng

b6 rd rdng r,uo. t.tti oal hQi d6ng c6 cldng bi6u quy6t bAu thdnh vi€n Hoi dong quarr

rri thco qu)' dinh cia phap luat

3. ViQc bi0rr quy6t bdu thrinh vi€n HQi diing qudn lti phii thttc hiQn theo phuong thuc

nau,i6n pniet,.itt"o alo m6i cO d6ng c6 t6ng s6 phi6u bi6u quydt tuong Lrng rai torrg

,O c6 pnan sd hiLu nhiin voi sd thdnh vidn clugc biu cira llQi ddng qudn tri vi c6 dong

co qu1-dn ddn h6t hoirc rnQr phin t6ng sd phi€u bdu cia minb cho mQt hoqc mot s6 ung

ctL vi€n. Nguoi tr(rng cil thinh vi€n I lQi ditng qunn ti clugc xdc <1inh theo s6 phi':u b'ru

rinh rir cao xutrng thip. bat diu tu ing cir vi6n c6 s6 phiilu bAu cao nhAt cho d6n khi

clu sd thirnh vien qu1 clinh tai l)i€u lc Cdng ty Truong hgp c6 tir 02 ung cu vien tro

len dqt cirng sO pfileu Uau nhu nhau cho thinh vien cudi citng cira [I0i d0ng qunn tri

rhl se ti6n hdnh biu lqi trong sir cic ing ci r i6n co so phietr biu ngang nhau hoqc lua

.h,'I lncoliiu chi.,u\ chc biu t,rhoac l)ieu ldC^rr8 ty

:1. ViQc rri6n rrhiQm. bii nhi€m thdnh vi€n IIQi ddng quAn tri do Dai h0i dong cd dorrg

thuc hien theo phuorrg thuc biilu quy6t (tAn thinh, kh6ng tin thdnh, kh6ng co i kien t

I.r'lQ bidu qLryet th6ng qua theo phuong thtlc bi6u quy6t durrc thLrc hiQn theo Khoirn 2

D,;u 2l Dirrr li cn.r-u Lr.

5. Ndu sd ung vi€n nhd hcrn hoac bing s6 thrinh vi€n HDQI cin biu thi vidc bau

tlrrnl" riert ttiq,t r" tlre Llutc lhtrc hiin the" phu'Jng thic bdu don phidu nhu qu1

dinh tai khodn 3 Didtr 148 l-uat Doanh nghi€p hoac thuc hiQn theo phuong thuc bieu

qul'6t (ttin thinh. khdng tdn thanh. khdng cd ! ki6n) Ty.l€ bi6u quy6t thdng qua theo

phuon.e thfc biiu qulet duoc thtlc hiCn theo Khoan 2 Di€u 2l Dieu le c6ng ty'

Diiu 10. Th6ng bno vd biu, mi6n nhiem, bii nhiQm thirnh vi6n HQi tlong qrrrin tri

1. fruong hqp da xac dinh dugc ung cir vi€n LIQi d6ng quirn tri, C6ng ty phdi cong bd

ih6ng tin li€n quan ddn ciic ung cr? vien tdi thi€u 10 ngdy trudc ngdy khai mac hqp Eai



h6i d6ng c6 d6ng tren trang thdng tin dien trlr cia C6ng ty d6 cO dOng cd rhi rinr hiiLr
vd c6c ung cft viOn ndy trudc khi bd phieu. ilng cu r icn I Idi ct6ng quan tri ph.ii c6 canl

k6t bdng v6n bdn vd tinh trung thuc. chinh xiic ctia cric thdng tin cii nhan drrqc cong bo

vir phdi cam k6t thLrc hi6n nhi€m vu rn6r cach trung thrrc, cdn trorrg vA vi lgi ich cao

nhdt cria C6ng ty ntlu dugc bdu ldrn thdnh vidn Hoi dung qLrin lri. fhong 1in lien quan

d6n fLng cu vi€n H6i d6ng qurin tri clLrgc c6ng b6 bao gOm:

a) Ho ter, ngdy, thdng. nAm sinh:

b) Trinh d6 chuydn m6n;

c) Qud trinh c6ng tdc:

d) C6c chuc danh qudn l)t l(h6c (bao gdrn cZi chuc danh lldi ddng qudn tri cia Cdng l)
khric);

d) Loi ich co li6n quan toi C6ngty vd ciic b6n c6 li€n quan cira C6ng ry:

etCic th6ng tin klriic rndu cor theo qul dinh rri Di€u le Corrg r1:

g) C6ng ty phrii co trdch nhiQm c6ng bo thdng rin re cac ConB tv mar irng cir vidn dang
nim giil chuc vu thdnh vi€n HQi d6ng quin tri. cdc chric <lanh qu6n li khdc vd ciic ltri
ich c6 li6n quan tcii C6ng ty cira u|g cri vion l{6i d6ng qurin tri (neu c6).

2. Viec rhdng brio ri k6r qui hau. riin nltiern. bii nhicrrr rhanir \ iil lloi done qrrrr rrl
lhuc hidn lheo cdc quy dinh huung dan vi cong bo lhL,ng lin.



CIITIONG III. TIQI DONG QUAN TRI

Diiu I l. Quydn vi nghia vq ciia HQi tl6ng qurin tri

l. llQi cliing qurin ti la ccr quan quan li COng ty, c6 toAn quydn nhan danh Cdng ty d0

qul6r <11nh. thr,Lc hiQn cltrlin vri nghia vu ciia Cdng ty tr cac qu)'en vil nghia vu ihu6c

thiinr clu-rin cua Dai hQi d(rng c6 ddng

2. tlLrldn vr'r nghin vu cua II6i ditng qu,rn tri do luAt Ph6p. Diiu le Cong ty vd Dai hdi

aOug .6 OOng qu:' dinh. Cu thi' I lQi ddng qudn tri c6 nhong quydn h4n vd nghia vu

saLl:

a) Quy.jr dinh chi6n lugc, k6 horlch phrit tridn trung h4n vd k6 hoqrch kinh doanh hirrg

narm cia Ci)ng tyi

b) Ki6n nghi Ioqi c0 phin vd t6ng s6 c6 phAn duoc quyin chio bdn cOa tirng loai:

cl Quy6t dinh bdn cir phAn cl]ua triin t|ong phirm vi s6 cd phlin duqc qu1-6n chiro brin

cua tirng loili; quy6t dinh huy ddrlg them \'6n theo hinh lhuc khaci

d) Quy6t clinh gih bdn c6 phiin vi trdi phi6u cira C6ng ty;

d) Qul'6r dtnh mua lai c6 phin ihco qu)' .linh tai khoin 1 vd khoin 2 Eiiu 133 Lurit

Doanh nghiep;

c) Qutet dlnh phurrng rin diu tu vri du in dAu tu tlong thdm quydn vir gioi hqn theo

qul,dinh cua PhiP luflt;

g) Qul6l dinh gir,li ph6p phdt tri6n thi truong' ti6p thi vd cdng nghe;

h) fh6ng qua hirp ddng mLra, blut, vay' cho vay v?r hqp d6ng, giao dlcir khhc c6 gii tLi

ttL 35% ;Ong gid tri tdi san tro l€n duoc ghi trong bda cAo tdi chinh gin nhit cira C6ng

11. trir rrLroiihgp cic hop ddng. giao dich thuQc thAn quybn quy6t dlnh cta Dai hdi

iOng 
"O 

AOng theo qul dirth tai didm d khorin 2 Djiu 138' khoin I vir lhodn I Diitr

167 l-u6t Doanh nghi6Pl

i) Bdu, mi€n nhiern, bai nhiQn Chri tich FIQi ddng qudn.trir b6 nhiQm' miSn nhiQm' k1'

ket l'rop t1Ong. chirr diLt hqp dOng dOi voi Tdng Gidm ddc vA ngudi quan li quan trong

khric cio Diiu lQ Cdng ry quy tlinh; quy6t clinh tidn lucmg, thi lao' thuong v'r lgi.ich

lihiic cua nhing nguoi qtrdn li clo: cu nguoi dqi diQn theo ty quyen tham gia H6; d6ng

lhinhr,itnhoacDqihoitlongc6d6ngoCdngtykh6c'quyetdinhmircthulaovdL
.l,r\ cn ,ri khi( cuJ nhilrrg rrPurri do.

l() Giiin s61. chi d4o I6ng Girim ddc r d nguoi quun l1i khac trong diiu hdnh c6ng viQc

kinh doarrh hing ngil'ciia C6ng tY:

li noi bO cia C6ng ty. quyilt dlnh. thdnh

diin ri vidc gop ron. mua lo pl'in cua
l) Qul0t dinh co ciiu 16 chuc, cluy ch6 quin

liip Cdng t] con, chi nhrlnh. viin phdng dar

doanh nghigp khtic:

m) I)uy9t chuong trinh. n6i dung tAi lieu phuc

hqp diri hQi diing c6 ctOng ho4c ldl'y ki€n d6

.llr\ Jl:

n) lrilh hair cro lir chrnh hine ncrn dd duLqc ki6nr tohn ldn l)qi hdi d6ng c6 dong;

vu hgp dli hOi ddng cd ddng, triQu taP

Dei hqi dong co dirrg Ihdng qua nghi
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o) Kitln nghi muc c6 tuc dLLgc trir; qLr16t dinh thdi han vi thir lLrc trd c6 tfc hoic xLr lj
16 phdt sinh trone quzi trinh kinh doanh:

p, Kien nghi \ ie( ro chirc lri. giai th€ Cdng t1 : 1cu cau ph; .Jn ( dng. t) :

qr Quldt dirrh bln hlnh Qu) chd h.rat Jorrg lloi dong quarr 'ri. Qrrl chc noi ho rc q.rir
tri Cnne tv sru khi duec D4i h;i tlAng cd dong thi'ng qrra: Qur chi vi c,rrre l-o th.rne

tin cr.ia C6ng t),:

r) YCu ciu T6ng Cirirr cl6c, l'ho f6ng Ciiinr doc. nguoi quan l1 lihac rrong C6ng t1
cung c;p th6ng lin. tdi li€u vd tinh hlnh tdi chinh, hoar cldng kinh doanh cia Cdng ry

vii c0a dcn vi trong C6ng ty.

s) Nguoi quan 11, ilLrcrc y€u ciu phdi currg cip kip thoi. dAy dir vd chinh xdc th6ng Lin.

l;i lieu lheo yeu carr cua lhanh \iiI lloi donc qrrrn l-i lr;nh ru. l)r. luc \..r. (ilt \il
cung cip th6ng tin cluoc quy d!nh cU thd t?i Qu) ch6 hoat clting cria Il6i aliing quan lri.

t) Quyen vr) nghia vu khdc theo qu)'dlnh cua LuAl Dounh nghidp" Lulit Chung khoilr.
quy djnh khrlc cLia phdp ludt vi Didu le Cong 11. qu1 ehi quin rri n(,i tro (rOng r)'.

