
cONc. .-y co pu,iN xAy L,ir vi CONG lroA x,i IiOr cHi NcHiA vrirr NAM
vir !,ii.u x,iy D!r\_cDONG rHiP DOc tip ruido-alnh phic

sd: 44 rl RMc D;lsThfu ngd! 2S thdkg 5 nd 2021

THONG BAO
li yiec i chnc Dsi h1i di s ci dA"s n$Ahg niei fiw 2A21

Kinh giii: Qui C6 d6ne COng ty CP Xat dp !i V4t lieu x6y dungDdngTh{p

Ho. dong qud',i Cong ry' o phan \a; I'r'.. \ ur lieu \oJ d mB Done lh-p,v:
chrhs khonn: BDT) tran t ons lh6n8 bao dan toi. rhaQui c6 dOns vi li€c tij chrc Dai h6i
dOnC cd ddng thudng nien nam 2021 cnaC6ngl) cu lhenhusau:

l. Thd/i gian:08gid00 phnt! Thn6 ngny 18rhnng6 nnm 2021

2..Di,d'im: Hoi'ryone!one.\ Lor dn^o\ Lo - \;rlcuxAr o.ngDong lhop
(56 05, dtrdng T6n Drtc fteng, phudng l, thdnb ph6 Cao Ldnh. tinh D6ng Thap)

3. D6i tdqns thad dlr: Til oziL cd d6ng sd hnu ca phi6u BDT theo ddh rich ch6t ns4
14/5/202 I do Trung tam Ln kj Ching kho6n vi€t Nan cudg cAp hoac ,hD!g neui,i duoc

a. \ii duns D?i hii: lr'"o L;n \" r'onc q h ". \:n di ln-i. rfi;rn qu)ir..id DHDCD

- Bio cno cna E6i dans quen ti va ka qud hoar done naD 2020 va phu@g hudns
thuc hien nim 2021.

- Bao c6o crla B.n Tdng Giim d6c va kit qun hoat dOns sin xu,it kinh doain nIn
2020 da duqc kiam todd !d K6 hoach siin xuir kinl doaib nim 202l.

Bao cao cnaBmKidnsorl !c ka qua hoar ddngndn2020 !aphuorg hudns thuc

DU rnao suador,0osuna ureu e r.na r)

- Du rhao sla d6i, bd $,.s Quy ch6 noi bO va quri lrl Cdns ry.

Dq thao Quy ch6 hoatddns cia HDQT c6nB ty.

Du thdo Quy cha hoatdins cla Ban Kiair so6t COns ry.

- Th6trg qu cdc ro lnnhl

+ To tdnh rh6n8 qua Bno ciio crla H6i dans quiLn rri !a kar que hoal ddig nam

2020 va phuon8 hudngtuc hien nam 2021.

o 1i'Loneqt,B"o..oo.nr lo.E L,;n ddc.e Iil q,. 
'od'do's.d

xuAt kinh doarh nim 2020 da du,Jc kii! todu !i Ka ho4ch sin xu^t kiil doanh

o r,'-"10' L q,' 8r. ..".", 8. " :,i'.'.r.: (; q, ; )oadons,"l'o)o
!n phuong hudnS rhoc hien n.m 2021.

- Torinh th6ng qua Phuoig ii rhan rhOi loinhuan nim 2020.
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. . + .ld linh th6ng qua Kd holch *ln
_ 

nhuan ndm 202 L

x;r kinh domh va Phuons rn phan phii ldi

'+ Td tinh th6Dg qua liac chon Ddn \.i kidm io6l 860 cno rii cbinh ndm 2O2l.

ro nhrr"nts.l'--r.'.laoHtrOl.tsmK.an,o..vq !gro'plL d.l
quirn l C6ng r)_ nem 2021.

. .o Urnh roong qt. D , .l .u . id d6.. bo J ns Diir liCoos'\
+ Ti rrinh ih6nc qua Dtr rhao sta ddi Quy cha noi bO G quai tri COns 1y.

- lo.,mh hongqJa nu r',iJ QL- .ri \.r dirs. k B r N.an.odr\ doe D.

+ To tinh thons qua Dd thio Quy ch6 hoat d6ns c,la HDQT COns ry.

s. rri fieu phsc v! D4i hoi. QUl c6 ddng lui ldng xem lai wesilc cira C6ng ry lhco ilia
chi: lw*.dongrhlpbnro.vn - mrc Quan hC c6 dons (phan ThOnB lin Dai h6i). Tdi licu
chilh lhtc se dudc 8ni d6n Qui c,j d6ns kli d6n rhan dtr Daih6i

r. De rhu.n r en cto con rd. .d ch rc. \.nh de nghi Ou) co dong \ur long rr nnin viic
tham du Dai hoi qua dien thoai, lax hoec enrail trvoc 15h00 ngny 16 thntrg 6 nnn 2021
'Eo ,ons ,n s-: e6ns D cP \ir dI v, \ir liCu \iy dtrng D6ne I hAn. $ 0.1 lon
Dtc Thrng. phumg l, ltr.Cao Liih, tinh Donc Thdp. DiQn thoair 0277.3852998 horc
0981 128 500 (Bicb Thri)) 0919 544 178 (Kieu Phtdg). !dr 0277.3852?51.
umail: quanhecodong.bdll4Enail.cor'.

Ll4-! Vo:ch:ph. dn o. d lei\a.d..h'ph .\o.d..add's .,.\'ra.
Riir mons sv hien dien cia Qui c6 d6n8 dd Dai h6idrdc thinh c6ns t6t ilep.

Tran hons th6n.s bro.

au;.ryrEl
cH, I l:

NG

inr Qu,6c nuy

\Nre*
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cdNc TYcolIItN
xAY I-{i vi \,r-xD DoNc rH,(P

CONo IioA x,i HOI cEiT NGHiA r,,IET NAM
D6c Ep -Tudo - Hld phtc

DArg Ihdp, sdy 26 thdn! 5 kdtu 202I

BAo CAo
HOAI DQNG Ci A HQI Od\G,QUiN 1 RI NAM 2O2O

VA PHTIONG HTIOAC TEIJC HIqN Kt HOACH Ni\4 2O2I

KinI thua Qui c6 d6nsl

. Thay m6r H6i ddns Quan tri (rDeT) C6ns ry C6 phin Xey Ep va \T-)O
Dons lhip ((dng ry). r6i xin lr. rrens Boi l6i chao vi nhnns tai chici6r dep nlir
dan Ou) cd d6ngftam du Dei h6;ddnsc6 ddng IDt{DCD, rhuos n;Cn h6m n,t.
_ nap the, IDQT xin beo cdo tru6c D?i h6i mor s6 noi du8 chi ydu va dih
hinh thvc hi& nam 2020 vi phums hudns nhiem vu nem 202 I cia C6ng i nnu sau:

I. Khni qunt.hung tirh hlnh trnn 2020

. Nhu chirg ra.da biEr. dqi dich Covid-lo d; tan cho nin kinn td roan ciu chiu
nhieu a1h humg bdr lqi. Ddi vdi nuoc ra mic dt dA duoj Chini ph,l L6 ho ki! thai
rd nhieu miL. rnms nudc ta vrn khon8 nlung doanh nghiap da ph6i chiL ann
huong l6n bdr dai di.h ne). Tuy vi). 5u plal ridn cira nudc ta da dugc $a gioigtu
nlan. cho rhiy niu kndng chiu anh hudns crla d?i dich Covid-lo rh; mfc;d ;c
truorg troDg nnm 2020 se dat duqc k' tich cao lmr

D6i v6; C6ns ry chung ra hi.;u qui kinh d mans jai ndn 2020 Ia rit khn quan.
Nhin nnin ker que nay c6 duqc ia do tu6n cd duc su quan rim chideo, h6 trc v,i reo
moi dier k'en ,hudn loi cna c6c cap cac ngiql Lrong tirij su nri tuc cr)a Nsuoj <tai
diin phdn r6n NlLi nu6c. cna Gp rha Bd lern dao va rsuoi lao d6ns, cra (6ab chnc
hop phrp l4i C6ng ry. cin8 nhu ghi nn.in nlimg d6ne s6p n r djnl nr.d. c6 ddns
tlons rhoi gie qua. BEn c fi do. kndngftd phi nhni;sphlr lon cic hnn wc ki;
doani cna C6ng ty chirns r. cht )6u hoar dqns ron8 ph&n vi noidi.. cho nCn mrc d9
anh huons cna dsi dich Covid- 19 h kh6ns nhiau.

II. Co cdu v5n diau 4 va DsnDh nghA kitrh doanh
1. v6n Di6u 16 tinh it6o 3Ur2,2020:
* Co ctiu i;h DiAt b tui thdi din thqc hi€h CpH theo guyA dikh s,i I 179/AD-

UBNITHC nsay 19/t0/2A16 cid WND tkh Ding ThAp:

_ Iing v6n Diiu l€ 380 rj d6ns. rheo mini sia c6 phidu co 38.600.000 c6 !hin.
ildn nay viin knongftay d6i. Trong dos6m:

ri 16 c6 phsn Nha nu6c nin sir chi6m 92,s0% v6r Diau 16.

-Ti l.;c6plinb6n nd;ichoDeuor t.oddnschier 2.379"\6n D:iu Ii.
- Ti E c6 phan biin diu sie c6ng khai chi6m 5,13% v6n Eiau lc.

b ..i d)ng hiaa hn hi thot diih .hA danh .d.h c6 ddns rhda dF Dai h6i h2ia
/r J 20?/. Hien co405 cd ddns nam sir18.000.000 c6phidu rrreo vrin oier tEsdm:

" C6 phi6u cna UBND iinh Ddns ftep
- Lo pnleu quy cuarong r)
- C6 phi6u cia 04 t6 chfc trcns nu{ic
- C5 phi6u cia 397 cA nhan le nsuoi trone .udc

r35.699-900 c!
: 4.600 cp

: 182.100 cp

: 2.186.400 cp
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2

j Q6 phiiSu cna 02 c, nhan D nsudi nudc nsoej : 2.000 cp
:C6ihiau ctaol rii clnc nu6c ngoii : 525.000cp

2. NgnDi ryha kinh doanh: (Chi tidt dinh keh phu lu. s6 aD
lheo Gie) deng ki kinn doanl s6 t400r0ljo6. do Sd K; ho?ch !a Diu ru rinh

DonB lhipc;p lmdaungay0o 7 2010.dsngki hayd6i l:rrhuongey25/0t/20to.
uI. Co c6tr t6 chrtc ttnh d6D 3Ur2,2020 '
r. Nsdd ilri di6D quan Ii phiD v5n Nhn nLfc tqi C6Ds ry:
T6ng s6 v6n Nftn nu6c 1a35.699.900 c6 phin, ohiitm 92,50% v6n dicu E, do 03

nhan su sau dey hm dai dicn s6mr
- ong Vo Dinh Qu6c Huy : Lnm deidi€n51%.
- 619 NslyEn HnuPhu6c : Lam d?i dian 30%.

- BA TrAnT hi Thny Hins : Lam dqi difu 19%.

2. Nguli d{i diEtr theo ph{p luil cia Cdtrg ry:
ong Nguy6n Hnu Phudc - Tiins cirn ditc C6ng ty.
3. Hoi ir6ng qunD t4 C6os ty:
- Ons: Vo Dbh Quiic Huy - Chn tich IDeT
- dng:NsuyEn Hiru Phudc - TV.HDQT
-Be :TrlnTtiTh[yHi.s -TV.HDQT

4. Ban Ki6n sort C6Dg ty:
- ong: DincThdhHdne - Trusng BKS
- Bn : Neuyan Thi ThaDh Ar - Thenh vi€n BKS
- ong: Nguygo Pho Trgng ToAn - Thanh vien BKS
s. Ban T6trg Ci6m ir6c C6ng ty:
- ong: NguyaDHtu Phudc , TV.rDQTkiCm T6!e cirm d6c

" Bd : Trin Thi Ttny Hils - TVJDQT kiem Ph6 T6ns cidn d6c
- BA : Phm Minh Nshia - Ph6 T6ne Giam d6c
- 6ng: NguyEn Hoang Anh - Ph6 T6ns Gi6m diic

6. C6c phdDg, ban t.rrc thuo. C6ng tyl

. -'ldns s6 co 0o phong chuc nds rshiip !,ti g;o phons TCHC-Ouim tri. phbns
Ke todn. phons Oue ly l(nai rhic crir. phons xiam sodr o6i bd ve pMp chl. phong
K in]' do8nlr. ph6ng D6u u phir tridn vA 0 I Bd Qu,I I, khu c-6ns nsnirp.

7. Cnc ddD v! lruc thuoc C6!s ty:
co 0r dm vi gdm Xi nshiip Xey duns. xi rshtip DiJ tu ve Kinn doa nld

dal xi ndiep Co khi sta chta, Me mry 86 t6n8 va Trung tnm Thn nshiem.

8. C6ns ty conl
a C6ry ly Cit phal y1n tdi BMC Dins Thdp:
- V6n Diau Ie I 8 t, ddns, C6ns 1y nim sit 51%, tuong duong 9 t s.050 cp.

Hidn co 02 nlan su duorc gi.o lr d+i diin phin von.rl. C6ng $.'1rcre d6 c6
0l 1}lrn s,J ddi dian 714.440 cp cp. cniEm i, li 80oi !a 0t rhtn su llm dai d:9n
101.6 0cp.chi6mq lC 20ob rrdn long socd phrinCons rv naln cir.
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-b--{6!.s ty Ci phAa TWK vd Xdy fuag BMC _ Eing rhdp:
: V6n Dieu Ic 4 rj d6ns, C6ng ty niln gft 62.93yo, tu. ons duong 271 .200 cp.

^,,:tcr.i:9.2^ni-ir_sf,d-uorcsiaotmdeidienphin\6lcuaCdnsr).Tronsd6co0l nld sv.dai-diin 2r7Joo cp. ctiAm rj Ii80oi,ri0t +,in .rr lr, aa.i aicn"y.lqO
cp. chrem ry li 200; Iren rdnc sd co phiin cdrg D nirn gin.

9. Lao .Ions tni c6ng ty: fD inh kan So dd tij ch,tc phl,t tk s(j a2)

,^ T6ng s6 ho dons c,, 452 Dsudi bao sdm 07 ViCn chfc qum ti ve 44t ngua,i lao
do"s. Toan Cons ry c6 42 lao dons nr.

, \i nlnh.da: Co I l? tao d6ns rinh dd ru dai h9( tro tan. 57 cao d;ns rd rrun8
hqc. Iai sdcap ra c6ngnnan ti $uar.85 tao dqog phd rhdne.

I0. T6 chrtc E6ng,Donn rh6 qi cOng ty:
- Deng b6: C6ng ty c6 t29 D;ng vie, sinh hoat lai 12 Chi bO.
- C6ng dod: C6ns , c6 418 CDv vien sinh hoet r?i 08 C6ns doin bO ph6n.
- Doar co sd: C6ns ry c6 5 t Dv sinh ho?t tai 03 Chi doan truc rtuoc.
Iv. T6m rir ttDh hinh holt iions $ (D Dim 2020:
1. Kar qu:i ho4r dODs S)o(D lrm 2020di duo. c kiim tonn:

Dm DiCu dine

S'I'T CIIi TI6U c(, B,iN

2
l on8 do h thu

Lqi nnDAn hudc lhua TNDN
B; nrrrN 

-

K6

202l)

hien

2120

Ti ti

J 4 5
600.000 589.624

2 500.000 468.694

100.000 120.930 t20,91%
24.445

5 Lqi nlu4n sau thue TNDN 80.000 96.485 120,6116
6 Ph6n ph6i rqi phu& s;riruEmi

Trld lap Qu, dau tu
80.000

16.000 28.903
- rr.ich rheo tj E t}fie ni&f,mi nai
- 86 sus thcm Qu, dAu tu

I6.000 t9)97

b Trlch Up Qui khen riudng phnc lqi
- quy kno ihsdnslhlc 1oi cho nsuid lao d6na 12.000
- Quy khen thudns clo vien chtc ouen tv
rnu rao Ngud pn! trech quan u cong ry
ctria cg nic zo rq wqr.1o r,im hon ri ti ehia
Chiaeo tuc cho cdc cd dong

1

51.490 52.49A
Trory a* chia ci; hicih ;6;id ,;A 48.55.1
- 19 te clia c6 nic,rr6n a im ciiid t
IA 185,954 trieu ddn!
sd"l:l-apnff --

11,14% B,6oqo

7 i85.000 t81.521
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4

e..Q6d ci, chunc:

a- Da4h gia nhinqthuSn to, lo nhtuq ndtdat aM.'
NLu ftn da ncu, thuan lqi rit ldn d6i v6i c6ng ty ki6ng chi tong nam 2020, ma

nl"idu r.im q! luon (o dvqc \u oue ram chi dao. 1"6 r,o vs rao noi d:au Uen thLe
lqi cLd c,it c6p cac nSinn Fong lini. \.4ric dd anh humg cia dai dtch co\id-lo la

urons nliau co thE \em le mqr rrons nlnns thuan lqicho Cons D.

Neutii d?i dien phi! v(in Nh, nudc h6n chAp hd.h tiit Quy dinh lhap lua, $ich
mg rdr \di moi lrum8 Lai C6ng t). duc hien Ldr nnirm \u duqc LTBNTD r:nh D6Dg

lh;p giao vn hoan rhanh 16r vsi nb a rh h\iinHDOTdadtqc(6d6ngrinnniim:
tron8 mei cons rac lu6n suong m;u di dau: sop phM d;ns kd Bons viec dinh hu6ng

ch ian luo. c. b6o rodn von- khac phu. kno l]rd ve k ip Ihoi fi,io gd nhhg wms mlc
nhAm h?n ch€ t6i .la rui ro c6 fte xay ra cho Cong ty

tap rhi Ban Lenh de. t6 chnc Ding. c6c rd chnc hqp phdp (}lnc va nguo; lao

ddnc iu6n rhsc hien bt Ouy dinh plrip luAr. Trons cdns rac qudn Ii. (hi d4o di6u

han}. phan cdng nhi€m vU. phd bian chinh sdch phap lE. _u)an ruJen 8:ao ouc vd

c;c mar kI6( luol cd duoc slr uo thn d6ng fiu4n va nlie-l dnh El cao trorg rnng

cAp. Viic ldm nAy da gop phrin ndng clo 1ling lsc. bdm thrn. x6y dqng Bp ILd \ing
manl vd sop phan m c l+ih:iu qu; ki+ ld ddng ka vCcho do6r]' nghiap.