3. H6i d6ng qudn trj phii blio ciio Dai hoi dt',ng co done kct qud honr ddnc c a ll6i
<1dng qurin tri theo quy dinh lai DiILL 280 Nghi dinh so 155 ]02()'ND-C]P ngdr- 3l
th6ng 12 nam 2020 cira Chinh phr.r quy dinh chi tiet thi h2rnh m6t s6 dicu err.r Luit
Chung kho6n.

4. H6i d6ng quan tri th6ng qua rrghi qu1er. qu)it dinh bring tri.ir quler tfi cuQc hgp.
ld1 j kien bang \an han ho;c hinh thfc lilriic do DitrLr lc Cnng tr q.ry dirrh Moi .h:l ll
r ierr llni ddnp qudn tri co rnor phijrr hieu quli:r.

5. TrLrting hop nghi quy€t. quy6t dinh do Hdi ddng qufln Iri lhi'n3 quir triii lcri qu)
dinh cira phdp lu{t, nghi quy6t Dai hdi di'ng co dong. Dieu le Cong rt gA1' thi0t hai

cho Cdng ty thi c6c thdnh vidn tiin tl)arrh thons (lur nghi qurir. qu\ct dinh cl6 phiii

!ung liin dni chiu Lrd.h nhi.lrrr cr rrlrrln \. r.tti .ll\ill. qrr.cr Jirrlr rl,' \r nl-. .tLr hL

thiet hai cho C6ng ty: thAnh vidn phcrr doi rhong qu,1 nghi quy.ir. quver dlnh noi lren
cluoc rniin lru lriclr nhiern. lrrrinp hop nil\. co donb crra ( dn! L) c,, qLr\elt \J i \;l
'foa iin dinh chi thqc hien hoAc hL]y b6 nghi quyer. quvet dinh r6i tren.

l)i6u 12. Nhi6m vu vi quy6n hrn cira tlgi clirng qrrrin tri t'rong vi6c nh€ (luyCl, ki
k6t h9p tl6ng giao dich

1. fl6i d6ng quin tLi chdp thuiin cdc hop cldng. giao dich e,r giri rri nhu lron 3i% hoac
giao dich dAn <1€n t6ng gii tri giao dich phrii sinh trong r ong 1 2 rhrrng ki tir ngi). rhuc
hion giao dich ddu ti6rr c(r gid tri nho ht,n 350" tong gii rfi rai s.rn glri rrin biio crio rrii
chinh gAn nb6t hoac m6t ti ld, gid tri Ih.1( nho hor] rh.o qrrr tlinh r.ri Dicu li Cdng r1

gila Cdng ty voi m6t trong c6c ddi tu(rng sau:

- | ranlt vien Iloi ddng quan tri. rlrrrnlr r idn Barr liirn .o:rr. lon! ( rt0nt d,i... r.Srri,i

qrr"1 I\ Lhdc ra ngrrr-i co liil q.HI e rrr c..c rlci tuole ntr:
- Cir ddng, ngLrcri dai di6n i,v quy6n crla cd ddng so hiu rren t0% tdne r6n c6 phin
phd th6ng cira Cdng ty vi nh[ng nguoi c6 liCn qrran cLla ho:



- Doanh nghiQp co li6n quan d6n cdc d6i tugng quy dinh tai khodn 2 Diiu 164 Luat

Doanh nghiep.

2. l16i ddng quan tr! ch6p lhuan cic llgp ddng. giao djch vay, ciro vay' bin tdi sdn ctl

gii tri nho hrrrr hoqrc bing l0% tdng giri tri tdi san cira doanh nghiQp ghi trong beo c6o

,il .hinh gin nhdt giira c6ng 1)'va c6 ddng so hitu tir 510% t6ng s6 c6 phin co quydn

bi6u quy6t tr<r i€n ho4c nguoi c6 li6n cluan cira c6 ddng d6

3. Ngudi dai diQn Cdng ty kj ho. p ddng. giao dich ph6i thOng bAo cho thdnh viCn HQi

d6ng quinr ui. thr:rnh vien Ban kidm soiit ve cac citii tugng c6 lien quan d6i voi hqp

clirng. giao clich clo vii gui lidrrr tlteo clg thao hqp ddng ho4c nQi dung chir y6u cira giao

aicl. t tQi aOlg quen tri qu16t dilh vigc ch6p thLr{n hrp ddng, giao dich trong thdi him

l5 ngnl kd rJ ngriy nhen dugc th6ng b6o, tru trudng hqp DiAu le C6ng ty quy dinh

rlQt rhrri h4n khdc; thirnh vi€n l lQi ddng quin h i c6 lqi ioh li€n quan ddn c[c b6n trong

hc.rp ddng. giao <lich khirng c6 quydn bi,iu c1try6t.

Diiu 13. Tr6ch nhiim ciia HQi tl6ng qurin tri trong viQc triQu tAp hgp Dai hQi

a6ng cii a6ng bdt thud ng

L IIQi clirng quen ri phiii trietr tap hqp Dai hQi cltrng cti d6ng bit thuong ttong cdc

trLrong hop sau:

a) l loi dOng quan tr i xdt thiy cdn thidt vi loi ich cira Cdng tyi

hl \d luon! rhunh r iin llgr Lldn3 qran tri. th.,nlr r ien B.rn kiern soit con lai rl hon sn

lrfong thdrrh vien t6i thicu theo quy dlnh cua phAp lu4t;

c) Iheo y€LL ciiu cua c6 d6ng hodc nh6nr c6 d6ng quy djnh

l-u{t Doanh nghigp:10u citr trieu t{p hop Dai hOi ddng cd

bang vdn brur. trong d(i neu rO ly do vd nruc dich cuoc hgp,

d6ng li€n quan hoac lan bdn ydu cdu duqc lip thdnh nhiOu

tai khorin 2 Didu I 15 cira

ddng phai dusc thd hiQn

c6 dir chf k1i cira cric c6

ban vd tAp hqp dn chft ky

cLia cac c0 ddIrg a6 lien quan;

cl)'fheo yOu ciu ctia Ban ki6m sodt:

d. Cric truong h(D khdc theo quy dinh cira phdp lu{t vd Di€u lC COng ty'

2. lrrru lilf lrgp Dqi hoi done co dong hil thlrong

Hdi d6ng qudn tri phrii tri€u tap hop Dai hOi d6ng c6 ddng trong thoi h4n 30 ngay ki

tiL ngiry sd lugng thAnh vi€n HQi diing quan tri. hoirc thdnh vi6n Ban Ki€m soat cdn lai

i1 h(nr s6 lugng thdnh vien tdi thi€u theo quy clinh tai Diilu 16 C6ng ty hoAc nhan duoc

rcr. cirr tlrr d;nh laidiinr i '.rr clletlt d khodlr I Dietl ni):

It6i dirng quin tr1 phrii rhdng bio trusng hqp thAnh vi6n dOc ldp Hdi diing qudn tri

t<l,On-q cOn dap iLng air cdc ti6u chuin vd clidu kign tai cuQc hop Dai hQi dong c6 dona

gin;hdr hoa. tri$u lAp hap Dai hdi d6ng cd d0ng d6 bAu b6 sung holc thrv thd thAnlr

uien aO. tap l16i ddng qurin tri trong ihoi han 06 thdrrg kA tn nga) nhan dugc thdng

b6o cria thAnh vien d6c l{p H6i dirng quan tri co liCn quan;

3. Nguoi triCu tap hqp D4i hdi dirng c6 d6ng phai thuc hiQn c6c cdng viec sau clay:
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a) Chudn b1 danh srich c6 d6ng d0 didu ki6n tham gia vd bi6u quy6t/birr cLi tai cuirc
hop Dai h6i ddng co d6ng. Danh "dclr co dong co quyin du lrop Dri hoi donu cd dong
dlroc l6p khdng qud i0 ngdy truoc ngi), gLii th6ng bdo moi hep Dai hdi don3 co donll
reu Diiu ld Cdng ty khonp quy dinh rhoi hrn ngan hor. Cong r1 plrai q,'rre h6 rhorrp

tin vd viQc l{p danh s6ch c6 d6ng c6 quydn tharn du hop Dai hOi aOng cO clOng ta;
thieu 20 ngay tru6c ngay dang kj cudi cing:
b) Chudn bi chuong trinh, n6i dung dai h6i;

c) Chudn bi tdi li6u cho dai hQi:

d) DU thdo nghi quytlt Oai tr6i d6ng c6 ddng rheo ndi dung du ki€n crira cu6c hqp:

cl) Xrlc dinh thdi gian vd dia didm t6 chuc dai h6i;

e) Thdng bio vd gLli th6ng bilo hop Dai hQi tlong eo d(,ng cho tdl ca ciic c6 rtiug cd

c1uy6n dr,r hop;

g) Crc c6ng r iec kh6c phuc vu dai h,.

Diiu 14. Cdc ti6u ban girip viic Ilrli d6ng qrrin rri.
L Hoi dong quan rri co rhe llranh ldp rieu ban lruc ll)uoc de phu rrriuh r6 chinh sich
phrlt tri6n, nhdn su, luong thudng, ki6m rodn n6i bg. qudn l1i rii ro. Sd luong rhdnh
ri6rr cLia tidu ban do H6i dong quan rri (lu)el dinh cd loi thiiu la 03 nguoi hro eorrr
thdnh vi6n cia HQi ddng qudn tri vd thdnh vi6n b€n ngot\i. C6c rh,rnh vien d6c tdp Itdi
dong quAn rri lhinh \ien HQi d6ng qrnn rri khong diiu hirnh nen chiirn dr so rrong
ti6u ban vd rr6t trong s6 ciic thdnh vi€n ndy ilLroc bd nhi€rn ldm Trudng tidu ban rhco
quy6t,linh cia HQi d6ng qudn rri. florr cl6ng cLlr riiu han phiii ruan thLr rhco cluy dinh
cua H6i d6ng qudn Lri. Nghi qulcr crla riiLr bln chr r,i hicrr lLrr khi ;,r dr .,, rlr-nlr r iirr
tharr dp vd bidu quy6t th6ng qua tai cu6c hop crla tiiu ban.

2. ViCc thuc thi quydt dinh cLia I-I6i d6ng quiin tri, hodc cLia tidu ban trrLc rhu6c lli)i
d6ng qu6n tri phdi phi hop vni cdc quy dinh phrlp luQt hidn hdntr vd quy dinh rai Diiu
l€ Cdng ty, Quy ch6 ndi b6 vi qudn tri Cdng q'.

tl



CIIUONG IV. CUQC HqP HQI DONG QUAN TRI

Diiu I5. Cugc hqp tlQi d6ng qrrin tri

L Clhu tich flQi d0ng qLrrin tri duqc biiu lrong ctrQc hQp ddu ti6n cira }{Qi dong quan tri

rrong thdi hitn 07 ngat- lirr viQc k€ Lir ngr\y k6t thirc bAu cn H6i ddng qunn ti d6

CuQc hrlp ndy do thAnh vi0n cci sd phi6u biu cao nhdt hoitc ti le phi6u biu cao nh6t

rri€u tap \,d chri tri. -lruclng hop co nhiiu hon mQt thinh vi6n co s6 phi6u biu hoac ty

li phr.L, bi.r cr,, rrlral \a nr.rng 'tltru llli riic lllanh r'err biu thc'r rtgtryin ric da s'' de

chon 0l ngLttri tfong s6 ho triqu lap hqp Ildi d6ng qutin tri

2. llQi dilng qurin tr1 phtii hgpitnb6tm6i quli 01 llin vd co th6 hqp bit thuong

3. ChLl tich HQi ddng quzin tri tlieu t{p hqp HQi d6ng quan tri trong truong hop sau

dirl:

a) Cii cli nght cua Llan kiim soit hoac thanh vidn dQc lip Il0i d6ng qudn tri;

b) Co di nehi crla'l'6ng Gidn d6c hoSc it nhdt 05 nguoi qudn lll khric;

c) Co di nghi cua it nh6t 02 thirnh vi€n [lQi cl6ng qurin tri;

d) lruong hgp khic do DiCu le C6ng t) quy dinh.

{ Di ngh! quy dinh tqi khodn 3 Dii:u niy phAi duqc ldp thdnh van biin, lrong d6 nCu

rd nruc dich. r,An di cin thiio Iu{n vir quy6t dinh thudc thlim quydn cua l{qi dong qudn

rri.

5. Chu tich llQi ddng qurin tr! phrii trieu tap hap LI0i c16ng quAn trj trong thdi han 07

ngzty ldrn viec kd tu ngril nhan duoc dd nght qu:' dinh t4i khoan 3 Diiu ndy fru<rlg

hop kh6ng triQu tiip hQp I l(li diing qudn tri thco dC nghi thi Chti tich IlQi dong Lluan t i

pt''ii .t,iu-tra.n nhiQm vi nhirng rhiQt hqi xri)' ra ddi voi cong ty; nguoi di nghi cd

q.rr- rlr,r1 rl ctht ljLl ll,'i clorr'.lu.rrr tri tliiu ral hop Hgi dongqrrdntr"

6. CIrn tich lJ6i d6ng qurin tfi hoac nguoi tritlu tair hon lloi dong qtran tri phAi gii
rl ,'n; h r,' rrr,ii hgp.hilt rrnat 1i 05 nei\'lir.t viec lfrloc ngil hgp r'u Didu li t dng r1

kha)ng cd ctuy dinh khdc. 'l'h6ng briio rnoi hgp phii xdc dinh cq the thoi gian vd dia

cli€nr hop. chuong trinh. chc vin di thio lu{n vd quy6t d1nh. Thdng bdo mdi hop phdi

kem theo tdi li€u su dung tai cudc hpp vd phi6u bi6u quy6t cia thinh vi€r-'

Ihdng triio rnoi hqp llQi dirng quan tri c6 thd gui bang giAy rndi' diCn tho4i' fax'

phuong ti€n dien ttr hoac phuong thuc khric do Di6u le C6ng ty quy dinh vd bio ddm

dan dugc dia chi lien liLc cua tung thdnh vi€n llQi diing qudn nl dltoc dang ki tai Cdng

lv.

7. Chil rlch liOi d6ng

liiu ktm thco <ion chc

quan ln.

lh.rnr riin ljrn Kifln s.ir,l eo,lurin du cdc cuQt hqp lloi ditng qu;n lri: co qu)in

rhro u'rn nhLrng khong du,,c hiiu qulir'

t{ euot hop l loi tlt'nr qLran tr i du,r,: ti6n hdnh khi co tir 3/4 t6ng s6 thiurh viCn trd len

dlL hQp.'l'ruong hop cuirc hop tirrgc triQu tap theo qu)r dlnh t4i khoin ndy kh6ng dit sd

qurin lr! hotc ngudi tfi€u t{p grii thdng bio nidi hgp vd c6c tdi

rlunr riirrrl.rr Krirn:oir n\ur1oi \oi ccc thillh ri.'n H1i Jong
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thdnh Yion du hop theo quy dlnh thl dugc trieu rap lan rhli haj lrong rhdi harr 07 ngil
kr'i tu neal du dinh hop ltin lhu nh;r. lrurrrrg ltnp n)v. ..rr,,c lron duoc rien lranlr rrdr. ic
ho-.n lndt nta sd thdnh vi€n Fl6i ddng qudn tri dLr hop.

9. Thdnh vicn H6i ct6ng quin tri duoc !oi la rhrm dLr \ i Lritu (lU.\ et riti rLrilc hop tfons
truong h0. p sau day:

a) Tham du vd bi6u quy6t truc ti6p lai cuOc hop:

b) Uy quy€n cho ngudi khdc d€n clLr hop vA bi6u qu),€r theo quv clinh tai l(hoan ll
L|eu nay:

c) ]'harn dU vd bieu quy6t rhdng qua h6i nghi trLic ru;.€n. bd phidu dien tli hoic hifh
thuc di€n tiL khdc:

d) Gni phi6u bi€u quy6t d€n cudc hop th6ng clua thrr. thx. rhu dien r0:

d) Gni phi6u bi€u quy6t b6ng phrxrng ti6n khdc theo quy cljnh rrong Di6u li Cdng r1.

l{1. Truong hcrp gui phiiu biirr qrrir din cuoc ltop rh,,rre qur rh.r. phiuLr tiirr qrrrir
phai dung trong phong bi ddn kin vd phdi cluoc chuy€n den Chii tich I I6i J,rng quan rn
chdrn nh6t Id 01 gid hrrdc khi khai urcc I'hiiu biiLr qrrrtr e hi dLruc nrcr rr.urlc su chiLng
ki€n oLra tit cd nhirng ngtLrii clLr hop.

I 1. Biiiu quyiit

a. Tru quy dinh tai diem b khoan l1 Di€u l5 euy ch6 na;" rr6i thdnh vicn Ioi dt,ng
quin tri hodc ngrLdi dLroc iy quyirn theo quy dinh lAi khoiir 9 Didu nar rruc ticp e.ri

jndt voi tu cdch cd nhdn rai cu6c hop lloi Jons qLnn rri co mot i0l) phieu biiu
quy6t;

b. Thdrrh vi0n IIdi ddrg qu;in rri khdng duoc bi€u quydt vi cdc hcrp cl6rg. cac erao
dich hodc dd xuAt md thinh vi€n d6 hodc ngucri lidn quan roi thdnh vian d6 c6 lo-i

ich vd loi ich d6 mdu thuAn hoirc c6 th6 nrdu thuin vdi loi ich cOa C6n_!r t).. l'harnh
vidn H6i d6ng quin tri khdng duoc rinh vdo ri l€ thdnh vi€n riri thi€u cri rriit de uo
th€ t6 chl?c cu6c hop HOi ci6ng quan rri vi nhirne qu\il dinh rnir Lhrinh vidn do
khdng c6 quy0n bi6u qu16t:

c. Theo quy dinh tai diem d khodn ll Didu t5 eu1,ch€ na1.. khi c6 r.iin Jc phit sirrh
t.ri cu,rc hop li;n qutn Jurr lai iclr l)ojc qrrrin hiir. Ll.r\il c.n llr-nlr r iirr ll,,i .ror.
qu.in tIi rrra lhdlll \ i(n lo ll-on,.: tu nrurcI lrr h,, qt.rir, hie. . lt\ (1. ltr.ljt.l.t\i \r..t
chi tga ld qu1€t dinh cudi cirng, tru rruong hop tinh chir hoac pham li loi ich cLia

thdnh vi6n 116i ddng quin tri li€n quan chua dugc c6ng b6 di-"- di:
d. Ki6m sodt vi€n c6 quydn du cudc hop Fldi cl6ng cludn tii. co clu\,6n rhtio luan nhurg

kh6ng duoc bi€u quy€t.

12. Thdnh vidn H6i ci6ng qu6n tri tr-uc tj6p hoac gilin tidp clu<rc hu.trng lor tu rnol h(rf)
d6ng hoac giao dich da dugc k! k€t hoic clang du l<i€n k)i k6r vo.i Cdng t1 ri bier b.ln
than ld ngudi c6 lc/i tch rrong d6 c6 tfdch nhi6n c6n-e khai lo.i ich ndv rai cLroc ht,p rliu
tien c0a Hdi d6ng thio ludn v6 viic ki ket hop d6ng hoic sjao tlich niv.'l'r.uong hop
thirnh vi€n H6i d6ng qurin tri kh6ng biet h.lrr Lhin rl nsui,i liq:n tlLun co lo-i iclt vio
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thrri r1i0m hqp dting. giao dich duclc ki voi Cdng ty. thdnh vi€n HQi ddng quin tri ndy

phrii c6ng khai cdc lqi ich 1i0n quan tqri cuQc hqp diu tidn cira HQi ddng quin tri duirc

td ch[rc saLr khi thinh vi0n niry bi6t ring rninh c6 loi ich hoac sc c6 lgi ich trong giao

dich hoac h|]p d6ng nau tr€n

l i. L hdrrh vidrr phai tham clu tlil clu ciic cu0c hop IlQi ddng quin trj Thdnh viOn <1ugc

Lir c1u1-€n cho n-euoi khiic dll hqp vd bi€u quy6t n6tr <luoc da s6 drdnh vien H'li ddrrg

.1t r:rr r LIi elt:rp thttatl

1.1. Nghi qu1'6t. qLryer dinh ctia llQi ddng quiin tri duqc thdng qua.n0u duoc da sd

rhiLnh vidn du hop l6n lhdnh; truong hqp sO phi6u ngang nhau th) quy6t djnh cuoi ctLng

thuOc !a phiu co i ki6n cLia ChLr tich lldi ddng qudn tri.