Thyc hien tit nans lsc quan l, va t6 chtu khai th6c nguan tii nguyCn trcn8lini
Su gop ph.in 6n dinn cho hoer ddng nb da dch clrc nge 'gua duoc nin bm hr:l cil
ld;; thir rhodr nsudn rei 18uya1 trons riin v, rl;r $u NSNN. sdp phe dug ka

cho linh trong c6ng tec quin ly Nhn nudc vn gin gin m ninh klu wc bi€n sidi.

ThE hicn rdL n};em q chinl tr! l; quen V vA ddu tu oi. knr cl]n cdns nehiip
theo chrl tlog cu Chinh phn ve cna linn nham g6p ph.I phd lrian kinl re ra hd:

tinh nhe.

Hiiu oua kinlr ra mans hi ndn 2020 dd s6p phln $rs nsuail thu ve cho NSNN

rusre dumg 187,5 r, d6ns. tans ddns \6n cht runs dlms 20 $ ddns. ti la chia c6

tuc cho co done du kllin ll,o0oo trEn v6n Diau le duqc chia @ tuc cao hoi so vorke
ha\ch (tu! haqA,nn 2a2a lb /J.J4',/.6r dinn thJ nhip ngLdi lao d6ns va ndg hi
nhiau di,am tich cuc khrc cho dotuh nhie!.

b- Nhih hhOn nhnhg nhnng hdt ch@ ilet dtuJ:

T.ons nem qua c6ng ry da c,i cing rdt nhiiu va han ch6 d,rq c nnilu nli ro- Tuy

nhian. viCc rinn rorn sao .ho c\i phr 8id thhh phir hqp hm de Lans :tic canh raih
trona nniau linn \ qc hoar dans van chm dit du9( nlru hi v9rs ta con nhiAu rhua'hiir
tron; c,nrr halh \o vd; cdc 16 ,hrc kirlr ti trons vi neoai rinn- Cu rhi la L,rcng ddu

thdu rh' cdna \a\ drA cdc coaA nrn, cus crip clc lo?i s6r phdr ba tdng niu Co_e

be t6ng ly tam, be t6ng thuong phjn, be t6ng nhga n6ng. tiC! th! heg h6a mua di

btn lei vn dich v! hr ven.

Do lhiau y6u ij khach quan, ddn8 thdi @ tinh diln su an loan v6n trong diau

kien nhjn nlin k'nh Li Lhi truimg co rhiphdt.inn nji ro k}6ns lu@s truoc duqc. v:
\;y.CdnAD vi!chram?n} d$phdLridnthdmnlieusd phdn moi.chualargLham
duorc rcanh nghi _6i va chua mo rgng duqc Lhi trumg hoql dqng. d;au nay o; i
$ieu l,im cho uy r r vli rhudc niiu c,la Cdns D tly c6ld dng nhung vfu chuacdo
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5

,Y-.Ildt hinh hoat d6rs cta HDQT
li Va ihuj hi6n chn trudns, chtuh sech phip tuAt:
I{DQT li,dn- can cn vm Ou} dinn phap tuir. (iic euy dinn vi chn rumg ch. dao

cua rLrll Dieu l.; c61e D Qu) chi r6i bd va qran rri dodn\ rshi;p. Nsli q-);r
DHDCD. NBn: qu)dr HDOT. ta hoach syl](D. cric qry dinh kha; d; Cd;s r) dM
hanl \6 rini.inn.rhuc r; Bi doanl nshiep d; di k ci,l hums va dini hudg;hiin
luoc loar d6ns. 6 .huc qxin ti. ban hann cdc van bdr. k:em; gi6m ,;r ft;c hien
chC d9 bdo cdo va gi6i qu)Al cdc c6ng \ iec knd. c6 tien qran. rh"i gian qru. 

"Ong 
tac

nay ludn duqc IDQT tnqc hidn kjrraiC6ng ry.
Hidn nay.01 nlin sr la \suoidaididn phrin v6n Nhe nuoc diu l; rhnnn vian

HDQ]. vi vi) liec $qclriin 16r cic m{t cia trDel cnng D kEL qua ftsc hidn 16r
n}:dm vu crlaNguoidaidiin phln v(in Me nuoc raiCons ry.

2. va c6rs t{c quir [i vn chi irao th$ hi6n chiCn ludc:
HDQT xdc dhn muc ri€u cliri IA pn,i d,im bdo sao cho CdnE tv l_dn co dudc

'u 6n d-nh c;n LhieL. dinl hudrs phu hoD d; nge) mor phiir rian, b;o roan va ii;
m?.dr hoa ti1n hinh Lii chlnn. Vi viy HDO I da chid?o rhrc hiin mdr s6 cong vr:;c co
bd. fiidt riuc va c6 hieu qu, nhu sau:

- K}drg ngung tuyCl truyan chinh sdch phAp tu;L chi iruona cia Chinh Dhj va
.ia rinn da ban C6ns ry nghidD ruc rhq( hicn. v,:i ddDB. khuyin knich nsui,i tao
done lu6n nang ceo nffin rhic, d6n8 s6p c6ns se ve tri tue ctu mlin ngdy cens
n]1jeu hon cho C6ng ry.

-,T6 chic quan ly chit chd va
mua sam nhAD bao bm va si duns
tah vA chi d?o xtc ti6n cons ri{c dau
Chinh phi vn cna tinh.

mAi mar vn quyer dhh tho heng trolg dAu hr,
ddng vdn hiiD qud nnit. r,-ong do dlc biat que

tu cec khu, cm c6ng ndicp theo chn hrsng cia ,;i
.|,i

v
- Nhtun tranl dtng bat cap xey ra, HDeT da b6m set thtrc ti da niin bit kiD

rl"di rrnn h hn ho€r dgng qi Cdlg ry Theo d6. rhdng qur c6ng rdc ki3m Fa gidm d. ;d
ddnh gid- sao xep \; chn ddrs giniquyer c6c \An dc thdd( rlim quyin cria ioqr.

- Di s6u nghidn ci! !i nnan dinl rinn hinn kinh re $ilrtt@s. xd h6i_ r!6i l,ic d;
ih;n diin ,a nliau mer nitun rim co hoi. pt",r huy Lh; manLa ilp rrrol aua ro eiai
pla;p klnc phuc nnmgdi6m cdn brjr cdp.

- Chn deng \i rh6i hop voi Bm diiu hm rhuc hiin d6ns bo siua 16 chrc
S \C(D !di que he d6i n8oai nlam re rhem nhi;r Lhuar lqi cho Cd;e iy:

- chldao Lhuc hien rdr vi.;.,dy duns ka loach sx(D va diu tu hens nam; \;y
dms ch'dr Iuoc kinh doann dai hqn aiai doe 202t - 202s ve dirfi hudn; din nr;
20J0. Ir.;n co so do rh6ng ni;r c-,1rumg \i \ iEc giao chi riau ki hoac\ Sft(D hde
nam d€ Ban di6u hn C6ng q, ldh cin cr, r cn khai thuc hien.

3. Tlnh binh thrlc hi€n Nshiquy6t cna DHDCL vn Nghi quy6r cna HDeT:
lrcng rdm 2020. FIDQT dd be han}.24 NBh. quyer de Lh6ns nlir chi nuone.

giii qlyer \v vidc !a chid?o rhqc rian rn:eu tdn od c6 lian qud dan C6ne ry. Td. ;
ciic ndi dung nir rai \ghiqu)ir tIDQT diu duoc Ban tann d;o Cdns $ q;-rr:ir ki!
thoi va duoc tod C6ng ty nghiem fic thuc hi6n.

Ne;l 2ob 2020. Cong ry L6 chuc rhani cdla DHDCD rhuc,ns nidn nm 20.20
( dc noi ours dl duoc cd dong bieu oulir rh6-s nl;r rh6ne qua s;m nniau vdn di
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niu: lhqg q d liL qLd rhqc h:4. 1am 20lq \d k[ \oacn hosr dgng ndm 2020: d li
.h'a co ric. phe phdr loi nlu,in rm rhqc hrCn 20lo ri nam ki hoqch 2020: chon don
\! liem rod do. lap, ctie nnrs \d dt k}6c .6 lial qur. \di dung Ngri quyer

DHDCb duorc HDQT c6ns b6 th6ns tin dfng Quy dinh Nhe nu6c hien henl, Quy chi:
(ong b6 t1dn8 tin cudCdng t) \e nghidr uc thrc hidn.

lir ca Nshi quyir (rs HDQT \a Nshi qgar DI-IDCD d; dudc Ban Kiim $ar
Cdns t) l6p hqp rheo do'. Uim tra. gi6r s6i vs'ddrn gid cao vi r'nl1 ohdo ly cdc vdn

bm, clng nhu dnnh sia cao hieu que thqc hien i?i C6!s q,.

4. va itin bAo quyar vn bi ich ho. p phip cna C6ng ty vA c5c thnDh vi6r:

Cdc rin dc c6lian quan d;n Cons ry diu duorc HEO] bdo viquyin lqimqr cich
-h:it rhqc, chud muc nhdr ralhn hqp vdi Qu) dinl phlp ludr

Cac thhh v:en HDqT luon doen klt. duqc binn d;g va duoc t6n tr9ng lrong
\iq(rhq(l"i+nquyeniki6n\aquydnbiiuquydr.Lu6nu-6srhuc.ki"ichquan.c6ng
khai vA minh bach tof,s c6ng t6c quan lr, chi d?o va gidi quyct su viec dug theo

tham quyan duqc shi tai Di6u lC.

s. vi c6c m{t khdc:
\hieu \an di co IiCn qum kndc nlru c6ns Idc 16 chnc. qllin li tiri hinl si dus

v6n. ui sar cong nq. d;u u. nshia vq nop NSNN. thuc hiel qulcn lqi nsuoi lao dens
va c6 d6ns, xay dlme vd bd hdh c6c Quy che, nhac nhd viec lhdry lgna enh huong
cna d?i dich Covid- 19. . . dAu duqc HDQT qum dn ve chl dao thyc hiin.

VI. Ddrh gi6 ho?t itong ciaBan diau hnnh

r. PhAn c6ns nhien vq Bar diau hinh:
Nim 2020. l6ns cidm dd. C6ns D cd cu vlo co c,u 16 *tc s,en xuir. tE

hoach SIC(D \; d6u u, d6ns tl^oi \em xe1 ning lvc. kinl' _gl"iam ve ctuyEn m6n cia
cac thnnh vi6n Ban diau hnnn da hm co sd tinh HDQT lhc duyet noi dung phan

c6ns. nong do iy quyan cq Lhi 0l (mdu nhrn sq duorc Lhay mAr'l6ns cim d6c d;
chidaodiau hann mai hoetdens khi T6-sGidh d6c divins.

Sau ldr duqc HDQI rh6ns nlir c'1n ffims. l6ns Gi;m d6c da ba, harl Ouy
dinll phir cdnsnhiqm \u da (6c thanh viEn Ba didu henh lam.o sd $qc hi:h.

2. D6nh giA hoft ilory cna Bsn diau hnDh:

C6c thenh viCn dau ndi€m tjc thlrc thi dnns Quy dinh pheP luat hong c6ns ldc

chi dao diau hoh vn d chrc Sx(D dMs theo nsilh ngha cho phdp.

Ciic chn t mg. dhn hu@g \e y lian chi dao da HDQ] diu ddqc Ban diiu
nh qudn tritt mot cach nghiim rUc. qu do bdo ciLo rug LhJc kdl qui th\,'c hian va

cho HDQT C6ne ty.

Bar diiu \.inl L1m ds di) drl (ac cuqc hop HDO] mo r6ns d; cep nhir tims
lhona rin vA ('r:dso c Lh'eL, bio cao tinl hlnh l^oat dans cna Cdng ry vi lrln]' i lidn
de {;dr. rham -n hoic xin ) kiin giaiquydr nhiiu tin di co lien quan.

T?i c6c k' hqp cna Ban diau hnnh phan l6i dau c6lhanh vien HDQT cung tham

du. chi nhan kit que cuoc ho.p dian ra d?t yeu cau. trong d6 ,htns rinh hinh mdi c6

lim quo diu duoc rl"d.e rin d; cuOc hap dLiqc bidr. rLTs !rn de kno khd vuons r;.
dLrq;nCu l6n da cnng fim bien phiip giii q!y&.
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r.onE G,im dac lir c.i- rhani \ien Bd diau hdh
trung tht c. co nang luc. rhe hian dmc .u dons b6 r; co
himn doarh n8hidp

Iu6n lang d6ng, nhi& tini,
lleu qua nong c6ne tic diau

. l.nnhhg shi rnin co bdn niu rEn. HDe I d6nh sia vns cd $6n \a rdp Ltrc Ba,
did- h;ni dd hod tharh xuAr ss( nijem v! rone nsn 2020.

v[. MOt s6 rh6ng tiD khdc
r. Giao dich c6 phi6u, chins knonn:
Th,ng 02 n,m 2017, C6ng ry chinh thrtc trd thanh C6ng ry at?i ching.

.. Vio N€nyi6/92017, Cd lhiiiu cna C6ns ry chinh thiic giao dicn n€n tlirrumg
chrms-knoin UPCOM t?i Sd Ciao Dich Chhg Khoan na,o; 6nvlr1, mi "r,-ikho6n BDT cho dan n,v

2. Tho6i v6D Nh;nF c td c6ng tJl
Hien na) C6.s ry degriin h,iil fiodi ,6n phin vdn \h) ouoc rheo OuviL dinh

sd o08/QD-T lB ngay 20 0,2020 cia Chhh phi t, 41,490l, rren ,6n Diiu td. NLi nu,rr
gir, lai 5 I % rrcn von Didu t.;. Cd phieu ney duoc ch@ bdr kd nt nge) Il:5/202t cho

Rieng 02 Cdns ty coi. Ka hodh sau khi hoan rdr rho6iv;n BiC6ns rv me. Cdnp
ty + xem x+ rhoidien rhlch hqp dd ninn UBND rinhphd duyei Ld hoach ihoaivdn 

"
3. Tham gia quin l, ngu& t nsuyen lrons rinhl
Trons nrm 2020. Cdng q de honn L,"iinh 

^uar 
\d. sons sons hai nlidD v.tj d6i

vor linh vuc n6y le uch cuc rtarn gia q-dn tj ror neu6n r.ii nqu; Ercnq iinh v;;
chnc khai $a( rheo du8 rheo eu) dinn ph.ip Iudr va Ci;y p"ip d;," 

"dp.-VIII- PhuoDs hudng hoet itory cna EDeT nnm 2021
r. Nh6D ilnh t h hinh:
Vi.w 1hE. Ban larn dlo Cdrg ty tuon s; sAng !a quydr ram fir hien sao cio

rang lai. hie! quatin}r tC mo nnlr !i cho C6rs r). TLy nniar. c6 nnhg diam cin tuu
i d6 c6 th€ dinh si6 knech qum hon d6i vdi C6ng ty tong ihdi gian iri-nlu sau:

-'lsiVier \arn noichughi€n c6 dt nniau rniiu 16 chrc khn ra tule vn neoaj
nu6c das hoaL dong voi da prin diu co ddns lon I6n, hoat d6ns nniiu n;anh;hl,; r5ng khap cAc rlnh lheih bao gdm rinl Ddne Ttrrp. Oo ao. a,ii vfi C-Onn j,e
kh6ns ninl kldr su c?nn raln ngay c;Ig gay sir loIrIrong ,hi", J.nh v," ju'da,
thSu $i cdn€ xay dlnrg_.cus..rp san pdD. htus hda \a diih w phuc \ u yay dms,
oyDe nay knon8 cht dran ra rong nirn 2021 mAcol kdod;iqua nnung ndn k.!l;ip.

., -_Nlu ds neu. tuy rhdi sia qua dai dich Co\id-t9 Ur6ng lem enn hu&rs nhiiu
den Cona b \hmg mdr kii rDi h,nn tinn ra nu6c ra lgay cairg gap nliiu kni khan
hon bo, ojln huong (ta dai dich niy di co rhE nhu ciiu rt"i truon8 v€ d;u u noi .hune
se gidn di. nhu vdy nlieu lini vuc ho?r dong cia ConA ry se Lno dal duq c rnu \;
vo.ng.

. -- lrrdc r;r. Dong rhoi eian cho hodn dr hi c6c ho so vl hoar dans kndi *6c.
cho nan ri.;c xa) dng kd hoach 2021 d6, vd tini wc oiy ai,im nme aluonq 1.7
nreu ml ro rdi ihyc hier r6m 2020:ph,rc q \a t;p k _ cdn8;Bhiip t; Kii;iireo
ke hoacl. lu@g duong 2 rridu m3. rinn rheo gia btu rheo chu truongo)a rinn qi noi
kjrai rhdc eiam 20.000.rm1.

r3
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?. qlqorg hudng ho3l dors:

. Tiap nic !h6t.huy vd thlrc hien riit vai trd h b6 phan quen Ii doanh nghi6p, phiin
ddu h@r rlar$ ka hodch S.XKD nm 202' d, ducc L BNrD jim D.'ng'l-,tp rh6ng
hhft chn tums thuc hien. Trone d6, i6ns doanh th; dqt 500 fi d6ne, loi ihuan tud;
rhu6TNDN d?t 100 ii d;.s, ri lC chia cd ftc 13,34% ircn ,iin Di;u t6 duoc chia c6
r:t. rrth lap arj Diu u pu. ri;n 200" L,Tn loj nnual vL rhui rNDN 16 l; 0 don8.
fch lny nOp NSNN I 50 ti d6ns.

Theo nh6n d nh niu _ren va mudn oa, ddoc hiau qud rrcns nam 2021 nnr vur
ndu. HDOT va Ban lenh dao Cons D phdr rha hren,!rq-);r r;m cao do hm nnd. dong
rho. chLan bi va .niiu mar da sso .ho Cons r) i-on duoc dr dinl va dms budc phdr
tiCn, tong .16 c6 nhtng viec co bd nhu sau:

- Chi dao Cons ry th!rc hien mqi linh vuc hoat d6ns phiiLi rrcn co sd nginh ngha
cho phep, can nhrc khiL nrng rhqc hien vn phn hqp iheo Quy dinh !hi! luat.

- Kl-ong nsuns d6i mdi phums rhric quin lj d; n;ns cao rang luc. nnim dap
rg 16_ hon v6 moimaL hon norg rinn hmh moi. rhrc hitr t6t hon nhiem \u droc
DHDCD siao cho. Theo d6, vai hd ld Nsudi dli dien phAn v6n Nhn nudc nsey ceng
dugc iidnh gi, cao hon.

-Dinn hu@g chian.luoc \e mo rore rLi nums. sen pham. dich w \a mg
cumB l{a cl'an doi lrc di hc', t;c phir hqp \di rinl hr+ v-} ndg luc c:a cdng ry.
nlan tan8 Lhe ralh vs gop ph,in n.i!g cdo hrququd linn re vi cl"oc6ng D.

- Trns budc d6i mdi, sip x6p dim nAng cao nang 1uc sdn xuit, kinh doant vd
n,ns cao nsu6n nhan luc.

- Da m nhtng bi6n lhap 6p dus sao cho th{c hien tiit nhfu chn tums rhllc
hdnh dat kiCm ch6ns Eng phi, tinn toiln phn hsr! h@ va co c,u gie thann nhi; tiii
kiem chi phi, nang cao sfc cadl tznh vd 6n dinh hon nhi6u mat klec.

- Thdn lrqng E'onB qlliL.dinl sndulg von vA dJy tri rhqc hien leln m+in hda
in kiaj 16r con8 Gc dau nr. k€u goidal u vio cac Knr

Cgm c6ng nghiep ve ihodi viin theo chn trumg cna Chinh phn va cna tinh.
- Quin triet t6t viec lhdng nsta dai dich Covid,lg. Ddng thdi kip thdi c6 bien

phap de ngdn ngiia rLii ro c6 the xay ra, th6o g0 ngay nnnng kh6 khan gip phii,lhay
dd phume ftn( kinh doanh vi \u li nnie- v; d; klac cfo rhich urg vd inh hint
thrc Le neu da'dicl idD tuc keodii_ronaftoisian rdi.

t ttDQ I Cong ry kin} rflnh Dai ld nd'dhg bdo cao ndu iren. Mdt lan nna,
ihay m+i HDQ. va Bdn.ani dao Cons ry. \in krnl chdc Oui cd ddn8 l-dn mann
khde, h?nh phic va thanh c6ng.l

Xk ttdh tohE kihh chAo!

NG QUi
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CONG TY CO PHAN XAY I,AP
vA vAT LrEU xiY D!i\c DdNG TH,{p

CQNC HOA Xi HOI
Doclip-T'r

cHI NGHiA VIET NAM

s6. !t rBc-BA4C DihE Thtip, nsar 26 thdnE 5 dM 2A2I

Bio cioxir eu,i HoAr DoNG sxKD N,i]|I 2020,
KE HOACH HOAT DONG SX-KD VA

oAu irl pn,irrnril riu zou r

Kin-h goir Qui c6 dons.

Can cr: Quyar dinl s6 880/QE-UBND-HC nsny 01/08/2016 cna UBND linh
D.,nB Tllip \E ohc duyer phu@g m cd pdn hos M chu)a- c6ng t) mHH mo, rlann
\ ien Xa) laD v; v;L li:;u yd) dVng Ddng Thdp rhenh Cdng r) Cd phin Xa) idp \a \ ar

lieu xay dMg D6ng Thdp.

(an cu quyan han. rrnh nniim. nghi6 + cia H9i ddn8 q-d ri \a Br- ldn8
Giim d6c C6ng ty dLrqc nCu tqi EiCu Ie 6 chtc va ho4t ilong C6nB ty C6 phan Xay
l6p vn Vat ICU xay dllng D6ns Thep.

. .Cdn cf vio kat qua SXKD da d4t dugc hong nam 2020, nhAn dinh rinh hinh thgc
tC vC kinh lC fti hrons, dinh huc,ng phet trien vn kha nins th!rc hicn cna Doanh
nghio! trong thdi gian t6i.

Nay, C6ng b/ CA ph6n xay lip va v4t li€u xay dr.ng Ddng ThAp beo ceo K6t qun
ho?t .lons SXKD nam 2020, Ka ho?ch sen xuft kn-h doanh vn ddu tu phit da! nen
2021 bao s6m c6cn6idunsnhu sau:

PTIAN THIJ ATT{T

KiT eui HoA r DQNG s4\ xuiiT xr\H DoA\H NiM 2020

1- Khni qunt chug;
\am 2020 duorc xem l,iL mdr nam (ia r\nng klo kle ve $d.L $nc l(i d;i voi

kinh ra tha gi6i I6i chug, trong .16 c6 viet Na . Kini t6 thii gi6i duoc du bdo suy

thoei nshiCm trqng nhAl trons lich $1, ling t ums cna cec nan kiih ti lmr dau eidn
.aJ do itrn hums rjeJ crc cia drch Cov:d-ls. ru) nhi€n. hn-lr ri V:ir Nam vrn d D

Li ting truong dusng vdi litc dO tang GDP udc 1i.i ilai 2,91%. Mic dn ttug truong

GDP nrm 2020 d?t lhap .hit trong giai dod 201I 2020 nhmg tro6c nhnng tdc dong

r au c{c ora dich Co' id-lo thrdd la mor Ll'tun cdrs crla -uoc o \d r,icdoralsrotrqc
nh6m nudc cao nhit th; si6i.

Trons linh 1a: nnm 2020 Ddns ftap di:p tuc dung iht 2 va chi s6 nans lsc c+nn

.rdM cip rinl Pcl. ding rhr 2 vd cL \d hi.;u q-; que r_i \a nanl chinn c6ng cjp rm
prPl 

' 
I nim rrone rop I r i r;c do rang mrs cua n€n kinh ri to 

' 
di cc. r l rronc

(
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khu mc. K6t qle thuc hien cac chu@g trinh, da an trons $m cna Tinh dd dudrc nhiau

kat qua {ch cBc; ft6i tromg dau tu, kinl doanh cai thiCni gi6 ca heg h6a ve finl hinh

:in ru;r cd. s;n ph; chu l!,c cud linn on dinh:ha,irs siao.nonsoJa. ci. tl i- let
n6i Ddng rh6p gin hm vdi cac vin8 ki.n i, tiqng dian, Bo thuan lqi hon hong viec

rhu hlt keu goi diu tu. nhiau dy 6n diu tu duqc knoi c6ng.lua vALo ho?t .lODg trong

nam 2020,. . .. da s6p pdn lao dong lqc quan trcns tlLlc diy ltrit trian kinh ta - xa hoi

d's pl"uo8 rrolr rin\ hin5 dich binh Co\id lqconn-hiiud:.lmbielphuckp.

2- Khni qxat tinh hinh hoat dong S)GD cia C6ng ty nin 2020:

a- Nhan xdt ditnh gi6i

Nf,m 2020 la nem rni tu conp N.hinh thnc d \@ hoar dons voi nd h'nl Cdrq

ry r d phin. Hoi ddns Qran tri. B; i 6ng cidn d6c cdnc D cioi,o:ro,n r'.i nedi
lao dong da tap trog tri tue, tri l!rc nghi€n co ilua ra cic phuong dn quin Ii di€u
hnnh doon nshiep nsay cds kioa hqc, phat huy tinh nans dong. s6ns tp vi mans

hiiJ qrid kinh doanh ;ao. ou; do mor lin nus cdng ry chus b r;r rr hao 
' 

r d; hoen

lhanh xuar src nher v! duoc siao nim .2020, dong sop lndng nlo \io sl, plal tridn
cnune cho rir kinn td r inn nia. t g rich lny ddng k.; \e cho Ngin ricL NLd nro. ra
\on chn s6 hnu hiqn c6 r?i Doani nghirn. dn dinh cuqc sdng (lo 14( lro ddrg rhume
xu\tn v6 nes .ai nnr6u diem uch clrc klac rcrs.ror Lhli giar qJa.

Cac hoatdans SXKD cJa Cdns ty rre budc da dupc;D dinh linh wc ";n rJir
rn iinh doanh sdr ph:m hien na) c:a Cong ry dau co tMg laihiiu qu6..d, lo?isrn
ph;m nhu clt k}rai tl^ic. bE u5ng hJoi. ba r6ne n}da non8. c6ng bd role ly rim. Hr
ddns sin... d, co uy nn viiL lhu@g hiru nen U! n'uog Tuy nhidr. ngo;i lini vuc

th€i rhac la c6 kh6.h hds rans kfip cdc ,inh t\ann knu wc Phia Nsh rL, cac linh

vuc knac cdn hqn ch6 va thi tromg chL'a md rons ra c6c khu vqc l6n can. Qua d6, shi
nhAn c6 n11ing thuAn Io-i ve kn6 khan th6ch thrc co bin nhu saul

- Thuan lo-i:

Nhd slt que tam chi .lao cria Tlnh liy, rDND, UBND tinh Ddng'Ihdp, cAc Sd

bm nsanh cua Tinh trong c6ng nic d6i m6i vd phdt tridn doan-h nghiep, lu6n h6 trq,

rf eoddi, ddneviEn $r)intlichCdnsD ngr) cdnsphdLtricn.

Cdns ry'udn cn;p hirh dins QL) dinl" Phap lu.dt trons oqi.hoal dqns kinn

doanll \ a rrcng crc mit 'lLic cd lii- que. Luon phal huy *a rani ke cii \e nars llrc
Lir\ nghiim ra t. chinn. q-rn triir Ldr cn: rruong thuc hdni d€l ki."m nun Lang

nds slii! h4 gid thrnh. xi) dmg vb du) rrr throng xu)Cn mo: qual re ror ,oi uich
trre, rao ciu rdi eila nle --ns cip vd nsuo. tid, oJns linh h,nl ."i chrnh -inlr
b?(h. c,tu d;i su dqns rdr ding \6-. knong r';r rlot rii "in \; d6ng v6n ,'i '6 hiru

dugc tanS rhem 1ri lqi nhuan dc lei.

Sq .loan k6t, tem huy6t tons diau hdnh cna HOi dang Qudn t! vd Bu T6ns

Gi6m diic. ru tudrs chinh tri cna ngudi Iao done duo. c gin \'tng. nhiet llnh lrong c6ng
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Lic. cO nguon thu nhrp on dinI, duqc hums
d0 theo quy dinn.

Kh6 kl,n, th6ch rhii.l
Anh hu@s siiin c6ch xa hoi do dich benh Covid-19 k6o dai, cric c6ns rdlji phai

Ldn rsrs -riin L}a rh (ons hoac rhi cons voi riil dQ ch,im grJ en} huor;r lm
ilen stc 1i6u thu hnng h6a tai .lm vi.

Cia nlidn liiu. nguldn vil l:eL lhdng dn diri lm anl hudn8 oen gid rhanh d;J
vao cing nlu su carn rrani sa) Bir vi sii bdn "dn ph,im d nlr:au ma-hanB-.o che
thanh to6q hoa h6ng...... ti! cac thdnh phen kinh t, kh6c nen c6c don vi phei lih hoqt
rons vicc ha si6 bln ian ol;m d; cann nann d;n din hieu qud ^irn do&h o mq .o
linh !rc chm dqt theo ky vqng.

C6ng riic n8hi€n c@ rhl b-umg phdr rr:i sdn phim m6i dua r;o SXKD.on 6
mric khicm l6n. M61 s6 phuong tiCn, nans thi6t bi da cn, Iac hau, rhu,),g xuy€n hs
h6ng,.. chua dap tu8 diy drl, kip ihdi vdi nhu ciu thrrc ri6n vd tiic dO phat hian .nu
hien nay.

b K6r que hoat dong S)(KD thuc hien nam 2020r firs"c ,inh ti ngAy 01/01/2020
dln 3t/12/2A20)

quyan lqi c6ns dns !i diy di nai ch6

,dic

cHi riiu co B,iN Kt Eo4cn TIIIIC EIEN

'ti LE%
THVC

HIENSO

H04CH
I K6r qut holr itory StaKD

l Loinhufurrudc rhu6INDN l20,al
20.000

t Lqinluon sau udnDN 96485 120,61

II Phetr ph6i lqi nhu6o sau Ihu6
TNDN 96.435

I t6.000 )8 908

Tn.h theod li 2uaotrt L,\:Sf

rnch bd qrr tha Quja;u.
1 Tich 14p Qu, knen thuos phic ldi

Qti kheh th&inE nsh, q ti
A,t Eren th&ins, phnc bi cha N..,di
lao dbhg Orich 15% h.ai bi hh,an
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THgC HIDN

fi Liv"
THVC

III.NSO
vol Kn

l
Thir lao nsui,i phu tnLh Qudn tri
C6nqtr e@O.AO\ a)hg/thdnE, tffis
dffis A,02% 1ftn td nhfih rau thud

Cbia 05 hh nrm 2019 vd do tem

5 chi:.ii ru( cho ctu c;ddns

lt,t4 B60

c- Cong rdc dau ru hulh rhirh rei:An c6 dinn rong nam 2020:

STT DANE Mqc Diu Tl-l
G[d TRI
DiU TIJ
Grddns)

GHI CHU

I Nhd n6y Be ldns

2 Xeini HYITNDAI 66C- 120 2l l6,l

3
Khu6n oing D4O0t.4n. D l0OOt43,
D600*4m,D800*4m

MAy han 6ne tr tlone cNcD300-D1500

j Xe cn6c 07-66XA-0506 I 230

6 xe .u6. 0g 66XA O5O7 1.350

,1 x€ lu rune 2 b6nh thdp 665A-0154

8 Xe be 1di FORD R-ANCER 66C-l:l9l

9 xe b6n h6n bd t6na DEAWOO 66C- 124.07 1.245 NhiL m6y Be tong

t0 Cai tao. sria chiia Cria hiLns xEo vat

tl Xe tai TMT DAISAKI 66H-000.80 Xi nshiap Xay dung

TdNG CIA TR! DAU TU 8_040
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STT TtNTd cntTc (INH TE
CLi TR]
D,iU TTi

'Grdane)
(lHICHU

I Diu tu vno C6trg ty coD

Cdng ry CMn rdiBMC-DT 100 918.000 cP

2 c6ns ty CP Tu Vin Thi6t k€ BMc 564,8 2',71.700 cP

TI

1.192,4 '11.110 cP

d DautuGichinh:

PH.AN TH(I HAI
Ki HoACE sxKD vi DAu rr./ pH,iT TRrEN N,iM 2021

t/ 
^ac 

ornn ngann nene:

e Nginh nsh; I\;nn ooanh chrm cia Cdns ry baosd-:
- Knai Lnac caL: se 'do m, bang: mua bdn \ir IitJ r;) dmg. bd rons,uoi. bd

tong nh!,a n6nA, c5ns b.; ionA ll lam.

- Thi c6ng xay dtng c6ng tri.h giao ih6n& dan dulg, c6ns nshiep, rhriy lgi,
c6ng tdnl c6ng cong.

- Dau hr xay dtns kinn doanh ha tibs ry thuaj KIu c6ng nghiep.

- Kinn doaEh b6t dons so.

b- Nginh, ngha a li6n que ddn nsnnh, nsha kinh doanh chinh:

- TLn rghiim co li vAr l:iu xay dlrng. kiam dlnn chir luqns u) dlrns.

- Co kli sta chiia.
2/ Xdc tli.h muc deu chi.hl

-'I iap qc phdl huy. du) r'i su;n din\ c,n-hiel d; c6 duoc ru mi;u nam na) c-l
C6ng ry vA phin diu chiam uu th6 ho nna hons c+.n tarh diii vdi tr! trumB lron8
ti.l, tiap tuc duy tri t,it v6i khrich hnng truy6n thiing vd thu hnt nsudn khech heng

m6i. Nshitu cuu phet trian san pham mdi nhu: cdl sach, sach khons nes, ... vd dua
veo hoat d6ng trong nnm 2021, timg bu6c ftd r6ng dia ben hoqt dong SXKD sang c6c

tinlr l5n cdn vA khu Wc kl c.

- Tiap tuc thuc hi.;n lot n]'aL phrmgcI6- c'la C6ng r) gom:

+ Diii vdi crc linh wc hoat d6.ngr "Uy rin - Chal Iuqng - An toin,,.
+ D6i vdi ngudi lao donCr "Nhiet tinh - Ndng .lons , S,ne rao - Hi€u quA".

+ D6i v6i khech hdg: "Di cun8 bu t€n bu@ duihg an cu - lac .ehiep,,.

\i

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


l/ Ka hoccn san xuit kinh doann va phan phiii lqi nnuan nan 202I :

CTIi TTTU cO B,iN DVT 6IA TRI

I K6 hoach ho?tnatrgsxtoN,iM 2021

1 D6ne 500.000000.000

T6ngch,!hi D6ng

J Lqinludn tudc rhu{ TNDN o;og 100.000.000.000

Thu. TNDN
Q0% fin lqi nhuin tru,tc thui TNDN)

D6ng 20.000.000.000

5 Lqi nluan sru lhui TNDN Ddi\s 30 000 000.000

6 vi5n diau l€ dans ki Ddng

7 Ty suir lo, nhuu trudc rhui TN.DN^r'on didu lQ 26

8 Ti l€ chia c6 h?c,^/i5n diau le B,l4

9 Qui lu@g Vion chric qudn Ii C6ns ty odng

- Q1U ttdp cna nw,i dqi dian phin vin Nha Ding

- Qvi lrds cna nsd kh6ns .lqi di4n phin wk oing

t0 Qu, lrde nsrdi lao .16.e D6rg 9b.712.000.000

lt K6ho{cb phan phSi rqinhuan srrhu6TNDN D6rg 80.000_000.000

Tlich lap Qui ,ilau tu ph6t kian
(20% tan loi nhrdi sat thua TNDN)

Ding 16.000.000.000

2 Trich lap Qu! khen thtrdns, phnc ldi t2 4R6 000.000

Qui t*eh thtd,cphtic lqi cha rytui laa.l,ne
I 5% nen lqi hhuAn sau thra TNDN)

Dine I2 A0A A0A 000

Aul knen thv.ihe l'ian ckic quah li Cahs t, Di,e

Thn ho neudi phu tr6ch qun li C6ns ry
Q 0AA AAA d6ns/thdnE, tuhE dths A,a3% fin
bi hhuA, sau th,i I-NDN)

Dine 24000.000

chia cii ruc cho cdc cd.l6np
ftkh 61,36% fin ldi nhfin sau &uA TNDN,
tvms.lums 13,34% tt1 vtin dii li dtor chia

odng 5t ,190 000.000
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STT TiN PEUoNG
TTON . ?EIET BI DVT

D,{C DriM -
CHUN-G LOAI

NHA SAN XIJAT

so
LUqNG

cHI Pfli Dq
xI6NDiU TU

0l chid. 0l 500.000.000

Ct2 C'ii 0t 100.000.000

chi6c I000000.000

bC tdng Tha tich bdn 7-lo m3 02

05
En 60n8/giir

1.500.000.000

06 chiac 0l 1.200.000.000

Mdybddai BO 0l

08 Tn phi 300 d6n phi
T6 1.200.000.000

Hi dr6ng da bd 6ns
Bd 07 60.000.000

l0 0l 60.000.000

ll cei 140.000.000

1) BO 0l 150.000.000

Bd
C6ng sudt l50A-

200a 0l 120 000.000

..-..