15. Hgi ddng qLrin rri co quyin Liy ! ki6n c6c thdnh vi€n IiQi ddng quin tri blng v'n

ban ala th6ng qua Nghi qu:-6t I loi d6ng qurin tfi khi lhdng qua cac van dC thuoc tham

clLrl in cLla I l6i rliing quarr tri t4i Khorin 2 Di6u 27 t)i€u le COng ty'

Nghi quy6t theo hlnh thirc lAy 5r kien birrg vdn brin ctuo'c th6ng qua.tcn co so i kiin

tai rhnnh crLa da sO thanh vicn IlOi dSng qurln tri co quyiin bi€u quy6t Ngh! quldt nal'

cir hi"^u lr,rc vzi gid tri nhu nghi qu,"-at cluoc thOng qrra lai cudc hQp'

16. CLrQc hop cua I Idi dirng Qurin tr'1 c6 th€ r0 chuc theo hinh th0c hQi nghi truc tuydn

giia ciLc thanh vien cLra lloi ddng qurin tri khi tat ca lloqc mot sO thdnh vien dang o

inirng dia oiern khiic nhau vrri didu ki6n Ii m6i tb,rnh vi€n tham gia hop diu ctr th6:

a) Nghc tung thanh vien ll6i ridng qurin tri khdc cttng tham gia phdt bi6u tong cudc

hgp r

b) 1'hit bieLr voi tit ca cdc thalnh vidn thrrn dv l(hiir rngt cich ddng thoi Viec th'ro

Iuiin giria crlc thdnlr vien co th6 thgc hi0n mQt cdch trqc ti6p clLa cliQn thoqri hoirc

bing phuong rifn lien lqc th6ng tin l$dc hoac k6t hqp c6c phuong thuc niLy Thinh

vidn Hdi d6ng qudn lri tharll gia cuQc hqrp nhu vay dugc coi lii ''c6 mart" tai cuQc

hop (16. I)ia di6nr cLr6c hqp dLroc td chirc theo quy dinh n'r)' ld dia diem tnd c6 d6ng

rrhit thiinh viOn l{6i cl6ng quan tLi. hoac lA dia diSm c6 mAt Chi tga cu6c hgp'

L.l( \l.r\il ,linh duoc lhons qrl,l llong (uoc \oi' qua diin tho'ri dugc to chuc va liill
hanh rn0t c6ch hqp tlrirc. c6 hieu luc ngay khi kiit thnc cuQc hop nhung phAi duoc

khirng dinh bdng cAc chii lii trong bien bdn cua t6t cA thdnh vien !I$i dtrng quin trl

rh.rrn Ju.u,'r hop nnr.

17. Chu tich Fidi ddng QuAn tri co trdch nhi\rm gui biin ban hop tlQi dong Quan tri toi

cdc thdnh vi6n vd bien trin CO te bing chiLng x6c thuc v6 cOng viec da duo'c ti6n hinh

rrong ctrQc hap tru khi c6 1l kiiin phrin d6i vij n6i dung bi6n ban trong thdi hqrl muqi

( l0)-ngal kd iiL ngdy gui. Bi6n ban hqp I lQi ddng Quan trj dugc L{p birng ti6ng Vi€t

vd c6 th6 l6p bang ti6ng Anh lli€n bin phdi co chi k;i cia chti tqa viL nguoi gl.ti bietr

ban.
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Didu 16. Bi6n bin hop H6i ddng quin tri
1. Cdc cuQc hgp HQi d6ng qurin tri phai duoc ghi biin bdn rir co thi ghi drn, ghi vir luu
giii duqi hinh thric dien ttr kh6c. Bien ban phdi l{p biing ri6ng Viet vA cd lha- ldp them

birng ti6ng nuoc ngoii. bao gorn cic noi dung chri 1iu .au day:

a) 1'€n, dia chi tru sd chinh. md s6 doanh nghiQp;

b) Tboi gian, dia di6m hop;

c) Muc dich, chuong trinh vd n6i dung hgp;

d) Hq, ten tung thdnh vi€n dU hQp hodc nguoi drroc ir1 qrryin dr; hrlp r ir c/rch thirc du

hAp: hA, tCn c6c thdnh vi€n kl6ng du hop vd lli do;

dt Vin dA drrqc thao luan \a biiu quyir t9i cuQc hgp:

e) Tom tit ph6t bieu j ki6n cria ttmg thdnh vi6n dF hop theo trinh tu di;n bien circ

cuoc hop;

g) K6t qu6 bi6u quy6t trong d6 ghi 16 nhiing thiurh vien tdn tharnh, khaDg tdn thinh vii
KJrOng co y Kren:

h r Vdn dd da duoc thong qua vd rj le bidu qulil rhong qur ruong inrg:

i) Ha. tCn, cht ki chll toa vd nguoi ghi bi6n bdn. trir truong hqp quy dinh tiri khorin 2

uleu nay.

2. Trudng hqp chr:r toa, ngudi ghi bien bdn tu chdi kj bi6n bdn hc.,p nhtrng n6u dugc trit
ce thdnh vi6n khAc cia HQi d6ng quen tri tharn dg hop k! va cd driy di noi dun8 theo
quy dinh tai ciic di6m a, b. c, d. d, e. g vd h khodn I Diiu ndl thi bi6n hin ndy c(r hiQu

luc.

3. Ch0 toa, ngudi ghi biCn bdn vd nhirng ngudi ki ten trong bidn bdn phdi chiu tr;ich

nhi6m vd tinh trungthuc vd chinh xdc cuu noi dung tri6n bdn hgp Iloi dong qurin tri.

4. Bi6n bdn hgp FIQi d6ng quan tri vd tii lidu sr]r dqng trong cudc hop phdi duuc luu
gjil'tAi tru sd chinh cia C6ng ty.

5. Bi€n bdn l6p bing tieng Vidt vd bing ti6ng nuoc ngodi c6 hi6u luc phrip lli nhu

nhau. Trudng hop c6 stL kh6c nhau vd n6i dung gila bi6n bAn bnng tidng \/irt vr hing
tidng nucrc ngodi thi n6i dung trong biin bLin bing rieng Viet duuc iif (lung.
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cuuoNG v. BAo cAo, c6NG KHAI CAC LqI iCH

Diiu lT. Irinh bdo crlo hing nirnt

L. K6t thirc nim tr\i chinh. llQi diing quan tli phai trinh Dai hoi ddng c6 ddng b6o cio

sau dA):

a) llao cdo ket qua kinh ckranh ctta C6ng ty;

b) lldo clo lii chinh:

( j lli.'Lr',,1:inh SLirr c"ng trc qrran li. ,lrctr IrJnh C;rng t):

d) 13ao ciio thlin dinh cLra llan Ki6rn soit

2. llao cao quy dlnh tai ciic didn a, b vd c khoAn 1 Di6u ndy phAi duqc gii din Ban

kiinr sorit dd lhiirll dinh chinr Irhdt ld 30 ngiry tuoa ngdy khai mac cu6c hqp Dai hdi

da)ng cO ddng thuong nien n0u Diiu lQ Cdng ty khdng c6 quy dlnh khdc

3. lldo cao quy dinh tiri cic khoin I , 2 Diiu nAy' bio c6o thAm clinh cira Ban kiim soit

vi bdo crlo t li,n Loan phiri iiuo. c luu gif tqi tru sd chinh cia COng ty chirr nhit ln l0

n.siry tftroc ngAy khai mac cuQc hgp Dqi h6i d6ng c6 d6ng thudng niCn Co dong su

hi,,, .O pha,, .ro Cdng ,y lien tlc it nhdt 0l nam cd quy'n tu minh hoAc cing vdi lu{t

su. ki torln vi6n. kiirr toiin vien c6 chung chi hnnh nghe truc ti6p xem xdt bdo c6o quy

rlrnh L.rr Ul\ L nJ\.

Diou 18. Thn lao, thu6ng vir lo. i ich khic ciia thirnh vion HQi tl6ng qu6n tri

| . Cing ly r., qrrl in tta lhtr 'r,'. thuo'ns il'o rhrLnlr r ien I l6i dorrg quan tri tlrco l<et qua

r,a hiQu qLui kinli doanh.

2. Ihrlnh viin flQi <li\ng quan tf! dLfoc hLriing thir lao cdng viec vd thuong Thu lao

c6ng vitc duqrc tinh theo sd ngr\y c6ng cAn thi6t hoin thdnh nhiem vu ci'ra thdLrh vidn

ll0i cldngqurinrri vdmircthiiaom6i ngdy. llQi ddngqunn tri dutinhmucth laocho

ti rg thanh \ien thco lguyen tac nnat Lri Tdng muc thir lao vir thudng cua lloi dorrg

qudn tfi clo D4i hQi d6ng c6 cldng quy6t dlnh r4j cuQc hqrp thuong ni€n'

3. 'fhi Iao cua tilng thinh !iOn llOi <iirng quan tri duqc tinh vio chi phi kinh doanh cLta

Ca)ng t)'theo quy dinh cua phdp luat va thu6 thu nhQp doanh nghiQp' duoc th6 hi€n

thiinh muc lidng tlong bao cho lari chinh hing ndm c0a COng ty vd phai bdo ctio Dqi

ltoi di'le cn Jong tiri tLrue llr.'p lhrtolrg nian

,1. l.hr\rrh viCrr ll6i d6ng quAn rri nirn giir chirc vr,r didu hdnh ho{c thiinh vicn llgi dong

quar tri li\nr vi€c tai cdc ti6u ban cua llQi dirng quin tri hoarc thllc hiQn nhitng cdng

viec khric n-sodi phanr vi nhicln !u thdng lhLLdrlg cira mot thdnh vi€n FToi ddng qu''n

rri. cO rtrd duoc tr.i them thi lao du.<ri dan-e mdt khodn ti6rr c6ng ftQn goi theo tirng lrn.

lLLong. hoa h6ng. phAn tlarr lqi nhuan hoac drLoi hinh thuc khdc theo quSdt dinh cua

I10i cl6ng qrrrlLn tri.

5.'fhinh viOn IlQi ddng quin tri c6 quyin dugc thanh toan t6t cA cAc chi phi di lai' dn'

d vd cac l(hoan chi phi ha'p lli khdc md ho c16 phni chi tra lfti thqa hien tr6ch nhieln

rhdnh 
'ien 

I l6i cldng qudn rri cua minh. bao g6m cd chc chi phi ph6t sinh tlong viec toi
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tham du cac cuQc hop Dai hQi dirng c6 d6ng' IlQi d6ng quhn lri hoAc ciic ti€u ban cua

HQi ddng quan tr!.

6. Thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri co thd dusc COng ty mua bao hiem trdch nhidtn sau

khi c6 sg ch6p ttluan 
",iu 

Oai h6i d6ng c6 d6ng Rdo hi6rn ndy kh6ng hao gdrn hdo

hi,!m cho nhlng tr6ch nhiQm cira thdnh vi€n Hdi ddng qudn 1ri liCn quan d6n vi6c vi

ph4m phrip luit vd Di6u lQ C6ng tY.

Diiu 19. C6ng khai c6c lqi ich li0n quan

Truong ho. p Di€u lQ C6ng ty l<h6ng co quy dinh khdc chat che hon' vi0c cirng khai loi

ich va ngudi co lien quan cia COng ty thuc hiCn theo quy dinh sau day:

1. Thdnh vi6n H6i d6ng qudn tri cira Cdng ty phei kC khai cho C6ng ty vi: c6c lqi ich

liin quan cia minh. bao gorn:

a) T€n, 1116 s6 doanh nghi6p, dia.chi tru so chinh ngirnh' nghi kinh doanh-cita doanh

IrghiQp md hq c6 sd hiitr ph6n vdn g6p hoAc cd phdn; ti l€ vd thdi di€n sd hiru phdn

r 6n g6p hoac c6 Phrin do:

b) Tdn, md sii doanh nghiQp, dia ahi try sd chinh, ngdnh' ngh€ kinh doanh cLia doanh

nghifp md nhilng nguoi co li€n quan cia hq cing so hfru hodc sd lliu rienP phin vdn

gop ho{c c6 phAn tr€n l0% v6n c1i€u lQ.