4/ I\e hoach (Idu nr rang Uriet bi

"ji
,4/

<i
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TiN PIIToNG
TIEN-THI6T BJ

DVI
EAC DIiM -

CHUNC LO4r so
LTIO.NC

CHI Pfli D\J
KI6N DiU TI'

Mry x6c rlin} d0
BO 0l ?R430000

l5 Model: T8T-061 5 01 r56.200.000

XE
BO l6n lotc hieu kldc 18.000000.000

t'7 c6i

HiCu Mitsubishi,

ddn ?oo hp

l0 t0.000 000.000

t8 chiac 0l

t9 0l ?00 000 000

T6trscOtre:

. . Bing chii: Bijk hni ldh ti bdy tdn hai htdi chk Meu sd trdtn ba hudi ng

Ngudn viin dau tur dLroJ trich tt Qu, diu lu phal trian vn v6! huy dOne kl6c.
Tr€n co sd drr ki6n kij hoach dau tu nny, C6ns ty sE tinh to6n, phen bd da thu.

hien dau tu cho lhn hgp.
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)/ Ke hoeh tflan knai Jau u cdc du an nam 20211

STT TtN DgAN Ki EoAcH o,i! TIJ
YA NCUON \ON T}AIJ TII

(]I,( TRI
Diu rut cHr cH[

NiM202r

I

Dq iir Khu cdns n8h,cpTrr Kiau, xa Tin
Kieu. huyin Thrp Muo. rdhD;nsTlap
(Du n tncn knai nr 2ot9-2021 \di tang
sii r d;u n, la t.266 i 66ne uone .id
r6nc6herJld79a 0 dind)

ri.d

2

Du 6! cum c6ng nghicp T6n Lip, xe T6n
M,ua! Ddng, huyen Cheu Tlinh. linh
D6ng Th6p (Ds 6n ridn khai tn 2ols-
2020 v't long_Eiri- tri-diiu hr ta t15.9 t
oonc (tang da von Lonc ty td t2t e r!
d6ng' Ajne .! da Eidi nean deh
3!/12/20201d 87-J ty dins))

ri.d

.l

Dtr iin DONCTHAP,BMC Nam S6ng
Ti€n, xe Tan Nrunn DOns, huyen Chau
T}tun, rinh D;nB Ihr! (Ngudn v6n d:u
M: dddc Eich ru Qui dau tu phdr tridn \s

Tnd

6/ Giai ph6p thuc hiCn:

. Nam 2021 se l; nafl gap phii raL n}iiu kno khd. rhdth firic cho CdnB ry do
nl Eu ng-yin nhdn. Vi v6y. ngoAi \iEc riEp qrc Lhai rnac nlrs $uo toi o.] ; duoc
thi C6ng D chug ts c6n phii phon8 n8n moi r ro rdL cich cao t;r \i b,ir nam
bar n}ing co hdi r0r cdch ldl nnA.. Eudn duoc nnr lni Cdng I (hung .o ph;r rnu.
ii.;n tdt cdc siai!h;p ssu d6v.

- Tiiip tuc duy tri thltc hion i6t cac Quy dinl
cna Nhd nu6c ve cna Tinh va mgi mat c6 li6n quan.

- C6ng tec ii chtc san xuat can fi€r tur cai tian

Ph6p ludl" chi ruong chinn sdlh

cLla,ip dung khoahgc c6og ngh." vaotronA san xu;tl
dudne v6 Aiu tu mqr cach hgp l) vao cd sd h4lins,
chft luqng dich w.

- lAp hung nghier citu vd phdr trian cac marhinq Uni doadr mo- co ridm nane
I onC rLhg lini ryc rcar dSng nham dap im8 ro, ho cho nnD.iu rhi rrumr 1-r: s,in
phiir c,r sqch gach k6.g nung. lr g tr. nd rh6r va riip tuc di1 rann pha, niin
hm -Dai c5c linl w, dans co lqi rhi nnu cn ri) dsas. bd ron8 tuoi. c; ; be rolr
litdm. betdon8 s,ir, ha tangknu cong nghiip,.

)

nhin n6ng cao nang suit. nghi6n
cht trcng c6!s tric sta chna, beo
phums tien, thi& bi d; nang cao
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,,....

'Khuyet knich nguoi lao .t6ng dang cOng rrc rii cnc b6 phan chn d6ns hdn trong
cong \ icc duqc Sido \a reg cueg rrtlg lao sd8 kre- crii ,id" d; ciu! .6;8 I 'o"n'hi;r h@ \a mo' nsr. NEI'an (@ ;p \dp,ri r; Jrnc."n xr;r, cd.; d c;.i )h;
,{ quF li \a diiu lajL.L. luc tmg nguoi tao,d6nB .ao cho p\u h9p n.i.. Xi oJ-B
Id rrorch de ,ro. bdi duonS cdn oo qJal lJ, td lnr At nnin ihal doinlr Lnnc.d r;m
nhi., nang cao ti.]r chuy€n nghi€p cho ngudi lao ding.

. KLulin khich. ddng \ idn \; klen thtrmt kip rhdi nhimg ca nnan Fa) Lip Jle co
rhann .ich. Tidp ruc du) rn 16. v dc ch;m lo doi .dng tar cLir ve rinh rhan cnongroi
lao dqng. rhu. hien 16r .ong Ldc gido dlc chrni rr. tu hrmg sro ,ho nguOi tao dong
ngi) c;us h cu Ii hm re qu)an .oi. .rdc 1 nhi.h \i nshid w cua mjm di a- G 1c6ng
16c vn c6ns hien.

Thuc hi€n t6t c6ng i6c gin gin an ninh chinh tri, trat tq an tonn xa hoi. phdng
chdy chu, chd). ve rini mdi LrumUsi .rc bo ph&. r4o -iam r:n ,6i ch:nh q4dn v;
n]'dn d,in noi ho4l dqng. Ti? ruc dJ) ,r ,dr cong rac an .inh u t6' ,oi rinn rtA. u

lr.;n diy la ndi dung Bdo cao kar qLii noar dong SXKD rd 2020, K; ho?ch "r
^urir 

(inh doann v6 d;D tu pndr uiil nAm 2021 cud Cdnc r] .6 phdn \dy j;p \a V;.
.ier \.i) dunB Ddrg Th6p xin rhdrg qua d?i hoi ddng cd ddre.

Ndi ahdn: DAI DIEN THEO PHiP LUATC[]A CdNG TY
ToNc cr,iM Dba l{

Nguyan Hiu Phdc
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c6Nc
LAPVA

-r'l co PH,iN coNc irdA xl\ ItQr cxa
D6c UD -Ttrdo -

NCIIiA VIIiT NAM

DinE Th.ip, nEdr 26 thAng 5 ndrh 2A)l

BAO Ciio
N,iM 2o2o yi PHtIoNc HUoNG
2o2l cirA BAN KItM soir c6rc rv

HoATDONc
UC HIEN NAM

Kinh gni: D4ih6irrbns c,, d6ng

ao1, i't 
"ti, 

Doo4h 4Bhi p ngot l-thr,;Dndn'^'0:
aa" cu Lutit t hunq lnoor hea . 2a tha,,E I I "at ltla.
Cdn ct Diau Ie td chfc va hoqr dOns cna C6ng 1y ngiLy lt lh6ng 5 nam 2018j

Cdk cti Qty ch; i chttu yA hodt dAhs c:ia Ban Kiitn saA;

Cnn o1 B,ja cda ,ri chi"h kdh 2020 cna C6ng tr dd dwc kji todn bdi C6hg
q, TNHH Kieh bdn fi Tt fik BSM l/ia Natu.

Be Kiam sort C6ns ry xin bao cao rtu{ic Dsi h6i d6ns c6 d6ns va kat qud hoat
.l6ng cia Ban Ki€m so,it nam 2020 va phudng humg lhuc hi€n nam 2021 nhu sau:

4. HOAT DO\C CU{ 8AN Ktt\-t SO/iT VA KF I Qt ri Kt[\t IRA
GIAM SAT NAM 2O2O

r. c,ic HoAr DoNc c[A BA\ Ktc\t soi I

l. va nhan sg, rhn ho yi chi phiho?t.long
Bar K .a )oiir C6nB D Bdm.o ,rc-o.. bro coin 0l lruonsbdn\d0:rhxnh

\idn. tong do Iludng Bd K;r:o,irl,oar ddng chuve rac-..iillLmr.,hubo\"
chi p\r ho"r dnng cla Ban l\ram 'od. droc tr. Lidl r,ong h" n uc d--s auy di' F 'r,
NgLiou)e \d Dieu 'd C6nC D. drm oro'rm hKL qLii rrong.ong rac liCm rrd. gidm

2. Ya hoat.l6ng cna Ban Kiam so61

).1 thtr ht,'" chw ra4ehttad vd ci" \ar K^'n ait
Trong nnm 2020, Ban Kiam sodt da thtrc hi€n gidm siil cic hoqt.l6ng ciaCOng

Kiim m gdn .d, v';r ,l-r. h';1 \gqi qu,.'c,la Dai I'q,i durg,o do'g
rhumd n;1. Nghi qL);. Ou\cr di _ cid Hsi od-g qJa rr' \d Bal d.iu .dr i cong
ty. Gidm sit hoar d6ng, viec tuo thi phdp lual ctla Hii d6ng qurin r , T6ng Gi6m il6c
lrong viec qudn liva di€u hi:.I C6ng O theo quy dinh cia Phip lual vA Dieu le ConB
ry.

- I ham drt ut oa) du. op phap'a rrunC rh!'c.ua bao c,o rr nr'a,,,.i'
kinh doan}. Bdo .;o rai .hrnh aei I ', Bao cdo ai , hin} n@ FL l' o',j. o ; s h c.
nI 2020 cna C6na lyi xem xdt bio cro ciia t6 chric kicm lodni. Biio cdo dinh gi6
c6ns ric quan li, diau hdnh c,la HOi dads quen d, T,ine Giim d6c va finh bao cdo
' dnoinh t"ic 6.hotDd,hoioonLcooongrn-mg 

'cn
- C'dn .;t cdng ld. rho;i ,dn nld nuoc rd..ons ): cL," .. , . i.. 'Lr. .hi -or J

b0 th6ng ti, cna C6ng ty theo cac quy dinh cna phdp luat.

Thuc hien cic c6ngviCc chuy€n m6n khdclheo quy.linh.

(
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'^-2 a ,,;.rop\t | |a,tu1 \:n e--cnBa, t,L'r:.a.
.l en.o,o,:hod-hc6nr.a. n,m/u.lr InrncarJ hid- \uc-ul. rrriEr,h

\ e'. Ud Kiam .od. di rhl. liiC -r."o.e\rd.d.rb.o le. )e .;- r,t, flr \u od, ,

. rolg -;n' 8dn K',e,ocr d" rhu. l-icr' droc ar . " Li a.,oc ho"," d;,- "i.rlEnl\ie B"n Kid}o;r rhdmounop 1000... -Jdu.,,doo;; \: c;c nd: dln!
.6n- vii siiin \d. d"nh gic.o.g rd.di.t((,'ie1.ua B. Kidr or .i 1.e. rhui
hidn, "c \gli ou)d c u Hoi donE qudn r,i: R''or bdo .. o I 

jr r.rjnh :d"d \a bdo c;o
rdrchi'rr hqp lhdr dinl' l). drn.Bi- \i-. c.;p hAn. qu) di h.u. prrp tu;r, didu ;,
quy .' i horl dq-g. Ld cong r\. D'nL \r -sB qu\ Ban ^i;m . ojr cir.; .o bco c.o \"
'irh }inn hoar Jors 'i ke hoich hoa. oone ouj ,ieo rheo. qua do c:ns rdr t;- mo. d
) kien ddn- gop. xdy dhg den Hd:dang qLjLri q Br on8 Ci; ddL .onj ry.
nhsm muc drch chung !r su phdt tr cn cua ConA r\.

so _ - 5obldi lj te I,,"

il-;X l'"' iiii:t;i ,'-3"#-
.t-P.,q]h"4Hge L 4 roo% 100%

2 \gu);nP.dTro-s lom , '00"" 100%

, Ngrlin rhir'.,,1, r" , a roO"" , rOO""

J. vi .U ph,ji lqp host dqns sinr Bao Kiam soat vd,i Hii ddng quin tri.
Brn Tdns Ci:im.l6c vn cic Cd il6nq

Adn Krin ,o.i, nnM rhrJ ca rh.nl v'dr I o: dons q a ,r.. Bdn ld.e u r.
doc ra cac c,in b- qudn li lndc luon r"o moi di;u Lii, lnuan Io. oe Bal K:l.r .oar
nrt'6 ro; bo noar do-B cid Cons D Pnoinqp \oi Bd l6nB Cir d6, .ihg.; bo
phan c\tc nme Co_g ty oe da) ma-- eid n .i I oqr dane,a ru;r "rn\ doanh, dan
bdo phlin dilu hom $ann tiit muc li€u kd hoech da ra.

Bd K ar rotu J-dc , oi rhorn du rn ci ..i. -uoc hqp c,h Poi ddn- Qu; ' ','.Bd'lonsC.ar ooc \"rrar B;aiLdn\d..c'or d6r6cnr.ongr). c,. ri. leu
rronS c6c cu6c hgp .lugc cung ciip day di. dUng thoi h lheo quy.lin-h va qua d6 siip
Bdn l\rem :o;r co ) "ien 

(ip .noi dda.or; a, qu '- ) d:eu -"n]i . ]. aong ).
l"ors nrr 2020. Dan Kieo oii. rdng co nhA r o.i. k\ )e- c;u .ua co odne

hoi. d,6rn cd ddng doi \di \iec xen rd' .6 1ch kd rodn. 
'ai 

liiu l,Ia. ho,c )iu,;.
kiem ta lien qum denhoatd6.gkinh doanh, qu,n li, dieu h,inh cta Cdng iy.

4. Gino dich giii! C6ng ty do Ngudi qunn li cn" C6ng ty ddng thdii Ii
drnnh vion Hoiil6ng qunn lri vdi 02 C6ng ly con

. - Cons ry C6 phdn van tiLi BMC.Eans Th6p: Vijn diau le 18 ti di,ns, C6ns ry
n;m gin 5l%..tLrorg duong 918.050 c6 pha!. lrong nefr 2020, c6.g ty da bdn.c6t
cho C6ng ty C6 phen van i,ii BMCD6ng Tnap ldi s6 iian: 4.673.693.460 d6ns, dans

lhoida mua l4idd vd lhuC van chuyen v6is6 tien:22.0,18.599.656 ddng.

-corgD Conha" lu\dnridrka14 omg A\,lC Dong IL"o:Vo, diiu la '

i do.e, core t) _"r ri- o'.ajoo. ru@s d.ons -' '00.6 pLnl T'o_B'" , 2020

Cdng ty da bdn c6t. dri cho C6!g ty Cd phin Tu vin ihi6t ka xay dvrg BMC D6ng
'Ihdp vdi s6 ii€n: 57.327.011 d6ng, d6ng lhdidd $ue lAp pnuons rn diLm biLo an toiLn

siao thong, khao sir diahinh v6is6 rienr 588.264.550 ddng.
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l

ll. Kt rQr A GIi\rt sit HolT DQNC ( UA HQr DO\C Qt aN tRl.
DAN TONC {]IAM DOC TRONG NAM 2O2O

. - 
'HOi 

dOng quan rri vd Ban Tiing ci6m d,ic da rudn thu.ciic qui dinh cna phdp
lual hong c6ng tec qudn li. diau hinh. Cdc thanh vi€n HOi d6ng quan ri, Ban Tang
Gi6m doc vAL cec Cdn b6 qua. li da thqc hien dnng chnc nang, nhien v! ituoc gia;
theo qui.linh cna Luat doanh nghiCp, Diau lC, e'uy cha quiin tii;6ibO COns ry.

ha dong qui- r.' iLurg \ujen gidr sd hor. dons crd Bd d'du .r . . nL
\iic.riEn kdi 'hu, niin Nghi qu)a cia Dd, ho. dang ca do1s.r rac Nsh. qu\d..
Quyetdinl'.ra Hoiddrs quan tri

Bm Tiins Ci6n d6c da rian klai thuc hien kip thdi cAc Nchi quyat, euy6r
d.nr'.i,a Hoi dong ouil,,i. rh i. hien r.ec qu:n ). dial ha- j mor c;ch -oo tJ La ph.
nqp cdc quy d1" cia Phiio I rn vr D:e I le (Ua CdnB,). Bdn . 61g C jdm doc rr Joas
r. );n b;o c"o Inl h:n\ 5dn xu;r k:nn oornh cho Hoi dong quo. r,'. , ing mr \il )
Lian dd- \6i cdc r dd .luo, ,h;T qulen cia Hd od.fouanrirrncodingquydnt
de didrq+al k'p rhoi \o. unh rh;1 r,;ch -L:;m cao ," hre. qu-.