2. Vi€c kC khai quy dinh tai khoan 1 Diiu ndy phai clugc thqc hien trong lhoi hln 07

ngdy ldm viQc, k6 tir ngdy ph6t sinh lo-i ich li6n quan: vi6c slra ddi' b6 sung phdi duoc

th-6ng bdo voi Cdng ty trong thoi hqn 07 ngdy ldm viQc' k6 lu ngA! c6 siLa c16i' bd sung

tu0ng ung.

3. Thdnh vi6n I{Qi ddng quAn tri nhan danh c6 nhin hoqc nhdn danh ngrLtti kh6c de

thuc hien c6ng viCc dudi rnQi hinh thtic trong pham vi c6ng viec kinh doanh cua C6ng

ty ddu ph6i giai trinh ban ch6t, nQi dung cti]a c6ng viec do trudc 1l6i d6ng qu'!r.tri vtr

chi dugc thyc hiCn khi duoc da s6 thdnh vi6n cdn lai cua IlQi d6ng quan tri chap

thuAn; n6u thuc hiQl md kh6ng khai bdo holc kh6ng dugc su chAp thuan cLia tl0i ddng

quan tri rhi L,rl cd thu nhap c6 duqc lu hoql dQnS do lhuoc vi Cdrrg t5 '
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CHIJONG \4, NIOI QUAN HE CUA HOI DONG QUAN TRI

Diiu 20. Miii quan hC giirr cic rlrinh ri0n Hqi ddng quin rri

1. Quan hQ gi*a c6c thdnh vien HQi tlongqurntrr la(lLrdn hcphoi hqp cr'ic thiLnh ridn

HOi d6ng quan tri co trach nhiem th6ng tin cho nhcu vE r dn di co iidn quan trong qu6

trinh xu ]i c6ng viec dugc phdn cdng.

2. Trong qu6 trinh xLi ly cdng vi6c, tharnh vien HOi d6ng qudn tri dugc phAn c6ng chlu

trAch nhiem chinh phdi cho dong ph6i hqp xn ly. n€u c6 vdn d€ li€n quan den linh vuc

do thdnh vi€n HQi ddng quAn tri kh6c phu trdch 'frong truong hqp giia cdc thdnh vi€n

HQi rl6ng qudn tri con co y ki6n khric nhau thi thdnh viCn chiu tr6ch nhiQn chinh b6o

cdo Chir tich H0i ilong qudn tfi xern \dl qtrl dt dinh rheo Lhdm quyin hoac t6 chuc haf

hoac ldy j ki6n crla c6c thdnh vi6n HQi d6ng quin tri theo quy dinh cira phdp luQt'

Di€u lQ C6ng ty vd Quy ch6 n,ry.

3. Trong trudng hgp c6 sq phan cdng L4i gina cdc thanh \ ien floi ddng quan tri thi c6c

thdnh vi€n HQi ddng quirn tri phaj bdn giao cdng viQc' hd so' tdi lieu li€n quan' ViQc

bdn giao ndy ph6i dugc l{p thirnh van bin vd bdLo cao Chir tich HQi d6ng qurin trl v€

vi6c bdn giao do.

Didu 21. M6i quan hQ v6'i ban aliiu hnnh

Voi \ai trd qudn tri. Hqi ddng qudn tri ban hanh cac nghi quyit d€ Tdng Uidm dd. 'a
b6 n6y di€u hdnh thlrc hiQn. Ddng thoi, I-lOi d6ng qu6n tri ki€n.r tra. gi6m s6t thqc hiQn

cac ngnl quyet.

Didu 22. Miii quan hQ v6i Ban Ki6m so6t

1. M6i quan trQ giiia HQi ddng qu6n tri vir Ban Ki6m soAt ld quan h0 ph6i hop Quan

h.. lirm riic giDa Hoi d6ng qudn tri \oi Ban Kidrn sodt theo ngtr\in tic brnh cl.ing ra

dQc lap, ddng thdi ph6i hqp chat chc, h6 trg ldn nhau trong qu6 trinh thqc thi nhi€rn

2. Khi tir5p nhQn c6c bi6n bin ki6nr tra hoqrc b6o c6o t6ng hgp c{ia llan Ki6rr soat, lloi

ddng quAn tri co trAch nhi€ra nghi€n cfu vd chi dao c6c bO ph{n c6 lidn quan xd1

dung k6 hoech vd thrrc hiCn chan chinh kip thoi.

CHIJONG VII, DIIU KHOAN THI HANH

Diau 23. HiCu luc thi hAnh

Quy ch6 hoqt dOng cira HQi ddng qudn tri Cdng ty cd phdn Gach Ng6i Cao Cnp bao

g6m 7 chuong, 23 di6u vd c6 hiQu luc thi hirnh k6 tn ngdy 22 thdng 04 ndm 2021

G QUAN TR!
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CONG TY CP CONG HOA XA HoI CHUNGHIA VIET NAM

GACH NGOI CAo CAP DQc l6p - iu do - H4nh phric

k)n Uyin. ngdy 22 tlnng 4 ndn 20] I

QUY CH6 HO,IT DSNG CUI NIN KIE\4 SOAT

Cdn cir Ludt Ch ng khodn ngay 26 thdng l1 ndtn 2019:

Cdn ci'Ludt Doanh nghi€p ngdv l7 thdng 6 ndm 2020:

Cdn ct? Nghi dinh sA I55/2020/ND-CP ngiiy 31 th/tng I2 ndn 2020 cua Chinh

phi quy dinh chi tidt thi hdnh in6t s6 diAu cia Lt6t Ch ng khoan;

Cdn ct? Thdng tu s6 116/2020/TT-BTC ngdy 3t thdng t2 ndm 2a20 cia 86
rrrong Bd Tai chinlt huong din tnot so di,,u ,i q tnn rt i t,)ng ty op cltrng ctoi vot

c6ng ty dai ching tai Nghi dinhs6 t55,:020tttO-(P ngdy 3l thcing I2 ndnt

2020 cia Chinh pht) quy dinh chi tidt thi hanh nor sd diiu clio Luat Chimg
khodn;

Can ci Dieu le Cong ry c6 plnn CP GN Cao Ctip.

Cdn ct:t Nghi quy* Dqi h6i d6ng ci dong Cdng 4,, ti pht)n CP GN Cao Ctip si
0l/j4/NQ-DHDCD ngd, 22 thqng 4 ndn 202l
Ban kiim soar ban lhnh Quy chi hoat dong cua Bn kien soat ConB q co phon

GN Cao Ctip;

Quy chd hoat d1''ng cia Ban kiitn soar Cong ry co phdn Goctt Ngii C,n ( i1, bes
g6m cdc nQi dung sau;

Chuo ng I
QUY DINH CHUNG

Di6u l. PhSm vi tlidu chinh vi tt6i tuqng rip dyng
l. Pham vi didu chinh: Quy ch6 hoar ddng cua Ban l<iem so;ir quy dinl.r co cAu t6
chuc nhdn su. tidu chuan. diiu kien. qLryin vd nglria ru cda Ban kicm sodr rd
c6c thdnh vi6n Ban ki6m so6t theo quy dinh tai LuAt Doanh nghiep, Diiu le

cdng ty ve cdc quy dinh khdc co Iidn quan.

2. E6i tuong rip dung: Quy chi5 hoat dong cua Ban kidrn soar duoc dp dung cho
Ban ki6rr so6t vd cdc thdnh vi6n Ban Ki€rr sodt.



Diiu 2. Ngrry6n tic holt il6ng ciia Ban ki6m so6t

Ban ki6rn soilt ldrn vi€c theo nguy€n tic tip thd. Cac thirnh vi6n ctla Bal kiem

sodt chiu tdch nhiQm cd nhdn ve phdn viQc ciia mlnh v2r cung chiu tr6ch nhiQm

tluoc Dai hQi d6ng c6 ddng, trudc phitp luat v6 c6c cOng vi€c, quyet dlnh cua

iian Klent soar.

Chuo ng lI
rHANH vttN BAN Kl[M soAr (KIEM soAr vItN)

Di6u 3. Quydn, nghia Y! vir tr{ch nhiim cda thirnh vien Ban Ki6m so6t

l . 'I uen thu dtng phdp luat, Di€u 16 c6ng ty, nghi quy6t Dai hOi d6rtg co dong

vii dao duc nghd nghi€p trong thgc hiQn qLry€n vir nghia vu duoc giao'

2. lhuc hi€n quydn vd nghia vg duoc giao mgt cdch trung thuc, can trong, tot

rrhot nhirn boo darn loi ich h(ry phdp roi da cja Cong g

3. flung thirnh voi loi ich cua C6ng ty vir c6 d6ng; khdr.rg lam dung dia vi, chtc

vu vir su dung th0ng tin, bi quyilt, co hQi kinh doanh, tdi sdn khric cira C6ng ty

di Iu loi h,,;c phuc r u loi tch cLta to cnuc. ci nhin l<hac

4. Nghia vq khdc theo cluy dlnh cia Luit Doanh nghiip vd Dieu ld c6ng ty'

5. fruong hop vi pham quy clinh tai cdc khoirn l' 2,3 vd 4 Di0u ndy md gAy

thi€t hai cho C6ng ty ho?c nguoi khdc thi thdnh vi6n Ban ki€m soet phai chiu

tr'6ch nhi€ur cA nhdn ho6c li€n doi b0i thuong thiQt hei d6 Thu nh{p vd lgi ich

khdc md thirnh vi6n Ban Ki6rn so6t a6 dugc do vi ph4m phii ho2rn tr6 cho C6ng

ty.

6. lludng hop phat hi6n co thdnh vi€n Ban ki6m so6t vi pl.rEm trong thqc hiQn

quyen uJ ughiu vu clttoc giao thi phai th6ng b.1o bdng vin bAn d6n Barl kidm

soit, ydu cdu ngudi c6 hdnh vi vi pham ch6m dft hdnh vi vi pham vir kh6c phuc

hau ctua.

Di6u 4. \hi6m ki rir s6 luong lhanh ri6n tlan ki6m sodt

l. Ban ki€m so6t co 03thirnh vi€n, nhigm k! cria thanh viOn Ban KiCm sodt

kh6ng qurl 05 ndm vir co thd duqc biu lqi voi s6 nhifm k! khong hlrn ch6

2. fhdnh vi€n Ban ki6m soht kh6ng nhdt thiet phdi Ia co dong cua Cdng ty'

3. Ban kidm sorit phiii co hon rnQt nria s6 thirnh vien thuong tri d ViCt Nam'

4.'fruong hop thiurh vi€n Ban Ki6m so6t c6 cirng thdi di€m kdt thirc nhiQm k!
rnir thirnh vi€n Ban ki6rn so6t nhiQm k! moi chua dugc bAu thi thirnh vidn Ban

Liim .t,irt di hct nhicrn kj r in riep luc thLrc hian quyen va nghia r u cho ddn khi

thenh vien Ban kidm sodt nhi€m k! m6i duoc bdu vir nhdn nhiQm vu.

Dit\u 5. f iiu chuin vi tliiu kitn lhanh r i6n Ban ki6m soit



l. l'hdnh vjOn Ban ki6m sodt phii ddp ing cdc ti€u chudn vd di€u kiQn sau c16-v-:

a) Khong thuoc doi tuong theo quy cllnh tai khodn 2 Di€u l7 c[ra l_Lrdt doanh

nghiCp;

b) Duoc ddo tao mQt trong c6c chuy€n ngdnh v€ kinh t6, tdi chinh, k6 rodn, kiirn
toan, luat, qudn tli kinh doanh hofc chuvdn r.rg]nh phrl hop vdi hoat d6ng kinh
doanh cua C6ng ty;
c) I(h6ng phdi ld ngudi co quan he gia ctinh cLra thrinh
Gidn d6c (T6ng Gi6m d6c) vd nguoi qudn l1/ kh6c;

vien t16i d6ng quan tri,

d) Kh6ng phrii id ngudi quen li C6ng ty, l<hdng nhAt thi6t phai la c6 ddng bodc

ngudi Lao d6ng cira C6ng ty;
cl) Khdng duoc ldm vi€c trong b6 phan ke todn. tar chinh cua Cong ty;
e) Kh6ng duoc ld thdnh vi6n hay nhAn vi€n cira t6 chuc ki6m todn duoc chdp

thudr.r thuc hi€n l<i6m toiin cdc bdo cdo tai chinh ciia C6ng ty rrong 0J nArn lien
tn-r<rc d6;

g)'fi6u chu6n vd didu kien kh6c theo quy dinh khric cua ph6p h.rdt ccl li0n quan

va ureu le cong ty.
2. Ngodi cac ti€u chudn, di€u ki€n qtry dinh tai khoan I Dieu nry, thdnh vien
Ban kidrn soat cong 11 dai ching theo quy dinh lli diern l. l<hoan I Diitr 88 cuc

Luat Doanh nghi6p kh6ng dugc ld ngudi co quan h€ gia dinh cua ngLro.i qLrdn lj
doanh nghi6p cira C6ng ty vd c6ng ty Ine: nguoi dri di.;n phan rdn cua doanh

nghi€p, ngudi dai di6n ph6n v6n nhd nudc rai c6ng ty me vd tai C6ng ty.

Di6u 6. Tru&ng Ban ki6m soit
1. 'fruong Ban ki€n sodt phdi c6 bing t6t nghi€p dai hoc trd len rhuoc m61

trong c6c chuyOn ngdnh kinh t6, tdi chrnh, ke toan, ki6rrr toiin, ludt, qLran tri kinh
doanh ho{c chuy€n ngirnh c6 li€n quan den hoar dong Linh doanh cua doanh
nghi€p.

2. 'lruong Ban ki€m so6t do Ban Liern sodr biu rr.ong so cdc thanh vien Ban
ki€rn sotit; vi6c bAu, n.ri6n nhi6m, bii nhi0m theo nguy€n tirc da so.

3. Quydn vd ngJria vp cia Trudng Ban kiern soir clo Diiu le cong ty quy dinh.

Diiu 7. Di cii. iLng cri thirnh vi€n Ban Lidm sorlr

l. C6 dOng hoSc nhom c6 dong sd hitu tir t 0% riing sti c6 phin pho thong rr.o

l€n c6 quy6n d6 cu nguoi vdo Ban ki€m sodt. Trunng hop Eidu 16 c6ng ty kh6ng
c6 quy dinh kh6c, vi€c dil cu nguo-i vao Ban Kiern soat thrrc hi.;n nhLL sau:
a) Cac c6 d6ng ph6 th6ng hpp thdnh nh6rn d€ de cu nguoi vao Ban l<i6rr soiir
phei th6ng bao vd vi0c hop nh6m cho c6c c6 d6ng ch-L hop bi6t n.urlc khi khaj
mac Dai hdi d6ng c6 d6ng;



b) Cdn cir s6 ltLorg thirnh vi€n Uan Ki0m sodt, cd d6ng ho{c nhom c0 d6ng quy

dinh tai khodn niry dugc qLry6n di, cti m6t ho{c m6t s6 nguoi theo quyiit dinh

cua Dqri hdi ddng c6 ctOng lirnr ung cu viOn Ban ki6m so6t ftuong hop s6 trng

cr-r vi6n dugc c6 d6ng hodc nhorn c6 d6ng dd cir th6p hon sd ring cir vi€n mir hg

cluoc quydn dd cu theo quy0t dinh cua Dai hQi dOng c6 cl6ng thi s6 img cir vi6n

con lai do I lqi d6ng quan tri, Ban Kienr sodt va czic co dong l<hdc dd cri.

2. li uong ho. p s6 lugng ung cu vi€n Ban ki€rn sodt th6ng qua d€ cu vd img cu

vin khong du s5 luong cin thiet theo qLry dinh tai khoarr 5 Dieu I 15 Luat Doanh

nghiep, Ban ki€rr sorit duong nhi€m gidi thiQu rhdm ung ciL viOn hoirc to chuc

dd crL theo quy dinh ttii Di€u lQ cong ty. Quy chd rroi bo vd quan tri c6ng ty v?r

Quy ch6 hoat clQng ciLa llan ki€m soat Viec Ban Kiern soar duong nhiQm gi6i

rhiQu th6m ung cu vi6n phdi dtrqc cdng b6 rd r'2rng truoc khi DqIi hQi dong cd

ddrrg bi€Lr quy6t biLr thdnh vi€n Ban ki€n sodt theo quy dinh cira ph6p iuQt'

Di6u 8. Cnch thLic bAu, mi6n nhi6m, biri nhiQm thirnh vi6n Ban ki6m soit

l. Vi€c b6u, rni6n nhi0m, bdi niidm thiLnh vi6n Ban ki6m so6t thuQc th6rn quydn

cua Dai h6i d6ng c6 d6ng,

2. Viec bi0u quy6t bau thdnh vi€n Ban ki€m sodt phdi thr,rc hi6n theo phuong

thic bdu d6n phi6u, theo d6 rn6i co d6rrg c6 tdng sri phi6u bidu quy6t tuong ung

voi t6ng s6 c6 phAn sn hnu nhdn voi sii thanh vi€n dugc bdu cta Ban Kiem sodt

vi c6 c16ng co quydn d6n htit hoac m6t phAn tOng s6 phidu b6u cua minh cho

m6t ho{c rrdt sd urg cu vi€n. Nguoi trung cu thonh vidn Ban kjem so6t dugc

xeic dinh theo sd phi6u b6u tinh tu cao xu6ng thdp, bit dAu tir ring crL vien c6 so

phi6Lr bAu cao nhAt cho cl€n khi du s6 thainh vi€n quy dlnh tai Di0u 16 c6ng ty.

l'rtrong ho. p co tu 02 irng cu vi€n tltr len dqrt cung so phieu biu nhu nhau cho

thdnh vien cuOi cirng cua Ban ki6m so6t thi s€ ti6n hdnh biu lai trong so cdc urg

cu vi6n c6 s6 phi6u bAu ngang nhau holc lqa chqn theo ti8u chi quy dinh tqi quy

chd bAu cu ho4c Didu lQ c6ng ty.

Di6u 9. Cic trudng hgp rni6n nhiQm, bii nhiQm thirnh vi6n Ban ki6m so6t

1. Dqi h6i cl6ng cO d0ng rni6n nhi(rn thanh ridn Ban Kiem soeit trong trudng

hgp satr day:

a) Kh6ng con clu ti€u chuAn vd di€u ki€n ldm thdnh vi€n Ban Ki€m sodt theo

qu;, dlnh tai DieLr 169 cua Luit Doanh nghi€p;

b) Co don tiL chuc va dugc chdp thu{n;

c) l'rLLong hgp khdc do Diiu lQ c6ng ty quy dinh

2. D+i hQi ddng cd cl6ng bdi nhiQm thirnh vi6n llan ki€rn sodt tlong trudng hqp

saLr day:

a) I(h6ng hoiur thdnh nhiQrn vrr, c6ng viQc dugc phdn c6ng;



b) Kh0ng thuc hi6n quydn vir nghia vu cua minh trong 06 thAng lien ruc, rr.ir

trudng hq? b6t khd ki6ng;
c) Vi pham nhi6u l6n, vi pham nghiCrn trong nghia v9 cua thdnh vi€n Ilan kierr
soi,i theo qtry dinh cua Ludr Doanh nglri€p ri Diiu li cjng 11:

d) Truong ho-p Idrdc theo nghi quy6t Eai hoi c{6ng c6 d6ng.

Di6u 10. Th6ng b6o vd biu, mi6n nhipm, bdi nhiOm thirnh vi0n Ban ki6m
sodt

1. 1'ruong hgp di xdc dinh dugc ung cLi vien Ban l<ienr sodt. Cong ty phdi c6ng
b6 th6ng tin li6n quan cl6n c6c img cu vien t6i thi6u l0 ngdy tr.udc ngiy khai
mac hop Eai hQi cl6ng c6 d6ng tr€n trang thong tin di6n tu cira Cfrng ty di co

.ldng co rhi tirn hiiu re cdc iing cu vien nay rluoc klri bo phieLr. urrg cu iijn
Ban ki6m soat phrii cir ca:n k€t bing vdn biin vd rinh rrung thuc, chinh x6c cr-ra

cdc thdng tin c6 nhdn dugc c6ng b6 vd phai carr k€t thtLc hicn nhienr ru nrot

c6clr tlung thuc, can trong va vi lryi ich cao nhal cua cdr.rg ty n6u drkrc Lrau larn

thdnh vi€n Ban ki€rn sodt. 'fh6ng tin lien quan den rnrg cLr r icrr Ban Kidn sodt

duoc cdng b6 bao g6m:

a) Ho t€n, ngdy, thdng, ndm sinh;

b) Trinh d6 chuy€n m6n;

c) Quri trinh c6ng tric;

d) Cdc chuc danh quin l;i khdc;

d) Loi ich c6 li6n quan t6i Cdng ty vd cdc bdn co li€r.r quan cLia COng ryi
c) Cdc tl)dng Iin I.hjq lncr co) theo quy clirh tai Dilr Ii cong rr:
gtCongty phai co rrdch llieln ca'ngbotlrorrg tirt r e cic cong 11 rni - ng crr v,in
clang n5.m giir c6c chric danh qudn ly vd cac lcri ich co li€n qlran toi C6ng tv cLia

rlrng cu vi6n Ban ki6m soat (n6u co).
2. Vi6c th6ng bdo v€ k€t quri biLr, rriin nhienr, bi nhiern rhanh r iin llan kicrrn

soit thuc hidn thco cdc quy dinl ruong clirr r e cong ho rhrrlg rin

Chuong IlI
BAN KII'M SOAI'

Di6u 11. Quyin, nghia vg vir trrlch nhigm ciia Ban ki6m so6t
L Ban Ki6m so6t thuc hi6n gir:irn set UOi d6ng qr-rdn tri, Gi6m d6c
Giim cl6c trong viec qiran lj va cliiu lrinlr Cdng r1 .