Ban T6ng Girm d6c da 16 chric hop vdi cdc C6n bO quan li vAL La.I dao cec
dm \' -dc lhLdc Cong ry d'n-h ,j lor" dol \u;r. nn:m ban bJ" .n"o 

cd onmc ,ho
l,hr_. cing nl'r r;) d Ts c^ griir pncp nnan riup cho .ons D .h;n da- hodn .'dnn
l6tkE hoach h..r d.r! sin rirkirh d.rnh d. r,

Bdn I anh d.o i ons D quan ri r;r nsuan \on.rla c;. .o dons. bao od duo.
\o-;phd'rri;nrdn.rruc6rUcdrlngL.iloaco\a,l,rcnjenojlducacnch..ru\oi f .i
nsin sdcn \hi ruoc. \gubi ao d6ng rrcng C6ng ry co \ rdc li r \; I u +rD on dir'h.

D,rd tra- kd, qrd kiam rra. s,a, ." a-Ki+ .o-r *n r, v,ii .", ", d*e i '

Iong bao cao c6rs r.ic qdr ll, cune niJ ch. d"o die- hdh tum 20:0 cia Hdr d;'e .'''
q.a;rri.;8." i;s c,iim o;; cdr; D. - o"'G-

, ru. KiT eu,i THUC HrtN NGHI euytT DAr Her DONG co DONG 399
NAM 2O2O

L Chi tiE lhqc hian

STT NOiduns
Nsh! quy6t
DHECD

2firn
uiCn
2n/t

Chanh Ech

s6
Ti Ig

3=2-t
T6ng doanh thu, thu nhap

600.000 589.624 -r0.176 qE,270;

7 TOnschiphi 500.000
l 100 000 120 930 20.910 r20,91.i

80 000 16.485 t20,61.0

5 51 490 52.490

rhiy H6i d;.g qudn tri va Ban
ror viec qua' r), 0reu h3m Lon!
h.an rhrnh rut Nchi q \at d'rU.

. Qua c6ng tAc gidm sit, Bm Kidm so6t nha!
T6ns Cirm d6cC6ng ty de.6 nhieun6luclhuc hien

$ rone dreu Rren rar nh eu Kno kn . grup (ong ty
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4

Dd i;i do;d ca do.o rhlone n en rdr .0:u.oarquqd l rjito.nn-i,)Jdrdm,i
, "o. dia Ldo o,r;1,oi cu. -o don8 \., nduoi t.o,lo,,J Colc r, .u 11 n' u du' T6ne doanh.rhu va thu nhap khec: 589.62,1 tricu ding, dat 98,27% so ldi
Nshi quyet Dai h6i dons c0 .t6nr ita rai

-Loi nh-;n rruo, Lhu.r l,,0oJO.,iiud;rc.dar ..0.o,,,.o\6i\ovo \rh
quycrDaihn, d6ng.o ddns d.; rri '

- l,,i nhl;n v- rhud: ob 485 rrier d;"s. da i:0.btoo o.o..o \oi Ng.i qu)er
Dal hgidonB co done di ru.

2. va trich cnc quy

- C6ng ry da thqc hien vioc trich tap cdc eui rheo dtng Nghi quy& DCj hOi d6ng
c0 dOng vAquy.linh caa phdp lu:ii.

3. Va lga chon C6ngly ki6m to:in at6c tip
C6ng ry liaptuc lL€ chon C6ns 1y TNHH Kiam lodn vALTdvii RSM vi€t Nam

ddon . i tiem rod,r\,;p dudr D?i hdi d6rg.u d6ng rlons qua rhuc -ii. k Crr .odn
Bao cao taichinh lim 2020.

4. Vac6ngtic thodiv,in nha rudc tli C6trgly
ThVc hien theo Quy6t di.n sii 908/eD-IIg ngAy 29106/2020 c,ta ThLt ludnsr' 'nh ph: phd duJdr ddrh nuc oodh ng-iip .o \6n nn; nroc .n-c nidr I'orr \o;

denhi nim2020'1.) rheQ.yd,d'nl,.o 12 r.2 QD-T'Ie ncal _08'nl_c." 
thu

rur ts Cl'nl ph'] pl,e duyir dr . muc doonh nlr rier co v6n nh" uoc Lhrc h:-n rt,o;Lj
\d1 gisi dodn 20t 7-i0,0 mr C6ng ry ( d o";n X;) I ;p ,a v.t I ieu \il Duna D6 s
\ap'erlucl,i,11 hodr.61\d:J.rrhod vo- ,," v6n dieJ tdr 14t.4ooo q i\d;

ntu nrdc con la; 'du ll'. rhoiii \ dn f" .on d.eL ler ld 5t o"

Din nay. UB\D.lrnn Do-e lhap de bdn hiLnl OL);.drm 50 loo QD-UBND-
HC rgxy 20o.l202l_\i ria( phe duli. phumr &.h-)en rluhJ ph;n,on \na
nudc ,?. cong + ro phan \ii) lip v; \.r I eu xa) D.re Dd L ,hdp \sdl
08 4 202 l..dnC D cuns d; rhrc nie- rhrl'u. Cd. e b6 Bal cong bo,honc un vi \ ii(
cn-)ar ilumg rdn co oh;n r:d L BND linh D;n8'l up rai c r g r) r; r.ap nrc r,u.
hien c6c bu6c ti€p theo dnng qiry dinn.

. Hoid;ngqun ri.B.- l6rLC.amd;cCdtrCrvv;!a. bopL;..o.,e-q-nda
ar rich crc rong \ d( 'Lu, Len.ii. cdng v'e- liin q-an Jin'nor,.6n nnd.uoc r.r

COng ty.

Iv. THAM DINH BAO CTIO TiI CHiNH CONG TY NiM 2O2O

Ban Kiim "o,r 
rdc nicn oinr ly rA 'oJ rhorg in. so lier r.er c;c bdo . io .;i

chini, Ban kiem sodt .ldnh gi,i nhu sau I

l. Xatqua loqt.ions snn ruiit t<intr aoaot'

STT NOiduns Nim 2020
Chinh I6ch

) s,i
I 2 l=l-2 4=t l2

589 624.:19? 095 -21612.9 5.74t a6,r4.i

468.694.285.495 486.)6( 2t8.489 t8.27 9t2.094 96,250i
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-5.,120.982 751

96.484.670 t76 to0 oro 074 581l -1.605.404107

chn y6u

nAm2020 cria DONG THAP BMC.

95,1t%

96.40%

Cac chi rieu doad rhu.lginhuan tru6c llu6 vi sau rhua nim Z020.giam nhe so
v6inim 2019, nguy€n nhan do tinh hinh ki6 khin chung cna ncn kinh t6..d hu@g
"ur dridih coio lo. rl- 

^ 
niitr 8rd r c;ct .. Ii, . s; ii og. yen rdr t.;J Jiu v"o b;n

od lien ru..... da ijnh I rmg r" ricp den nodi odn8 .dn \Ljr Li.h oo nh clo coog
) \'in.hr-8. ldr qJr hoa. dong \d rn;r L nl' oodnh'rone ron 2020 d.r o' \o,.'i

2. C6c chi tiou tnichinh
Thong tin tALi clinn riong

chitieu tdichinhtiBCTC riens da.iuoc kiam toAn nht saul

1;\

i)
/g

I Cu thri

STT NQI DI]NG 31/t2D020 3 tTDntS

I
TAI SAN
TAI SAN NGiN 585.675,112.t11 623.U5.179.14A
TiCn vd c6c khoin tumqduonqtien 17 428 972 243 11.606.492 68 r

2 Eau tu Ai chirfi ngEn han 447 000.000.000
l C6c khoe phni thu nain han 92.451.096.214

58.670.005.908 68.2?l.908.728
5 2.411.606.946
II TAI SAN DAT HAN 522.9J2.10s.411 375.751 .420.1,99
I C,c Lho6n phaithu daihcn
2 dinn

Tai sin dn dane dnihan 2?i 614.105.208
Dliu trtichrn\ dai han

5 79 264 526.606 77.666.174.084
TONG CONG TAI SAN 1.108.607.417.954
NGUdN vdN

I NOPH/iI TRA 571 .146.731 .598 485_s03.83?.426

t :190.754.928.568 )59.784.77(.Ql
2 126 723 060 803

II vON cHU sO HI-fiI 517.360.680.356 513.t74.762.021
I vonsop cua chu so hw :186.000.000.000 186 000.000.000
2 C0 phieu qui (46.460.000) (4o.400 000)
l Qui dau tu ph6t t.i6n 70.008.974.751

Lqinhuen sau rhud chLra phan ph6i 6t 101211 550 51 .1 16 24',1 .2',10

TONC CONG NCU6NV6N 1 -\ta-6n7 -417 .954

Don vi Nnm
2019 2020

Ghi

Chi tiau vi Lhd nine rhan[ toen
H6s6 thanh toan nsan han Ldn .71 t,50

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


- lle so kha nMg tnanh ioan rona quar
- lri s6 rb3nlr rodi nhJnh Lan
He s6 khainnns rhanh toiin hivay

2,05

r-51 -T
lan

chi ti6u vi co cir viin
51.53n/.

ll€ s6 n0/v6n.lrn \dlrinl 94.8r% r06,1 0i
lle so nu/r;ng larsan

%

bto

' Hc sii ldinhuen rhuan dhod d6rp
linh doadvdoain rhu rhu;n (ROS)

t7,:60i t7,63t;

t0,0 t00

19,t60i

20,6v.:1,04i;

C6c chi s6 cd bin ve tai sdn, v6n chn sd hnu, dnh rhdh khonn, nang luc hoat
ddng. <hl.d1s,in'.4r. nieu qLa.ud-ngrai.dn. rrL\ ;pdu phongd;-drr b,o: .i
qunholltd6ng sdn xuatkinh doanh trong nam 2020 cnaC6ng ty hoiLo lhdh 16r.

Bao cao riicninn rens \d hop nn;r nrn 20:0 cid ( dnB r\ oa duo( , D INHH
Kiia oin \" lu vin Rs\4 \ iar Nd rhr. hren kiim ros ooc lip. ' 1in! rd' d 'nh g -
rdng c6c s0 lieu tCn bdo cdo tii chinh da kiCm lo6n phan inh.rru.g thsc v:i hqp li,
tren cdc khia cqrh t olng yCu iinh hinh rai chinh deng va hqp nhar cna C6ng ry ka thnc
laithoidian 3ll12,2020i da duqc trinh bdy r0 rmg cic th6ng tin ve c6c sq kien trong
nem tai chinh 2020 theo.in.s chuan muc ke toin ri che d6 k€ toan viet Nam vii cic
quydinh phdp li c6liCn quanilCnviec lap vnirlnhbni860 cdo Aichiib.

V. KET LUAN VA KIEN NGHI
l. Kat luin
Ban kian so6t chua phAt hien su biit lhuog ndo trong cic hoat d6ng cna COng

ty. k}6ng c6 da nghi cna Cd d6ng, Nsuoi lao ddng nao giri dan Ban Kiam sodt. Cdc

hoat dilnE cia C6ng ty trons nam 2020 d6rt bno theo quy .linh cna Phap luat Dieu le

cnns r'hu \s ,'qL)dr .i" DA' t' ddng -o dong vA Ho. do'E q- 
'r 

,ii Co18 D.
2. Ki6n ngh!

Nha, su tap rung lan} dao crla HOi d6ng qum tr!, Ban T6ng Gidn diic vA sg n;
Uc cua rcr rn. nsuoi lJo do-e d: B'up Cdns t 'or t )M r LoL cac Lhr I -u (r Loa-|, o;
tluo. Dai l'oi ddr e.d oons .nu@s -ii- nam 20:0 tsi8o d,o.

Da C6ng L, ho4t dons ngny cang 6n dinh va ph6t tian. Ba. Kiam soal kia.
nghiHiiddne quintri, Ban i6ngGidm d6cConsty nor sii noiduns nhu saul

- ldo.,-d;urrd6 moi .;r:n:.iprhieroi di. -,"o- "rl-qns a phl.r
hran co (a Co-. r, - - une kh. ni;g..'nr-, i. o;y r"nn ric, rhu'in o " n rren

- Vors quay hing t;n lho
' Doanh thu thua TOng tii san bi.h

Lin 6,06

'i 158.020o

Chili6u va khn nnnssinh lli
- IIC s,i loinhuan sau thu6/doaifi rhu

' He sii loi nhuan sau thual6ng t,iisen
binh quan (ROA)
- He s61oi nhu,n sau rhu6/\'6n chn so
htu binfi quan (RoE)
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"- _ a:1 .1 J,,g ., rh! . ns,6n qu, , " do. nnr ,,t, . .;n . .o.: ..,. rh
.ol, \.i) dJns J.: o^1,'01 ld_cl-..o.rod B.d!.c\.cong\:c i: .. .l

- Ti6p tuc xin i ki6n cna co quo qu,,n l, Nhi nudc r.ons vi€c xin ha ffq ciip
ri;),'mgnldnor) n\uoUnSd;rdo'd l.,r rdr lrl r' '"r Jr \.'n.uq .oo Lidr
thec kiih doanh.

. - Mlr khiic, kh6ch qua, nhin nhan rins viec gidn sdn l(dng khai $ac cit d(dc
cap phep lrcng nim 2021 dan d€n hiCu que nang 1ei chung cna c6ng ty sa bi dnh
rJons \l;ir'! ',]nlai .hono.. done lh.: rl -c c.. du( ;1 dinh. daf uoe nhJ .; ,

thikudng vi cic c6ng rrinh trongdidmj;r mong H6iddngqudn rric6ng rl, bno cno cric
Cd,.Jar qLdI lr \l'r nro. \o UBNL, lrnh \! n;el rnu.ooe I dua. .;t gij) phep g.q

I Jn \d bd.Lr g': Lur'r .-Jr rh'..r.nr rir rl]'l v; r hih- rAfr .:ip rleo Dl - I, o \-r

B. PHUO\C Hr O\C I H(IC Hr i l\ N4M 202 r CtrA B4\ hri \'r sOA r

Nhim rh t h,en.ii, mJ. ieu one nam 021 8an h.r; .oa, - Jn dj- rl'u,
hien tot theo chirc nang. iltiem vu ni Di€u l€, Quy che C6ngry quy dinh:

- C'nm )a, \ i.. , r;n J,I \" k;' q., rr,... hie. \sh' .lur;r cua D" hdi Jants -d
Jdns.l'urcnrCrln:02' doi\d' Haroinequan.fl vdB"' | _grrd,' J;,. ng

ty.

- Bm Kraf \o0r+lepluc lhuc lrenco-g\reck.em lrd.dh- %l H rdo'g
quan tri, TonB Oianr doc trong viec qud. li !d di6u hiill Cdng ty theo cic quy dinh
cnaPhdp luat. Di€u lC 16 chnc vi hoet ilong cna C6ngty;tham din-h b6o c6o tin-h hirh
ho?i dong san xuat kinh doanll; bao cio ldichinh dinh ki ciaC6ngt)r phiihqp kiem
tnthuctC tai ciic dor vitruc thudc.

-Thuc hiCn c6c congdc kh6c theo chuc nl.e,.hiem vu cna Ban KiCm soAt.

l,d_ dd) a.oan bo 'oiouns b;o,"o 'or dongcu. Bd Krer '"r r'o,'F ry I a
xay 6p vd! vLxD Dins Tt:{p. Kinh trinh D?i hoi d;ng cA dong xcm xdt va

KinI chicQui cd ddns, Qui.laibiaum?nn khdevdthani d+1.

Kinh chnc Daih6ithanh cOne t6t dw.

T/M,

- Tham gia xey dlrng, d6ns s6p i kian lhi6t thuc va nhine
trong hoat ilong san xuar kinh doanh chuns c,:E C6ng ty tai c6c
qudn trivn Bd DiCu h,lnh C6ns ry.

phin
th6ng

)

Tran t.9ng c,lm d./.
BAN KITM
TRIJ,ONC
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.'*.:"se)
/ ;;';;; i, \%

HOA xA Hor cH0 NcHiA vrET NAM
Doc Lap - TyDo - Hanh Ph[c

------r)lJ,XGa--..--

DONG THAP BMC

rso 9001-2015

CONG TY CO

DIEU LE
CONG TY CO

PHAN XAY I,AP
I'HAN
v,i vI.xD DONG THAP

D! rH-,io
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

 Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

 Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019. 

 Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (“dưới 

đây gọi là Công ty “) là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công ty, các quy định của 

Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được thông 

qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy 

định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông 

tại đại hội tổ chức chính thức vào ngày ... tháng .... năm 2021. 
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CHƯƠNG I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a.  Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành 

lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b.  Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu 

quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c.  Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

d.  Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

đ.  Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

e.  Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu; 

g.  Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty; 

h.  Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh 

quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty; 

i.  Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật 

Chứng khoán; 

k.  Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; 

l.  Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong 

danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

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

n.  Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 

Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty 

thông qua; 

o.  Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty 

con. 

p.  “Công ty” là Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp. 

q.  “ Công ty con” là các Công ty do Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng 

Tháp góp vốn trên 50% Vốn điều lệ. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác 

bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3.  Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc 

hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 
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CHƯƠNG II 

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN 

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

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

của Công ty 

1.  Tên Công ty 

− Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP. 

− Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: DONGTHAP BUILDING MATERIALS & 

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. 

− Tên Công ty viết tắt: DONGTHAP BMC. 

2.  Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành 

của Việt Nam. 

3.  Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

− Địa chỉ trụ sở chính: số 03 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, Thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

− Điện thoại: 02773858959  

− Fax: 02773852751 

− E-mail: bmc@dongthapbmc.vn  

− Website: dongthapbmc.vn. 

4.  Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để 

thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản 

trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5.  Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt 

động theo Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập 

và là vô thời hạn. 

Điều 3.  Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách 

nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách 

nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và 

các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền 

bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp 

luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 
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Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của công ty chưa trở 

lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của công ty trong phạm vi đã được ủy 

quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến 

khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. 

Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác 

thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT 

sẽ cử người khác thay thế. 

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. 

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: 

a.  Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm hợp pháp của doanh nghiệp. 

b.  Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ 

hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản 

của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác. 

c.  Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó 

có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh 

nghiệp khác. 

2.  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với 

những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 điều này. 

CHƯƠNG III 

MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 4.  Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1.  Ngành, nghề kinh doanh của Công ty  

Stt Tên  ngành Mã ngành 

1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê. 