2. Kiern tra tinh hop ly. hop P\rp. rinlr l|Lng rlrre ra rlrrri do ci
qurin ly, di0u hdnh hoat ddng kinh doanh; tinh he th6ng, nhdt cludn
cua c6ng t6c k€ to6n, th6ng ke vd l;rp bdo c6o tiri chinh.

hodc-long

lrong lrong

vd phir hop



3. l'h6m dinh tinh dAy dLi, h<rp phap vd trurrg thtrc cira b6o cd,o tinh hinh kinh

doanh, b/ro c6o tdi chinh hing nirm vd 06 th6ng cfa C6ng ty, b6o c6o danh gid

c6ng tAc qudn ly cna HQi di;ng quin tri va trinh bdo czio tharn dinh t4i cu6c hop

Dai h6i dtrng cd d6ng thuong ni€n. Rir sodt hqp d6ng, giao dich v6i nguoi co

li6n quan thudc thdrr qu1€n ph6 duy6t cua H6i ddng qurln tri hoac Dai hqi dong

c6 d0ng va dua ra khuy€n nghi v€ hop d6ng, giao dlch can c6 ph6 duyQt ciia HQi

ddng qurin tri hoic f)ai hQi di;ng c6 d6ng.

rl. Itar sodt. ki€m tra vA danh gid hi€u luc vd hi€u qud cira hQ thiing ki€m sorit noi

b0, ki€rn torin n6i b6, quan I! r'ui ro vA cdnh b6o sdrn cua Cdng ty.

5. Xem xdt sij k6 toin, ghi ch6p k6 to6n vd cdc tdi li€u kh6c cira C6ng ty, cdng

vi6c quan 11, didu hdnh hoqt dQng cta Cdng ty khi x€t thdy cdn thi6t ho{c theo

nghi quy6t Dai hdi dting ctl d0tig hoic theo y€u cdu cua c6 dOng ho4c nlrom co

d6ng quy dinh tai khodn 2 Diiu 115 t-uit Doanh nghiQp.

6. Khi co y6u ciu cua c6 c16ng hoic nhom c6 cl6ng quy dlnh tqi khoiur 2 Diiu

ll5 l-udt Doanh nghi€p, Ban ki€nr sorit thLrc hien kidm tla tlong thoi han 07

ngdy lArr vi€c k0 tf ngdy nhdn diroc y6u cdu. lrong thdi h4n l5 ngdy k€ tir ngiry

k6t thrjrc kr€m tra. Ban ki0m sodt phdi b6o cd,o vA nh&ng vAn dd dugc yeu cuu

ki6m tra d6n H6i ddng qudn tr! vd c6 d6ng hodc nh6m c6 ddng c6 y€u cau. Viec

kiem tra cua Ban ki€m sodt quy dinh tqi khoirl ndy kh6ng duoc cAn trcr hoat

d6rrg binh thutrng cua I-lQi ddng quarr tri. Ldrong gay gian doan didu hdnh hoqt

d6ng kinh doanh cua C6ng tY.

7. Ki€n nghi tlQi d6ng qLran tri ho?c Dai h6i d6ng c6 d6ng biQn phap sua doi, bo

sung, cai ti6n co cau t6 chiLc qudn li, gi6m s6t vd di6u h2rnh hoat dqng kinh

doanh cua C6ng ty.

8. Khi ph6t hisn co thdnh vi€n Hiri ddng qudn tli, Gi6m d6c hodc T6ng Gidm

d6c vi phqrr quy dinh tai Didu 165 Luit doanh nghidp ph6i th6ng b6o ngay

bing vdn biir.r cho tldi cJ6ng quin tri, y€u cAu ngudi co hirnh vi vi ph4m chdrn

din hinh vi vi pham vir co giiri phap khic phuc hdu quA

9. Iham dq vd tharr gia thao Iuin tai cdc cuQc hqp Dai hOi
,;. ; !^oong co oong. Hol

ddng quan tri vd c6c cuQc hqp khdc cua C6ng ty.

10. SrL dgng tu vAn clQc lap, b0 phdn ki€m to6n ndi bQ cua

nl.riQm vu drLoc giao.

I L Ban kiOrn so6t co rhe tham khao ! ki0n cta HQi d6ng qu6n tri hu6c khi trinh

oa,,, eio, kct lLrin va kien nghi lin Dai hoi dong co ttong.

12. Kiem tla tung v6n di c9 the li6n quan d6n qudn l1i, didu hdnh hoqt dgng cua

C0ng ty theo cli nghi cua c6 d6ng.

13, Y€u cAu l-lQi dttng quan tr1 ph6i tliQu tap hop b6t thuong Eai hQi d6ng c6

tl6ng.

Cdng ty d0 thFc hign



14. Thay thii H6i cl6ng qudn trj hieu tAp hop Dai hoi d6ng c6 d6ng trong thcri

han 30 ngdy trong trudng hc.,? H6i ddng qurin tri khdng tr.idu tiip hop Dai h6i
dong co dong theo quy d!nh tai khodn 3 Di€u 1,10 [-udt Doanh nghi6p.

15. Dd nghi Chir tich H6i ddng quan tfi phai tfiliu tip hup I loi dong quan l.r.
16. Xem xet, trich luc, sao chdp mc.lt plran lrodc toirn bo noi dung k0 khai l)anh
s6ch ngudi co li€r.r quan vd lo'i ich co li€n quan ducrc k0 l<hai quy dinh tai khoan

I vd ldro6n 2 Di€u 164 Ludt Doanh nghi€p.
: ' ':I /. De xuat va kien nghi Dai hoi ddng cd d6ng phe duy6t danh sach t0 chuc

kiern todn duoc chap thudn thuc hi€n ki€m todn 86o cilio tdi chinh cia C6ng ty:
t6 chuc ki0m todn duoc ch6p thudn thLrc hifn kiinr tla cdc hoat <J6ng cua Cong
ty khi xdt thAy cAn thi€t.

18. Chiu rrrich nhiirn truoc co dong vi hoat dong giarn s;it crra rninlr

19. Gi6m sdt tinh hinh tdi chinh C6ng ty, vi6c tLrdn thu phdp lu6t cua thdrnh vi6n
Hdi d6ng qudn tri, Gidm d6c (T6ng Gianr doc). nguoi quan li khic rfong cdc

hoat d6ng.

20. Dam bao phoi hQ? hoar dong voi I{6i ddng quan tri, Gi6rn d6c ('1'6ng Gidm
d6c) va cd ddng.

21. Truimg hop phdt hi6n hdrnh vi vi pharr phdp ludt hodc vi pharn Dieu le cong
t) cua thanh viin Fldi dong quan tri, Gi6rn d6c (1'6ng Gidn d6c) vd nguoi di6u
hdnh doanh nghi6p kh6c, Ban ki0n sodt phai rhdng hdo bing van bdn cho Ildi
clong quan tri trong \'ong 48 gio, y6u cALr nguoi co hinh vi vi pharn chdrr dirt vi
pham vd co giai phdp khic plrrrc hau qua.

ll. XAy dung Quy che hoat dong cria Ban ki€rn sodt vd trinh Dai h6i d6ng c6
ddng th6ng qua.

23, Chung ki€n FI6i d6ng quan tri td chric ki6m phi6u va lap bi€n ban kiem
phi€u n€u cluoc ll6i ddng qudn tli y€u ciu tlong truo-ng hop l6y 1i kiin eo don{
'.-'..'.bang v;n ban da lhong qua nghi quyer cua Dai hoi clolg cd dong.
24. Truo-ng Ban ki6m sodt di6u hdnh cl6 Dai hdi d6ng c6 d6ng bau chu toa cLr6c

hop doi \ or truong hop Chu tich vdng tnAt hodc tam thoi rndt hhd ndng ldn viec
md c6c thdnh vi6n HOi tl6ng qud.n tli con lai khdng bau duoc n,euoi lirm chu toa.
'fruo'ng hgp ndy, nguoi co s6 phi6u bAu cao nhdt ldrr chu roa cu6c h9p.
2). lhuc hren cac qu)en vii nghia vu khdc thco qr-ry dinh cua Ludt Doanh
nghidp. Diiu le cong ty va Nglri qrryer cua Dai hoi dong co dong.

Diiru 12. Quy6rr dugc cung cdp th6ng lin cda Bln Liim soit
L Tdi ligu vd thOng tin phdi duo-c gti d6n thdnh vi6n Ban kiGrn soat cirng thoi
diern r a theo phuong rlrirc rhu doi r <ri rhlrrrh vien I ldi dong quan rri. bao gonr:
a) Thdng brio rrdi hop, pbi€u l6y li kiiln thdnh vi6n l.t6i ddng qudn tri vd tai Ii6u
kcm tl.reo;



b) Nghi quy6t, quy6t clinh vd bi€n bdn hgp cua I)ai hQi d6ng cO d6ng. FIoi dong

qudn tri;

c) Bdo c6o cua Gidnr d6c hoac l6ng Gihm c16c tLinh H6i ddng qudn tri hodc tiri

li0u khdc do C0ng ty ph6t hdnh.

l. 'lhdnh li6n Ban kiem so6t co quy6n ti6p cAn hd so, tii Iieu c[a C6ng ty luu

giir tai tfu so- chinh, chi nhdnh vd dia didm khdc; c6 quyin d6n dia diern lanr

vi0c cua ngudi qudn ly vir nhdn vi6n cua C6ng ty trong gio ldm viQc

3. rlq)i doi qurin tri, tbdnh vi€n HQi ddng qudn tri, Giim d5c hodc T6ng Gi6nr

rJ0c. ngutri qudLn 1i khdc phai cung cip <l0y dn, chinh x6c, kip thdi th6ng tin, tdi

li0Lr r,6 c0ng tric quan lj, di€u hdnh vir hoat d6ng kinh doanh cua C6ng ty theo

vcrr (iL cud rl'rnh r ictt lJan Liil,r sodr I o5c Bun kiiln sodt

t)idu 13. trrich nhiQm ciia Ban ki6m soit trong viQc triQu t{p hop bit

thu'dng D:1i trQi a6ng c6 tl6ng

L Ban l<i€rr sodt co tr'6ch nhiQm thay lhi: Ilai d6ng quan tri trieu tap hqp Dai hoi

ddng c6 c16ng trong thoi h4n 30 ngiry trong tn"rong hop HQi d6ng quhn tri kidng

tliQu tdp hop Dai hdi d6ng c6 dirng trong cdc truong hop sau d6y:

a) 56 thAnh vien H6i d6ng quan tri, Ban l<i0m sodt con lai it hon s6 thdnh vi6n

lnco (lu) drnlr eua PhjP luit:
b) l heo y€u cAu cua cd d6ng hodc nh6m cd d6ng quy dinh tai ldroan 2 DiCu i 15

[.uit Doanh nghi6p;

c) Khi co 1du ciu tri€u tdp hQp bAt thuong Dai hQi d6ng c6 ddng cira Ban ki€m

soln nhrLng t16i clirng quan tri hh6ng thLrc hi€n.