Chi tiết: kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê. 

6810 

(chính) 

2 Hoàn thiện công trình xây dựng. 

Chi tiết : trang trí nội thất. 

4330 

3 Đóng tàu và cấu kiện nổi. 

Chi tiết: đóng mới các loại phương tiện thủy. 

3011 

4 Sản xuất vật liệu xây dựng. 

Chi tiết: sản xuất gạch ngói và gạch lát nền. 

2392 

5 Lắp đặt hệ thống điện. 

Chi tiết: lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị, công trình công cộng. 

4321 
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Stt Tên  ngành Mã ngành 

6 Chuẩn bị mặt bằng. 

Chi tiết: san lắp mặt bằng. 

4312 

7 Vận tải hành khách đường bộ khác. 

Chi tiết: vận tải hành khách bằng đường bộ. 

4932 

8 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. 

Chi tiết : xây dựng công trình giao thông. 

4210 

9 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Thi công xây dựng công trình thủy lợi (nạo 

vét kênh mương). Thi công công trình bờ kè, cầu cảng. 

4290 

10 Xây dựng công trình công ích. 

Chi tiết: xây dựng công trình công cộng; đường dây và trạm biến áp có cấp 

điện áp từ 35KV trở xuống. 

4220 

11 Xây dựng nhà các loại. 

Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng. 

4100 

12 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao. 

Chi tiết: sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa. 

2395 

13 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 

Chi tiết: lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư), quản 

lý đầu tư xây dựng. Khoan, khảo sát xây dựng. Giám sát thi công xây dựng 

công trình: dân dụng, công nghiệp (nhẹ, CBTP, VLXD), HT kỹ thuật, lĩnh 

vực: xây dựng - hoàn thiện; lắp đặt thiết bị công trình dân dụng. Thiết kế xây 

dựng công trình: dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp (nhẹ, CBTP, 

VLXD), hạ tầng kỹ thuật. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 

trình: giao thông (cầu, đường bộ). Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán. 

7110 

14 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. 

Chi tiết: thử nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng xây dựng. 

7120 

15 Vận tải hành khách đường thủy nội địa. 

Chi tiết: vận tải hành khách bằng đường thủy, đường sông liên vận. 

5021 

16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 4933 

17 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 

Chi tiết: khai thác cát. 

0810 

18 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

Chi tiết: kinh doanh gỗ tròn và gỗ xẻ. Mua bán vật liệu xây dựng. 

4663 

19 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. 

Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng đường thủy; đường sông liên vận. 

5022 
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Stt Tên  ngành Mã ngành 

20 Sữa chữa máy móc, thiết bị. 

Chi tiết: cơ khí sữa chữa các loại phương tiện thủy, bộ. 

3312 

21 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. 4322 

22 Sản xuất sản phẩm chịu lửa. 

Chi tiết : sản xuất gạch không nung. Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô. 

2391 

2.  Mục tiêu hoạt động của Công ty: Xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng thời 

mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty đang có ưu thế, 

tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc, tối đa hóa lợi nhuận, đảm 

bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước. 

Điều 5.  Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

1.  Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo 

ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc 

gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện 

pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2.  Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được 

pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

3.  Địa bàn hoạt động của công ty tại Việt Nam và ở nước ngoài theo đúng quy định 

của pháp luật. 

CHƯƠNG IV 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 6.  Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1.  Vốn điều lệ của Công ty là 386.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu tỷ Việt 

Nam đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.600.000 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 đồng/cổ phần. 

2.  Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 

phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3.  Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ 

thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại 

cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4.  Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của 

Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5.  Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại 

hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội 

đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó 
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cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã 

chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận 

khác. 

6.  Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức 

được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

7.  Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 7.  Chứng nhận cổ phiếu 

1.  Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và 

loại cổ phần sở hữu. 

2.  Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu 

đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội 

dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3.  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu 

cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn khác theo điều khoản phát hành 

quy định kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án 

phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. 

Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4.  Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì 

cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông 

phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a.  Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; 

b.  Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu 

mới. 

Điều 8.  Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành 

có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9.  Chuyển nhượng cổ phần 

1.  Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có 

quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được 

chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. 

2.  Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các 

quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác 

theo quy định của pháp luật. 

3.  Việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi theo cam kết được thực hiện theo quy định 

riêng đối với từng loại cổ phần. 

Điều 10.  Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


12 
 

 

1.  Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua 

cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền 

còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không 

thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2.  Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy 

(07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường 

hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3.  Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng 

hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4.  Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định 

tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền 

bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù 

hợp. 

5.  Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ 

phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo tỷ lệ 

bằng lãi suất huy động 12 tháng của Ngân hàng Nhà nước huy động vào thời điểm thu hồi 

theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh 

toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị 

cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6.  Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm 

thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong 

việc gửi thông báo. 

CHƯƠNG V 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 11.  Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1.  Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị. 

3.  Ban kiểm soát. 

4.  Tổng giám đốc.

CHƯƠNG IV 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1.  Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số 

cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa 

vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 
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2.  Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a.  Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 

quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do 

Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

b.  Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c.  Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng 

cổ đông trong Công ty; 

d.  Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của 

pháp luật có liên quan; 

đ.  Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ 

đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; 

e.  Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g.  Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng 

với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h.  Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 

Luật Doanh nghiệp; 

i.  Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở 

hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ 

phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

k.  Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công 

bố theo quy định của pháp luật; 

l.  Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp; 

m.  Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

các quyền sau: 

a.  Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

b.  Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp 

đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan 

đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. 

c.  Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 

hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải 
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bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý 

của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp 

lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và 

thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và 

tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm 

tra. 

d.  Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai 

mạc, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác]. Kiến nghị phải ghi 

rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào 

chương trình họp. 

e.  Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên  có 

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a.  Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước 

khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b.  Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 

ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số 

ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

Điều 13.  Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1.  Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2.  Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình 

thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ 

đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ 

đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị 

rút và các thiệt hại xảy ra. 

3.  Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

4.  Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

5.  Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và 

pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp 

cho tổ chức, cá nhân khác. 
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6.  Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua 

các hình thức sau: 

a.  Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b.  Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c.  Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

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

đ.  Gửi phiếu biểu quyết bằng [phương tiện khác] theo quy định trong Điều lệ công 

ty. 

7.  Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện 

một trong các hành vi sau đây: 

a.  Vi phạm pháp luật; 

b.  Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác; 

c.  Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty. 

8.  Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14.  Đại hội đồng cổ đông 

1.  Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và 

trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết 

định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng 

không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại 

hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác 

định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2.  Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa 

điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm 

toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản 

ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu 

trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

3.  Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp sau: 

a.  Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b.  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


16 
 

 

c.  Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện 

bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ 

đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký 

của các cổ đông có liên quan; 

d.  Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ.  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

a.  Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn [30] 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này 

hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát 

thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 

3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

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

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

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

tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không 

bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

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

Luật Doanh nghiệp. 

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

1.  Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a.  Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

b.  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c.  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

d.  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

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

đ.  Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e.  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
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g.  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h.  Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i.  Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

k.  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l.  Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 

m.  Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán 

viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

n.  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2.  Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a.  Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b.  Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c.  Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d.  Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 

đ.  Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm 

soát; 

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

f.  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

g.  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

h.  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

i.  Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần 

thiết; 

k.  Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

m.  Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và 

việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể 

từ ngày thành lập; 

n.  Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

o.  Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

p.  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 
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q.  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

r.  Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 

1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

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

s.  Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

t.  Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản 

trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

u.  Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3.  Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được 

đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16.  Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1.  Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham 

dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp 

thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

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

định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy 

định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức 

được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, 

thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

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

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

bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

(nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3.  Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền 

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

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

hành vi dân sự; 

b.  Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

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

 Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về 

một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước 

khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17.  Thay đổi các quyền 

1.  Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi 

có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả 

cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất 

lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số 
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cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán 

thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại 

đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản. 

2.  Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông 

qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện 

theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã 

phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại 

trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không 

phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông 

nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực 

tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền 

biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3.  Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các 

quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4.  Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn 

liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan 

đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát 

hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18.  Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

1.  Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. 

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 

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

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

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

lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công 

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

đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 

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

c.  Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

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

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

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

quyền dự họp; 

g.  Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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

chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập 

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

sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ 

ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội 

đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi 

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

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

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

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

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

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c.  Phiếu biểu quyết; 

d.  Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

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

quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai 

mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 

vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

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

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

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

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

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

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

cổ đông; 

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

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

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

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

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

Điều 19.  Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

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

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2.  Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể 

từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 
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3.  Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 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 20.  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

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

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

theo trình tự sau: 

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

ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên 

của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. 

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

trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không 

tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không 

tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế 

mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát 

kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

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

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

quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách 

nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung 

đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2.  Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a.  Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng 

quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu 

tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành 

viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo 

nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm 

soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người 

dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b.  Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c.  Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d.  Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 

nghị của chủ tọa cuộc họp. 

3.  Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn 

đề trong nội dung chương trình họp. 
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4.  Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông 

qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

a.  Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c.  Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp 

dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa 

hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

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

chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc 

họp. 

6.  Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn 

được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp 

này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7.  Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

a.  Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý khác; 

b.  Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển 

bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra 

khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

8.  Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 

dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ 

được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

a.  Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 

c.  Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9.  Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy 

định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những 

người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị 

quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu 

quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 

144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 
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Điều 21.  Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

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 hoặc trên 65% 

tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản, 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; 

đ.  Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

e.  Gia hạn hoạt động Công ty. 

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

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định 

tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

3.  Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc 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 Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác 

định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi 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 hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu 

bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. 

4.  Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua 

nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

 Điều 22.  Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1.  Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

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

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

Điều 18 Điều lệ này. 

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

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

b.  Mục đích lấy ý kiến; 

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

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

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

pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của 

từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

đ.  Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

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

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

fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

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

là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của 

cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b.  Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được 

giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

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

lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi 

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

không tham gia biểu quyết. 

5.  Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

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

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b.  Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c.  Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 

phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

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

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

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

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

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; 

liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua 

do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

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

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có 

thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 

giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

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

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

chính của Công ty. 

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

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

Điều 23.  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

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

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

c.  Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d.  Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

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

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

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

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

ứng; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 
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3.  Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như 

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

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

4.  Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng 

ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính 

kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được 

công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24.  Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

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

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

định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 

2.  Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

CHƯƠNG VII 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25.  Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1.  Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng 

văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam 

kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty 

nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội 

đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a.  Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b.  Trình độ chuyên môn; 

c.  Quá trình công tác; 

d.  Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công 

ty khác); 

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

e.  Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 
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g.  Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng 

cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý 

khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu 

có). 

2.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến 

dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba 

(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 

dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) 

ứng viên. 

3.  Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội 

đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định 

tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản 

trị theo quy định của pháp luật. 

4.  Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1.  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị  03 người. 

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

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

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

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

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

việc. 

3.  Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị 

không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản 

trị.  

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

trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định 

tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

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

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

6.  Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 
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Điều 27.  Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1.  Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2.  Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội 

đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a.  Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hằng năm của Công ty; 

b.  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c.  Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d.  Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ.  Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp; 

e.  Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật; 

g.  Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h.  Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá 

trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật 

Doanh nghiệp; 

i.  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan 

trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi 

ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội 

đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và 

quyền lợi khác của những người đó; 

k.  Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l.  Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành 

lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của 

doanh nghiệp khác; 

m.  Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết; 

n.  Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o.  Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p.  Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
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q.  Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố 

thông tin của công ty; 

s.  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3.  Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 28.  Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1.  Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả 

và hiệu quả kinh doanh. 

2.  Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3.  Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4.  Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc 

khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể 

được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa 

hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản 

trị. 

5.  Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, 

ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự 

các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng 

quản trị. 

6.  Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau 

khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm 

cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp 

luật và Điều lệ công ty. 

Điều 29.  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

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

b.  Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c.  Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d.  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

đ.  Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

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

4.  Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 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. 

Điều 30.  Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1.  Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 

họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và 

chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong 

số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2.  Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3.  Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a.  Có đề nghị của 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.  Các trường hợp khác (nếu có). 

4.  Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu 

rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5.  Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm  việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường 
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hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền 

thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 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. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7.  Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

 Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8.  Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên 

dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số 

thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một 

nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 

a.  Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b.  Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 

Điều này; 

c.  Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

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

đ.  Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản 

trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


32 
 

 

Điều 31.  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1.  Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 

phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội 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. 

Điều 32.  Người phụ trách quản trị công ty 

1.  Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị 

công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật 

Doanh nghiệp. 

2.  Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a.  Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b.  Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông 

theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c.  Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d.  Tham dự các cuộc họp; 

đ.  Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của 

pháp luật; 

e.  Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

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

ty; 

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

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

k.  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
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CHƯƠNG VIII 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33.  Tổ chức bộ máy quản lý 

 Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh 

doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm 

miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 34.  Người điều hành doanh nghiệp 

1.  Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty. 

2.  Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, 

Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ 

cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành 

doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong 

hoạt động và tổ chức. 

3.  Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám 

đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4.  Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo 

quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại 

cuộc họp thường niên. 

Điều 35.  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. 

1.  Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác 

làm Tổng giám đốc. 

2.  Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 

pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3.  Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

4.  Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a.  Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty 

mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b.  Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c.  Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 
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d.  Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ.  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e.  Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g.  Tuyển dụng lao động; 

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

i.  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

5.  Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

CHƯƠNG IX 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36.  Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát 

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 này. 

2.  Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không 

đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 

chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy 

chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 37.  Thành viên Ban kiểm soát 

1.  Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành 

viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. 

2.  Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 

tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a.  Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b.  Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3.  Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a.  Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định tại khoản 2 Điều này; 

b.  Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c.  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ này. 
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4.  Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a.  Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b.  Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c.  Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d.  Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 38.  Trưởng Ban kiểm soát 

1.  Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn 

một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

2.  Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a.  Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b.  Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các 

thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c.  Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39.  Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 

nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

1.  Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán 

viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2.  Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3.  Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

4.  Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. 

5.  Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, 

Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6.  Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 
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7.  Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chứng khoán. 

8.  Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và 

địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công 

ty trong giờ làm việc. 

9.  Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác 

quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 40.  Cuộc họp Ban kiểm soát 

1.  Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự 

họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi 

tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký 

tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm 

xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2.  Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm 

rõ. 

Điều 41.  Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

1.  Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 

lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2.  Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá 

tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3.  Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

CHƯƠNG X 

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  

KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 42.  Trách nhiệm cẩn trọng 
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 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ 

với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng 

vì lợi ích của Công ty. 

Điều 43.  Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

và các văn bản pháp luật liên quan. 

2.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những 

thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về 

các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền 

kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có 

liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố 

thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố 

thông tin. 

4.  Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi 

ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng 

hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6.  Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 

quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

a.  Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao 

dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản 

trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành 

viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b.  Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch 

phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 

35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội 

dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã 
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được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu 

biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 44.  Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành 

nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình 

gây ra. 

2.  Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên 

quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và 

không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành 

khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ 

theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ 

sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách 

nhiệm của mình. 

3.  Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản 

phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ 

việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 

người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

CHƯƠNG XI 

QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 45.  Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1.  Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a.  Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa 

chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin 

không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp 

đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan 

đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. 

2.  Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu 

sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người 

đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ 
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sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với 

điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4.  Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài 

sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm 

soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp 

luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký 

kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5.  Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

CHƯƠNG XII 

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 46.  Công nhân viên và công đoàn 

1.  Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

2.  Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 

chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các 

quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

CHƯƠNG XIII 

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC CÔNG TY CON 

Điều 47.  Quyền và trách nhiệm của Công ty đối với Công ty con 

1.  Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ sở hữu trong 

quan hệ với Công ty con theo quy định. 

2.  Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa Công ty và Công ty con đều phải được 

thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng. 

3.  Công ty không được can thiệp ngoài (vượt) thẩm quyền của chủ sở hữu buộc Công 

ty con thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường (giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền 

bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho Công ty con thì Công ty phải 

chịu trách nhiệm về thiệt hại đó. 

Điều 48. Quyền và trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của Công ty ở 

Công ty con 

1.  Quyền, trách nhiệm của Người đại diện: 

a.  Người đại diện thực hiện quyền, trách nhiệm của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp 

khác có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng các nhiệm vụ được chủ sở hữu 
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giao. Kịp thời báo cáo cho Công ty về tình hình doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, 

không đảm bảo khả  năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại 

hội đồng cổ đông giao hoặc những trường hợp sai phạm khác. 

b.  Người đại diện phải xin ý kiến chủ sở hữu bằng văn bản trước khi tham gia ý 

kiến, biểu quyết và quyết định mọi vấn đề tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, các 

cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên (về ngành nghể kinh doanh, mục 

tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển, 

việc tổ chức lại, giải thể, phá sản, ban hành điều lệ, sửa đổi – bổ sung điều lệ, việc 

tăng hoặc giảm vốn điều lệ, đề cử để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý 

vi phạm đối với thành viên HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý, phân phối lợi 

nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ, chia cổ tức hàng năm. 

2.  Tiền lương, thưởng và quyền lợi của Người đại diện: 

a.  Người đại diện, điều hành tại các Công ty con được hưởng lương, phụ cấp trách 

nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác quy định tại điều lệ của công ty đó 

và do công ty đó trả theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hàng năm người đại diện 

còn được thưởng theo quy chế quản lý Người đại diện vốn của Công ty tại các công ty 

con. 

b.  Người đại diện kiêm nhiệm, không tham gia chuyên trách trong Ban quản lý, điều 

hành doanh nghiệp khác thì thù lao,tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm (nếu 

có) và các quyền lợi khác được hưởng do Công ty chi trả theo quy định của pháp luật. 

c.  Người đại diện khi được quyền mua cổ phần phát hành thêm, trái phiếu chuyển 

đổi theo quyết định của công ty cổ phần (trừ trường hợp được mua theo quyền của cổ 

đông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn bản cho Công ty. Công ty quyết định bằng 

văn bản số lượng cổ phần của Người đại diện được mua theo mức độ đóng góp và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện. Phần còn lại thuộc quyền mua của chủ sở 

hữu vốn. Trường hợp Người đại diện được cử làm đại diện phần vốn của công ty tại 

nhiều đơn vị, thì được ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại 01 đơn vị. Người đại 

diện tại công ty cổ phần có trách nhiệm chuyển quyền mua cổ phần còn lại cho chủ sở 

hữu vốn. 

3.  Chế độ báo cáo của Người đại diện: 

Trên cơ sở báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty con được cử làm Người 

đại diện, định kỳ hàng quý và kết thúc năm tài chính hoặc đột xuất theo yêu cầu của chủ 

sở hữu. Người đại diện phải tổng hợp, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, 

kiến nghị các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả vốn của Công ty 

đầu tư tại các Công ty con. 

Điều 49.  Quan hệ với các Công ty con 

1.  Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông hoặc thành viên bên 

góp vốn chi phối tại Công ty con theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty đó. 

2.  Công ty trực tiếp quản lý cổ phần, vốn góp chi phối ở Công ty con thông qua người 

đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con. 

3.  Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 
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a.  Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người đại diện phần vốn góp chi phối của 

Công ty tại các Công ty con. Người đại diện được trực tiếp tham gia ứng cử vào các 

chức danh điều hành quản lý tại các Công ty con, phù hợp với pháp luật hiện hành và 

điều lệ của công ty đó. 

b.  Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở các Công ty con. 

c.  Giám sát, kiểm tra việc sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào các 

Công ty con. 

d.  Yêu cầu Công ty con cung cấp các báo cáo, tài liệu, thông tin cần thiết như quy 

định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của Công ty. 

đ.  Công ty có quyền chi phối các Công ty con thông qua người đại diện phần vốn ở 

các Công ty con phù hợp với Điều lệ của Công ty. Điều lệ của Công ty con bị chi phối 

các vấn đề sau: định hướng phát triển ngành và lựa chọn công nghệ mới, xây dựng kế 

hoạch dài hạn về phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ, Phối 

hợp nghiên cứu khoa học công nghệ, định hướng phát triển nguồn nhân lực. nghiên 

cứu khai thác thị trường; sử dụng thương hiệu chung của Công ty trong kinh doanh; 

và các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

 e.  Các quyền, nghĩa vụ khác theo pháp luật và điều lệ của Công ty đó. 

4.  Quyền và nghĩa vụ của Công ty con: 

a.  Thực thi tất cả các nghĩa vụ theo quy định về quyền của chủ sở hữu tại khoản 3 

điều này. 

b.  Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn góp của Công ty. 

c.  Thực hiện trả lợi tức cho Công ty theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

d.  Cung cấp các báo cáo, tài liệu, thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp 

nhất và báo cáo tổng hợp của Công ty. 

Điều 50.  Sử dụng dịch vụ chia sẻ 

Công ty xây dựng và thực hiện quy chế sử dụng dịch vụ chia sẻ chung trong các lĩnh 

vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ tạo cơ sở cho sự phát triển đồng 

đều của các đơn vị thành viên và tiết kiệm chi phí, nâng cáo hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

CHƯƠNG XIV 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 51.  Phân phối lợi nhuận 

1.  Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng 

năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2.  Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên 

quan tới một loại cổ phiếu. 

3.  Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán 

toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi 

quyết định này. 
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4.  Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được 

chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể 

thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài 

khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng 

các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được 

tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông 

này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao 

dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công 

ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

5.  Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị 

quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày 

đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác 

được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6.  Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

CHƯƠNG XV 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 52.  Tài khoản ngân hàng 

1.  Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2.  Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, 

Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3.  Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các 

tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 53.  Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết 

thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 dương lịch. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 năm sau 

ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 54.  Chế độ kế toán 

1.  Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh 

nghiệp, hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2.  Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định 

pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có 

hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3.  Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công 

ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn 

ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp 

luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 
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CHƯƠNG XVI 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 55.  Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1.  Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm 

toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2.  Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo 

quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một 

cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3.  Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo 

tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 

nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 56.  Báo cáo thường niên 

 Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

CHƯƠNG XVII 

KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 57.  Kiểm toán 

1.  Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh 

sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa 

chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho 

năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng 

quản trị. 

2.  Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3.  Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và 

các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến 

tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

CHƯƠNG XVIII 

DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 58.  Dấu của doanh nghiệp 

1.  Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số 

theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 
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2.  Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của 

Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3.  Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

CHƯƠNG XIX 

GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 59.  Giải thể công ty 

1.  Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a.  Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định 

gia hạn; 

b.  Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c.  Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý 

thuế có quy định khác; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2.  Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông 

báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 60.  Gia hạn hoạt động 

1.  Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết 

thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công 

ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2.  Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 61.  Thanh lý 

1.  Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi 

có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 

thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do 

Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy 

chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số 

nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý 

được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2.  Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày 

thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty 

trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan 

hành chính. 

3.  Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a.  Các chi phí thanh lý; 
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b.  Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của 

người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c.  Nợ thuế; 

d.  Các khoản nợ khác của Công ty; 

đ.  Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây 

được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

CHƯƠNG XX 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 62.  Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1.  Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, 

quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định 

pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: 

a.  Cổ đông với Công ty. 

b.  Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều 

hành khác. 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà 

giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên 

trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày 

tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên 

gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2.  Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt 

đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên 

chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

3.  Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc 

thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

CHƯƠNG XXI 

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 63.  Điều lệ công ty 

1.  Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết 

định. 

2.  Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được 

đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều 

khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công 

ty. 
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CHƯƠNG XXII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 64.  Điều khoản thi hành 

1.  Bản điều lệ này gồm 22 chương 64 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ 

phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhất trí thông qua ngày ...  tháng ... năm 2021 tại 

Đồng Tháp và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2.  Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 

a.  Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương. 

b.  Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh. 

c.  Bốn ( 04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

3.  Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4.  Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

NGUYỄN HỮU PHƯỚC 
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CHƯƠNG 1 – 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. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan được đề cập trong quy chế 

này. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 

1. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám 

đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy 

định của Điều lệ công ty.  

 Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy 

định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

2. Công ty: là Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp 

3. HĐQT: là Hội đồng quản trị 

4. Ứng cử: là tự đề cử 

5. BKS: là Ban kiểm soát 

6. VSD: là Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam  

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

8. Người phụ trách quản trị công ty: là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định 

tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

CHƯƠNG 2 – 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 

Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

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

b. 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; 

c. 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; 

d. 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. 

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

Luật Doanh nghiệp. 

Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông 

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:  

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng 

quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị 

triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì 

các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa 

cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, 

Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 

trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người 

có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một 

cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh 

được mong muốn của đa số người dự họp. 

d. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

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

pháp, hợp lý khác; 
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- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 

tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra 

an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

e. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 

dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc 

và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

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

g. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên.  

h. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình 

dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

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

trình; 

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

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

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

i. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc 

tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

2.  Thư ký đại hội:  

a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

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

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu; 

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

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty; 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa. 

3. Ban kiểm phiếu:  

a. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị 

của chủ tọa cuộc họp; 

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 
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- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; 

chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.  

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc 

đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

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

a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại 

biểu phục vụ cuộc họp.  

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra cổ đông/đại biểu: 

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

- Trưởng Ban kiển tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình 

hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy 

quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. 

- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu. 

Điều 5. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh sách 

cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  

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

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

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

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

Nam. 

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

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. 

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

cách thức tải tài liệu. 

Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 3 

Quy chế này. 

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. 

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. 
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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 8. Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  

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. 

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).  

- 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; 
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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, 

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

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

Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

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 10. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết 

tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức khác theo quy định của pháp luật 

hiện hành.   

Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

2. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

3. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên 

được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

4. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

5. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 

và từng thành viên Hội đồng quản trị;  

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; 

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

10. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

11. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

12. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 
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13. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; 

14. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

15. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc 

chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày 

thành lập; 

16. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

17. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

18. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty [trừ trường hợp Điều lệ công ty 

quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác]; 

19. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

20. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 

Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của 

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

21. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chứng khoán; 

22. 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; 

23. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội  

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại 

hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

2. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và 

gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ 

đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên 

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ 

phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết  

1.  Nguyên tắc chung 

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

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

phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

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

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

hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2.  Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 
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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. 

Điều 14.  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 

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

Điều 13 Quy chế này. 

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu  

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp phiếu 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 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 

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

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

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

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

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

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 
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d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

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

e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 

f. Gia hạn 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 17. Thông báo kết quả kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của 

từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ toạ/ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi 

bế mạc cuộc họp. 

Điều 18. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty 

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

định cuối cùng. 

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

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

đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp có quyền 

yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 
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a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 

nghiêm trọng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp; 

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

Điều 19. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

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

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

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

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

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

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

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

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

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

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

ứng; 

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

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

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

họp; 

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

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

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

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

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

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

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

cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

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

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

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

Điều 20. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

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. 
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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 21. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

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

bản: 

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

b. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

c. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty 

d. Định hướng phát triển công ty;  

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

f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

g. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 

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

định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

h. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

i. Tổ chức lại, giải thể 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. 

Điều 22. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản 

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; 
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- 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 

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; 
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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. 

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

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Điều 23. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Lưu ý: Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp. 

Điều 24. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: 

1. Điều kiện tham gia:  

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ được lập 

theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công 

ty.  
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2. Yêu cầu kỹ thuật:  

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại 

di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet…). 

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

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực 

tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được 

cung cấp theo quy định tại Điều 26 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất 

kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 25. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu 

truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông 

tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật 

tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ 

có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và 

chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. 

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể 

thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp 

thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ 

đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác 

(nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội 

dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.  

Điều 26. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

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

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

Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực 

tuyến, đặc biêt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc 

và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố 

định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền. 

Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn 

các điều kiện sau: 

− Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành 

thực hiện ủy quyền trực tuyến.  

− Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ 

họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. 

− Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc 

chính thức. 
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Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính 

thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. 

Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty 

nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến. 

Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu 

quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ 

đông trực tuyến. 

Điều 27. Điều kiện tiến hành 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 28. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến 

1. Nguyên tắc: 

− Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 

vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; 

− Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận; 

− Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại 

quy chế làm việc của đại hội; 

− Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và 

chuyển lên cho Chủ tọa. 

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 

− Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa 

chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu; 

− Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực 

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau. 

Điều 29. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu 

điện tử.  

Điều 30. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 

1.  Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  

− Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành 

hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt 

tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.  

− Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi 

nhận kết quả. 

2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:  

− Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định 

khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu 

thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu 
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bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài 

đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ 

thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả. 

− Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu 

biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.  

3.  Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: 

− Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội 

dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như 

Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. 

− Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu 

có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử 

với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, 

bầu cử vấn đề phát sinh đó.  

− Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả 

biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát 

sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với 

kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng 

đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.  

− Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu 

có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số 

phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử. 

− Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. 

Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiểu 24 giờ trong 

ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài 

tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm 

kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu. 

Điều 31. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi 

nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và 

biểu quyết không ý kiến. 

Điều 32. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 32 Quy chế này, Ban kiểm 

phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo 

nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi 

bế mạc cuộc họp 

Điều 33. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này. 

Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa 

Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam. 
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Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế 

làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 34. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC 

TUYẾN 

Điều 35. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Điều 36. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Điều 24 Quy chế này. 

Điều 37. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 27 Quy chế này. 

Điều 38. Điều kiện tiến hành 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 39. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 29 Quy chế này. 

Điều 40. Cách thức bỏ phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 30 Quy chế này. 

Điều 41. Cách thức kiểm phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 31 Quy chế này. 

Điều 42. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 32 Quy chế này. 

Điều 43.  Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 33 Quy chế này. 

Điều 44. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 45. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT  

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; 
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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 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 46. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT  

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

ty con, công ty 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. 

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

của Hội đồng quản trị 

Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT  

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 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. 

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 48. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT  

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 49. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


  27 

 

 

Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu 

quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 

viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% 

được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) 

ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên 

được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. 

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 50. Cách thức bầu thành viên HĐQT 

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 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 51. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị 

1.  Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 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. 
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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 52. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 

của Luật hiện hành. 

Điều 53. 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). 
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Điều 54. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số 

các thành viên Hội đồng quản trị. 

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

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

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

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị; 

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

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

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, 

Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [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. 

Điều 55. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

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

hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công 

việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị 

do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


  30 

 

 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 

việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, 

có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, 

lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 

và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham 

dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi 

có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm 

cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm 

pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 56. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm 

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 57. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 

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 1 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ 

mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp 

không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền 

thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
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Điều 58. Thông báo họp Hội đồng quản trị  và quyền dự họp Hội đồng quản trị của 

thành viên Ban kiểm soát 

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. 

 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 59. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

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 60. Cách thức biểu quyết 

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 3 Điều 

này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

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

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác [theo quy định trong Điều lệ công ty]. 

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả những người dự họp. 

3. Biểu quyết 
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a. Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt với tư 

cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 

dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi 

ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành 

viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có 

thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó 

không có quyền biểu quyết; 

c. Khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết 

của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền 

biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính 

chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được 

công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a 

và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp 

đồng đó; 

e. 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. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 

để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 

6. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 

tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này 

có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các 

thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong 

cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) 

ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có 

thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 
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Điều 61. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

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 62. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị 

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 63. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 

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 64 

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. 
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Điều 64. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản 

trị 

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 63 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. 

Điều 65. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

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. 

Điều 66. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của 

tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là [02 người] bao gồm thành viên 

của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. [Các thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và 

một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định 

của Hội đồng quản trị.] Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội 

đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự 

và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng 

quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 67. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị 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 68. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 69. 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. 

Điều 70. 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. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


  35 

 

 

Điều 71. Quyền và Nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị 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. 

CHƯƠNG 4 – BAN KIỂM SOÁT 

Điều 72. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban 

kiểm soát  

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. 
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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. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát. 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

Điều 73. Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người.  

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 74. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

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; 
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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, 

doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh 

nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của 

công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần 

vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.. 

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 75. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1.  Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 

khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát 

viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% 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% đến 

dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số 

ứng viên. 

2.  Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ 

số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 

chức đề cử tương tự theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Quy chế này. 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 76. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 

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. 
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Điều 77. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định 

tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 78. 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 79. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 

lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm 

soát; 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ 

tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng 

ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác; 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh 

của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác 

của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của công ty. 

CHƯƠNG 5 – TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 80. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

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. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 
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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 81. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

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

b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, 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 82. Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng Giám đốc theo 

đúng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 82 Quy chế này và trình lên HĐQT 

xem xét khi Công ty có nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc. 

Điều 83. .Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám 

đốc 

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.  
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Điều 84. 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 85. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

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. 

CHƯƠNG 6 – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Điều 86. 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 Chương 3 Quy chế này.  

Điều 87. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát  

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 88. 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 89. Các trường hợp Ban kiểm soát  và Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT và 

những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

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 
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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. 

- 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. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã 

hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành 

doanh nghiệp. 

d. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, 

thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại 

Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành 

e. Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (bao gồm cả bảng cân 

đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để HĐQT thông qua; 

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

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

theo; 

h. Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 

Điều 90.  Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn được giao 

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

quyền khác;  

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

Điều 91. 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 Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo 

quy định tại Điều 80 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 Giám đốc (Tổng Giám đốc). 

Điều 92. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho HĐQT, BKS 

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 90 quy chế này; 

b. 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. 

2. 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 93.  Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 

HĐQT, các kiểm soát viên và 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; 

e. 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; 

f. 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; 

g. 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.  

h. 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 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 Giám đốc  

(cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, 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 Giám đốc  để 

có thêm cơ sở giúp 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 

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 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 Giám đốc trước ít nhất bảy [07] ngày làm việc so với ngày 

dự định nhận được phản hồi. 

f. Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

minh 

3. Phối hợp hoạt động giữa Giám đốc và HĐQT: 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, 

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. 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. 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. 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; 

e. Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Quy chế 

này HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự 

định nhận được phản hồi.HĐQT. 
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Điều 94. Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, 

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, 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 95. 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 95 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 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, Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT 

phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 96. 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. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp không hoàn thành 

nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng sẽ phải chịu 

trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.  

3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khi thực hiện 

nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tuỳ 
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theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trường hợp gây thiệt 

hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định 

của pháp luật. 

CHƯƠNG 7 – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 97. Điều khoản thi hành 

1. Quy chế này gồm 08 Chương và 97 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 

Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhất trí thông qua ngày …… tháng …… năm 

2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này. Việc bổ sung hoặc sửa 

đổi Quy chế phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và quyết định 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 

công ty chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy 

định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những quy 

định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch 

HĐQT. 

 

 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

VÕ ĐINH QUỐC HUY 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


. ,'"'h5/ r^" i,i;,;; l;

t
:/4\i\orcrar,,

\io;-"-j

c6N0.ri co PH,iN rit L,iP \,i
YAT LIEI XT\Y D]'-'NC DONC TIIAP

*94
coNG rroA xA Hor cHa NcHiA vrET NAlr

Doc l4p - Tr]do - H+nh phnc

DirsThtlp nsat), -..... thine..... nai t2t2l

Cnn cn Luiit Chin-q khoin n-ei:r) 26lhdne I I ndm 2019:

CA. cLi Luilr Dodrh Dghiap Dgiiy l? lling 6 nam 2020:

Ci. cn Nghi dnrh si 155,2020 ND-Cl'] ngil I I thins 12 nnm 2020 cna chinh pln
.t'\ orl',. r rer ".la ' '''or , oreu. r-. rd, 

'uos 
looln'

cirn cn lr6ng lt s6 I I 6,]020/ I I B I C ngiy 3 I dr6ng I 2 nim 2020 ci6 Bi h@n-!

0. l.i .h.r.ohr _qdn,''0.^Ja' \etr. rr!u'ir' .p. )rd,..o.o'e )dl
chring hi NBtri ili.I s6 ljj'lololND-CP.gny 31 th:ing 12 nem 2020 cLla Chnlh phi
q!'li. '.', i,'r'il. ' , r ' : .,i | .,., | ,.. "nil, n

cdn cn Nghi qu)a Dri h6i dorg cO OOne s6 ngny ... thiing .. nrn

Hlti dnng Quin fti ban hilnh Qu) oli hoar ding cna H6i d;n-q Quin t c6n-q ly co

phin Xaj liprii Var lier xa) dtng DansThtir:

Qtry cG hoir dine cua Hii dang Qx,ln t{ c6ng r} cij phin xi} liD lii var liou xiy
duc Ddns Thip bao g6n clic i(jidune sru:

QUY CHE
dong cn! HOi diing Qutin tri

Chuong I
OUY DINH CHUNG

Didu 1: Phin ri vi d6i tuang.li chinh

l. Pham \i diau .hnrh, Qu) .h6 ho,rr dong Na IlOi dnre quan ti qur diDh cd c,iu

o -,.,- r."',. rHrl. r r-. 1|l.'dne.,.\ir''r". i l r.'' r !.r' 1 . d, ng or-o nr',
cnc rhnnh rien llilidiing quin lrinh:rm hoal dingtheo qu dinh teiLunl Dornh nghiep.