2. l lrrong hop l3an kidnr so6t l<h6ng tri€u tAp hop Dai hQi d6ng c6 ddng theo

quy dinh thi Ban ki6m sodt phdi bdi thudng thiet hai ph6t sinh cho C6ng ty'

3. Chi phi 1ri€u trip vA ti6n hinh hqp Deri h6i clOng c6 ddng theo quy dinh tAi

khoan I Di6u niry s0 dugc C6ng ty hodn lai.

Chuong lV
CUOC HQP BAN KITM SOAT

Di0u 14. CuQc hgp cria Ban ki6m soit
1. Ban ki0nr sodt phai hop it nhdt hai (02) Lin trong mQt ndrn, s6 luqng thdnh

i,i0n tharr du hop it nhdt ld hai phdn ba (2/3)s6 thdnh vi6n Ban ki€m so6t

2. Uan ki€m sodt c6 quy6n y€u cAu thrinh vi€n Fl6i d6ng quin tri, Giam doc

( l6ng Gidrr d6c) vd dai di€n t6 chuc ki€m to6n dugc chdp thuAn thatn drr vd trd

lo-i c6c v6n dd cin dLrgc ldm r'0.

Di0u 15. Bi0n brin hgp llan ki6m soit



Bi€n bdn hop Ban ki6m so6t dugc lap chi ri6t I a rd lang. Nguoi ghi bi6n bdn vir

cdc thiLnh vi€n Ban ki€r.r.r so6t tham dU hqp phdi l<1i t6n vdo bi6n bdn cuOc hop.

Cac bi€n b6n hop c[n Ban kidm sodt phai duoc luu gir) nhirn xic dinh trlich
nhi€m c0a tins thdnh vidn Ban ki6rr so6t.

Chuong V
BAo cAo vA cONG KHAr Lor icH

Di6u 16. Trinh b6o c:io hirng nim
C6c 86o crlo cia llan ki6m sodl t4ri cu6c hop Dai h6i dong cO d6ng Lhuong rri6n

bao g6m c6c n6i dung sau dAy:

L -86o c6o vC k€t qu6 kinh doanh cua Cong ty, ue kit qua ho4L d6ng cua Hdi
ddng qu6n tri, Gidm c16c (Tdng Giarn d6c1 dd rrinh Dai hoi ddng cd d0ng thtrng
qua tqi cuQc hop Eai h6i d6ng c6 d6ng thuo-ng ni6n.

2. B6o c6o tU d6nh gi6 k6t qui hoat dong cua Ban kiirn soit r a thanh vi€n Ban

ki6rn so6t.

3. Thir lao, chi phi hoat d6ng vA cdc loi rch khic uLra Ban Kiern sodr va tilng
thdnh viOn Ban ki6rn so6t.

4. 1'dng k€t c6c cuQc hop cira Ban l<idm soar va cdc ker ludn, kiin nghi cira Ban

Ki€m sorit; ktlt qud gi6m s6t tjnh hinh hoat d6ng vi tdi chinh cua C6ng ry.
5. Brio c6o d6nh gid v€ giao dich giiia C6ng ry, cOng t), con, cdng r) khdc do

Cong ty ndrn qLrlen l<ierrr sodt rren ndrn rrruoi phan lrartr {500o1 tr.o lcn rorr dic-
16 voi thenh vi6n H6i d6ng quan tli. Cidnr doc (ldng Ciarn d6c) vd nhing
ngudi c6 li0n quan cira thdnh vi6n d6; giao dicb giiia Cdng ty vo-i c6ng tv Lrong

c16 thdnh viOn H6i ddng qu6n tri lri thdnh vi€n sang l6p hodc ld ngr-rcri quLiLn lj
doanh nghi€p t|ong thoi gian 03 ndrr gAn nh6t tru6c thoi dicrn giao dich.
6. K€t quri gi6m sdt d6i vdi IJoi dong qudn tr.i. Gidrr d6c (T6ng Girrnr docl r I
nhiing nguiri diAu hdnh doanh nghi0p khdc.
/. Ket qua danh gid su phoi hqp hoal d6ng giita Ban kidrn sodr vcri lloi dong
quan tri. Cidm dirc rTong Cirirn doc r r d c.ic co dorrg.

8. De xudt vd kien nghi Dai hoi dong co dong phe dtrlir darrh sach ro chirc k iirr
loan duoc chap thudn tlruc llien liern torn Bdo cdo tai L.hinlr ctra ( ong 11: to
chuc ki€m toAn duqc chdp thu6n rhuc lririn ki6nr tra cac hoar dong clla COng ty
Krll xet tnay can th tet.

Didu 17. Tidn luong vir quydn ltli khdc
'fidn luong, thir lao, thudng vA loi ich khdc cia thdnh vi€n Ban ki€rn soat duo-c

thuc hiCn theo quy dinh sau dAy:



L fhirnh vi0n Ban ki€n sodLt duu-c ua tidn lucrng, thu lao, thuong vd loi ich lthric

thco cpy6t dinh cua t)ai h0i ddng c0 d6ng. D4i h6i ddng c6 d6ng quyet clinh

t6ng lnuc tiin luong, thu lao. thuong, lgi ich khrlc vir ngdn s6ch ho4t d$ng hdng

nirrr cr,ra Ban ki6nr so6t.

l. Ihinh vien Ban l<i€rn so6t tluqrc thanh to6n chi phi nn, n, di l4i, chi phi sir

dLrng cllch vu tu r'6n clOc lAp vcii ntiLc ho.p l! Tdng mirc thi lao vd chi phi ndy

kh6ng vuo. t qul t6ng ngin sdch hoat d6ng hing nitn cita Ban Ki0rn so6t dd ducrc

Dai hoi d6ng c6 d6ng chdp thuAn, tdr truong hQp Dai hQi ditng c6 d6ng co quyet

dinh khdc.

3. f iin luong vd chi phi ho?t d6rrg cLLa Ban hietn soat duoc tinh vdo chi phi

l<inh doanh cia C0ng ty tlieo qu) dinh cua phap luat \'e thue thLr nhdp doanh

nghiQp, quy dinh khdc cua ph6p luat co li€n quan va phii duoc ldp thirnh muc

ri€ng trong bdo c6o ldi chinh hing nim cua Cdng ty.

t)i0u 18. C6ng khai c6c loi ich li0n quan

I . l hdnh r i€n Ban kiCm sodt cua C6ng ty phii k€ khai cho Cdng ty r i cric lo-i

rch li.1n quan cua minh. bao gorn:

a) ldrr, rri s6 doanh nghi€p. dia chi tlq so chinh, ngiLnh, ngh0 kinh doanh cua

cloanh nghidp mir hg ldm chtr hoic so hiru phAn v6n gop hoic c6 phin; ty lc vir

thoi di6m I2rm chi, so h0u phin v6n gop hodc c6 phdn d6;

b) 1-6n, mn s6 doanh nghiQp, dia cht trtr so chrnh, nganh. nghe kinh doanh cua

doanh nghiep rnd nhOng ngudi c6 lidn quan cua ho ldrri chu, ctrng so hitu ho{c

str hou riOng phdn v6n gop hot-ic c6 phdn tL€n l0% v6n di6u l€.

2. Vi€c kC khai theo quy dinh tai khoan I Di€u ndy phdi cluoc thuc hien trong

thoi han 07 ngiry ldrn viqc kd tu ngdy phAt sinh lo. i ich li€n quan; viec sua doi,

b6 sung phai iluoc th6ng bio vtri C6ng ty trong thoi han 07 ngdy ldm viec ki tu

ngiry c6 sua ddi, b6 sung tuong iLng

3. lhdnh ri€n Uan ki€rn soiit vd nhing ngudi co li€n quan cia cric thdnh vi0n

Ban ki€m so:it cht ctLLoc sir dlrng rThiLng thdng tin c6 duoc r.rhd chuc vr; cira minh

di phre vu ro: rch cLra Cong t1.

4. fhdnh vi€n Ban ki€m sod,t c6 nghia vu th6ng brlo bing vin bAn cho FIQi dong

qu.ln tfi, Ban hi€rr so6t v0 cdc giao dich gina Cong ty, c6ng ty con, cong ty

khLic do COng ly nAm quyen ki€m sorit tren ndm muoi phan trarn (50%) tro l6n

v6n didu l0 vdi thAnh vi6n Ban ki6m so6t hoic v6i nhimg ngudi co 1i€n quan

cua th2urh vi€n Ban kiim soAt theo cluy clinh cua phdp ludt. Doi voi cdc giao dich

neu tr6n do Dqi h6i <l6ng c6 d6ng ho?c H6i cl6ng qudn tr1 ch6p thudn, C6ng ty

phai thuc hi€n c6ng bd th0ng tin vi cdc nghi quy6t niry theo quy dlnh cia phrlp

luit chiLng khodn v€ c6ng b6 th0ng tin



5. Thdnh vj0n Ban liiim soit vd nhtllg nguot co

nj1 ^l-ong duoc 'rI dung hoi: rier lo cho -guoi

thqc hi0n c6c giao dich c6 li€n quan.

li€ir quan cua cdc thdnh viin

khdc cdc thdng tin noi b6 d0

Mor euAN 
"utLlT-"It, 

KIEM soAr

Diau 19. M6i quan h€ gifra cic thirnh vi€n Ban ki6m so{t

Cac thinh rien Ban ki6m sodt co moi quan he dgc liLp. khong phu throc lir
nhau nhrmg c6 su phoi hgp, cong t6c trong c6ng viQc chung de dam bao thuc

hian tot irach nhiim. quyen v?i nhidm vu cua Ban kidrn sotit Lheo quy dinh phap

lu6t vi Didu ld cong ri. T"uong Ban Ki6m soat la nguor dreu phor cong vrec

chung cria Ban ki6m so6t nhung khong co quldn chi phoi cac thanh vi6n Ban

ki6m so6t.

Didu 20. Mi5i quan hQ vfi ban didu hirnh

Ban ki,im so6t co miiri quan hq dgc lAp v6i ban didu hdnh C6ng ty, ld don vi thuc

hidn chLrc nang gidm sdl hoar dong cra ban didu hirnh

oidu 21. M6i quan hQ vcri HQi d6ng qu6n tri
Ban ki0m so6t c6 m6i quan hQ dQc lip v6i HQi ddng qufrn tri C6ng ty, ld don vi

thqc hiQn chric ndng gi6m s6t hoqt dQng cia Hdi d6ng qudn tri

Chuong VII
DIII'U KHOAN THI I{ANH

Diiu 22. HiQu luc thi hirnh

Quy ch6 hoat dqng cria Ban ki6m so6t C6ng ty c6 phdn Gach Ng6i Cao Cdp bao

g6n 0Tchuong 22 didu vd co hi6u luc thi hanh ke ttr ng;) 2l thilng rt nim 2021

,bu/
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TIONG CHAU
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