Dieu la cong ry ri cdc qur dlnh khic cLiaphip luelca lian quan

Di€u

2. D6i lLrdrgip dung: Qu) .hana! dudc,p dug oho H6lddngqudn iri. cic tlnnn
Itoidiig q!a. r,j

2: Ngu!6n dc holiilgns ciir HOi ddne qlii ni
L H6i ddns qurnr tilih \iec lheo isurAr iic rip $4. Crc rhi.h vien dla HOi

quin !'i chjLr n'ich.hitD 0n nhijD rd fIli. \iac ola minh \i oiLng cbiu lrndr nhiOm

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


2 

 

trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực 

hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

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

Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp 

các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của 

các đơn vị trong Công ty. 

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

các nghĩa vụ sau: 

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

cao nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn 

đề được đưa ra thảo luận; 

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

từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

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

công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn 

điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành 

viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị 

là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm 

gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty 

theo quy định của pháp luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo 

đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 4: Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 

hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông 

tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và 

cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. 
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Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng 

thành viên Hội đồng quản trị. 

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

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới 

được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định 

khác. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và 

phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

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

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông 

của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty khác; 

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 

Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định 

tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không 

được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của 

công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty 

mẹ; 

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty 

con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ 

hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản 

phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con 

đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản 

lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty; 
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d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 

liên tục 02 nhiệm kỳ; 

e) [Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty]. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về 

việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này 

và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không 

đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện 

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để 

bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng 

kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 

Điều 7: Chủ tịch Hội đồng quản trị  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc. 

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

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

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 

và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và [Điều lệ 

công ty]. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ 

chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể 

thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên 

khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy 

định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành 

biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn 

khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận 
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thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho 

đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. 

Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi 

chép các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị 

công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại [Điều lệ công ty]. 

Điều 8: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định 

tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội 
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đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một 

phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm 

tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ 

đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, 

bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 9: Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

hoặc [một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty] có quyền đề cử người 

vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản 

trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai 

mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng 

cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ 

được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn 

lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 

phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên 

Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

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

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

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 

bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 

đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên 

đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ 

tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn 

theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng 

cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 
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Điều 10: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp 

Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm 

hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có 

cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công 

bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao 

nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan 

đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

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

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 

ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh 

quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản 

trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại 

hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ 

sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 
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c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 

Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản 

lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 

quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, 

quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban 

hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 
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3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 

họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi 

thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy 

định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho 

Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên 

đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho 

Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ 

trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ 

thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 

Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký 

kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 

hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo 

tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty 

giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

− Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

− Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 

phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

− Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp 

đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 

dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một 

thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp 

đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

Điều 13: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông bất thường 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 
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c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 

của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 

hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

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

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy 

định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 

Điều này; 

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

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 

cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định 

Luật doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 

phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành 

viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân 

thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có 

đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
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Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15: Cuộc họp Hội đồng Quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. 

Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu 

tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu 

bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 

người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a) Có đề nghị của 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. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường 

hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền 

thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 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. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 

tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội 

đồng quản trị. 
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Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ 

số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày 

kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có 

hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 

11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

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

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ 

công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội 

đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 16: Biên bản họp Hội đồng Quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và 

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

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 
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đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

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

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này 

có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản 

trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

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

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

Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 17: Trình báo cáo hàng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo 

cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban 

kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm 

soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 

10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ 
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công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty 

liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán 

viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 18: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty 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 những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 

phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 19: Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai 

lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi 

ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở 

hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 
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b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng 

phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 

07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được 

thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung 

tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để 

thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công 

ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ 

được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu 

thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì 

tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành 

viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong 

quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công 

chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh 

vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành 

viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính 

báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức 

họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì 

các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc 

bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc 

bàn giao đó. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc 

và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực 

hiện các nghị quyết. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng 
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và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm 

vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây 

dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23: Điều khoản thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp bao gồm 7 chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... 

tháng ... năm 2021. 

    

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 VÕ ĐINH QUỐC HUY 
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d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 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, thành viên Ban 

Kiểm soát công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh 

nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty. 

Điều 6: Trưởng Ban Kiểm soát 

1. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các 

chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên 

ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 7: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát  

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như 

quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát 

phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại 

hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được 

cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản 

trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban 

Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại 

Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm 

soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ 

ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định của pháp luật. 
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Điều 8: Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. 

2. 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 hoặc Điều 

lệ công ty. 

Điều 9: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau 

đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy 

định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau 

đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 10: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm soát, Công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn 

bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết 

thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu 

được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm 

soát được công bố bao gồm: 
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a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

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

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng 

cử viên Ban Kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc 

quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, 

thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của 

Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch 

cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, 

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc 

quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 

Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm 

soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này 
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không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn 

điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, 

cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định 

tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, 

yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 

quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo 

cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công 

ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách 

người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban 

Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu 

người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 
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23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu 

được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 

qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 

đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành 

viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người 

có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Điều 12: Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban Kiểm soát cùng thời điểm 

và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu 

kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công 

ty phát hành. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại 

trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản 

lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý 

khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều 

hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc 

Ban kiểm soát. 

Điều 13: Trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường 

Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên 

theo quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban Kiểm 

soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện. 
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2. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 

Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

Chương IV 

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14: Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên 

tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 

đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 15: Biên bản họp Ban Kiểm soát 

Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các 

thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản 

họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên 

Ban Kiểm soát. 

Chương V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16: Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao 

gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm 

soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành 

viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm 

soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty 

nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao 

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

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

dịch. 
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6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều 

hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

Điều 17: Tiền lương và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 

lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá 

tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

Điều 18: Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên 

quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, 

sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần 

vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được 

thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung 

tương ứng. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban 

Kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi 

ích của Công ty. 
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4. Thành viên Ban Kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm 

quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban 

kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định 

của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản 

trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy 

định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này 

không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao 

dịch có liên quan. 

Điều 19: Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát 

Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau 

nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách 

nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. 

Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng 

không có quyền chi phối các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 20: Mối quan hệ với Ban điều hành 

Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện 

chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21: Mối quan hệ với Hội đồng Quản trị 

Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực 

hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22: Điều khoản thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng 

Đồng Tháp bao gồm 6 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày …... tháng …... 

năm 2021. 

        TM. BAN KIỂM SOÁT 

                        TRƯỞNG BAN  

 

 

               

                Đặng Thanh Hồng 
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tr- @inh k;n Bda cdo)

b'eu quyer thong qla nq' dug l,ao cao

hidn nam 2021 cia Be Ki€m sodr cone

Tdn t ons kinh irlnh Dai hoi./.
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ToTRiNH
vaviecrhongqua DOi dutrsphnr ph5i lolDhtraD rnm 2020 cnac6nsry

,(inlsfir D?i hOi d6trs c6 d6trs
C6trg rJ C6 phAD xay dp v! VLXD D6ng Thip

Cdn ai Ludt DoMh tchie.p sd 59/2020/OH t 4 nsiy t7/6/2020;

. Cdn cii Diiu le rj ckic ra hoat d6.as ci@ C6ns ty Cd phAa XAt tiip ed \LXD

.aa di Nshi qqi Dsi h,jt dine.i dd"s thwa! nan han 2020 si \t/NO-
DHDCD.2020 hsoy 26 6 202a cno Cdng ty Ci phdn Xb tip vd t L{DD;nETttp,-

C,in ci qdo ct;o hichiihaatu ).DA da dqc kiin toM bdicnng./TNHH Ktid
bda va ra vin RSM vd dryc .dhs bd theo Qut dihh Nh, huvc hieh hahh

Cdh di Nshiquyat HDQT $ t4 N7.HDOT 4sA, )4 j 202 t 
"; 

via, h,jn. nh;t
thdhs qtu .dc hdi dMB vi hn .o sd thnh Dat hai d;as ci donc htu1e niii n,in
2421.

_ . Nay, kinl triih Dqi h6i ddns c6 d6ns biau quy& th6ns qua n6i dung lhan ph6i
loi nhuan sau rhlr€ TNDN nIm 2020 cria C6ns , nhu sau:

.CdNc Ty co plliN cONo EdA xi HOr cHir NGHiA vrDT NAM
).iY LJiP V,I vLxI, DdNG TIr,i? Eoc IAp -Trrdo - Usnh pnic

si!:$..i rrr-FrDeT Dihs Th.ip, n4ay 26 tbjna 5 ndh 2A2l

l. v6n DiEu le :186.000.000.000 d6ng
Trong.16:

- v6n Diau Ie duoc chia c6 ttc : 3s5.954.000.000 ddns
- C6 phi6u qui cta C6ns ty : 46.000.000 ddns

2. Phan ph6i lo-i nhuan sau ihu6 TNDN : 96.485.000.000 d6!g

s1-r CEi TTTU CO B,iN DVT s6 TriN
2

I K; to?ch SXKD n 2020

I Ddng 589.624.000.000
1 D6ng 468.694.000 000
l lai nl[an Ewc fiu6 TNDN Ding 120.930.000000

Tnua TNDN (207") Ddng
5 Lqi nhuan sau lhu6 INDN Ddng 96.485.000.000
6 v6, diau re d5ns ki D;nc 386.000.000000

vi5n diau lC duqc cbia c6 lnc 185.954.000 000
c6 lhiau quy c,)a c6ns iy 46.000.000ri i rqi nhuan tnsc fiud TNvovGnaiEiia %

8 T], lC chia cd tidviin diau G dusc cbia c6 iuc 11,60
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. quj }@e vion chnc qudn li a rhrc h;en ku iim
-kno,ih 2, diiu 1 3 tai Thang tu si 282at 6m BLETR nsny o6re

Quy llos cia nsudi dai dien v6n Nha nudc
( rinh the. k.t qd thvc hiah fi ninh aic aip cdc nzanh
pha tlurit,j,i lmg cha 03 n$di dai.li1nih )

o6ng 2.332.300.000

Qui lumEcira nCUo kn6ns lm daidien phim \6n Nhl
nun (Ii httuo Atquntht hi,n\annhcnc
cAD cdc ngahh pha dur.t qW tumg cho 01 stdi khihe D6ng

I(l Qu, ltms nEudi lao dong 1i5.3 .000.000
II Ka horch phin phiiitqirbuen sru thuaTNDN Dong 96.485,000.000

l lncn rap vuy dau ru phar rnen Oong 28.908.000.000
Trich Ep Qui deu tu phel hian 20% tlen tqi nluln;ulffi
TNDN Dong 19.297.000.000

B6 sule Qui dau phei fuidn tn lqi nnuan cdi lai $u kni
ehiacitirc ( r@rE ?lutus 9,961% bah hi nhuin sa" Ddne

7 Inch Lip Qur lhen lhdms,phtr lqi Di,ng

Trich ldpQuiLlm rhuolg. phllc loi cho nCrdi laodang
l5% rin ln nhrtns ,,h#TNiN Ddng

lricl l;pOun\I.ndudnscho0/ \ i"r\hu. q';n li IIh . htin thco lh6ng tu sd 28'2016/-ff-BLDfB npAf
0 92A104665.6AA.0A0 d: l2x 1,5 = t$.1AO.AOA d ldh
ltdk s6), tmg ds@g A,6A1% ian loi nhuAn sa! thui

D6ns 581.000.000

Thn Iao Nguoi.phu lnich qldn d C6nE ty
( 2.004.040 altuihg, ttuns dtmg 0,024% n.n lsi khfik

Chiac6hic20lgwq.dolAnE6nsdlieuchil l?eg
dma A,oata ! nin loi nhua sau thujTNDN )

Danc 7.000.000

CtuJ cd M cho ce c6 d6ns ( Irich tus dwn! 54 4A2 %
hen loi hhfi \au thui TNDN .htin tm|dume 13 6no;
fin $k dieu l€ droc chia cb 1tc )

Tran nons kinh trtnh Dai h6i./.

v6 Dinh Qu6c Huy
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. c6tc ryc6pHi\ ( QNc HoA x,i fiot cHU NcHiA r tql NAM
XaY L{? vA vL\D DOIG rHaP D6c lip - T{r do - H?nb phtic

S6,{ti rrr-HDQT D;ns Thdp, nsay 26 tt iks 5 idn 2021

Td TRiNU
va viec th6ng qu. (6 do4ch sxKD

vnPhungan pMn ph6i ki nhnfu nnn 2021cnr c6ng ty

,(i,rBirr D?i hoi ddng c6 daDg
C6ng ty C5 phin xiy Liip vi' VLXD D6ry Th{p

cdft ctb Ln1r Doath nshiep si 59/2a20/oHt4 ryar 17/6/2020;

c.th cn DAu E 6 chi. va hoqt dbhs .no cd4s D, .i phLia xliy tap vA vLa
Eing thtip:

cdn ct Nshi quydt HDQT sd 14,'|'\Q-HDOT hs6! 26/5/2021 li 
'ie.c 

hiins thiil
rh6is qth at nOi d ns fi tan co s,t ttith DqihOi d6ry c6 d6ng thrrc,IE nien nen
2021.

Na', kDn Finh Dai hoi ddns .6 do_s biiu quyi rhdns qua Ki hoach s)c(D \e
phin ph6i lq; nhufu nm 2021 cia cdns ry Co ?hin xi) li! \A !.1)O D;ng Thep

l- Vdn Di.;u lC : 186.000.000.000 da,ng

Tron8.16:

- vdr Di.!u l,; duqc chia c6rnc :.185.45!.000.000 di,rc

- Cdphiau qui cnaCons ty : 40.000.000d6ng

2- Chi iiat K6 ho4ch SXKD vn phen !h6i lo-i ntuan n h 2021 :

cHl rtu coB,{N CT,i TRI

4

I K6 ho+ch SXKD tram 2021

I D6ng

06og

l Loi nhuan tudc lhne TNDN D6rg

Thue TNDN (20%) 06ng

5 Lqi nnurm eu rhu;TNDN Ddne 80.000.000.000

6 v6n diau lC drns ld D6nc 386.000.000.000

V,ln didu IC duqc chiac6 ruc .185.954.000.000

C6 phiau qui cna C6ng ly
Ty s;Llqirlu;m mtc hu6 T! DN/"iin d;u LC 26

8 Ty rE.hia c6 hdv6n dr;u li duq( chia(6riic ll,t4

9 Oui llmg Vien chnc quan li f Thta hitk theo dinn d, kho.in
2, diir t 3 tai 7h6ng tu i 28/2Abm BLDTR hgnr A1/9/2016)

Ddne r.888.000.000
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Qu, luims cria nsui,i .lai di6n ,6n Nha nuOc
( 36.000.AA0d r l2 thdnst 3 n$oi ) +
(36.000.4A0 d x 12 hanar3 stoixA5)

Do"g

Qu, lums cia neuoi kh6ng lan dai dien phin v6n Nra nu@
( 27 0A0.AA0 d x l2 thangx 3 nEudi ) +
( 27.0A0.AA0d x 12 fianqtl 

"g1.oix 
A 5 ),

Ddns 1.941000.000

Qu, lu@s nBudi le d6ng D6ng 96.9r2-000.000

II Phttr ph6ilqi bbuAtr slu lhuiTNDN nnm 2021 Ding 80,000.000.000

Trlcl, I6p Qui ddu tu phdt tian 20% lre, lqi nhuen sau thue
TNDN

D6ng r6.000.000.000

Trich 6p QUY khen flu&c. phnc Ioi D6ng r2.486.000.000

T:lch Ep Quy khen thudis, phnc lqi cho nguoi lao d6ng lsol.
iren Loi nhuan san thue TNDN

Ddos

'tq,h ldpOuj [nenln@scLrovrin.hjcqnn ly ( /ru.rP,
&eo ain d khoan 2. dtiu I 8 bt Titine tu sd 28 t20 I 6m
BLD IB asq o, a )A l d. "n : n.ha t' t ibh chk quin 1/ b,inq
3 388 0A0.0A0 d : 12 t 1,5 = 486.00A AAA d, @8 dmg
0,61%te lqi hhu6n sau thua TNDN )

oaine

Thn lo Nslq phu lrich quAn ni Cong ry
( 2-AA0 000 d/thdns, t@s.tu sA,A3%nCnlqinh an sau Dahg

Chia
TNDN,

chocdc cdd60s (Iflcl64 16% neh lotnhuansnu.
tu p d1@A 13,i4aa ncn vin dtir li dtac.hia.n Dins 5r,490.000.000

T n to.ns kinh trinh Dqi hoi./.

TM-

vo Ditrh Qu6c nuy

HOIDONG QUAN TRI
CHU TICH
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,C6NG TY C6 PIIAN
DdNcrHiP

CQNG IIOA }ti IIQI CHO
Doc Ep - Ts do -

NCUiAr1]ET NAM
HArh pnn.

aI€ thuc

Eirg Thtip, nsdy 26 thdns 5 rnk 202t

TdTRiN'H
.hqr dd vitrian to6n
torin Bao cdo iAi chinh nrm 2021

^rr{ 
sdr uar fior oonq co oong

C6trs ty C6 phAn Xay lip v] \aIxD DdDs Thdp

cdk cti'Lu1t Dodth thiep sit 59/202a/8H14 nga! 17/6/2020;

Cah c1t Diau b ttj cklc fi hoat dOhs .na C6ns t, C; ph x4, f.ip rii vLxD
Ditg Thip:

Cah.n \Bht q,lat HDQ| 5,j t4 \Q-HDQT nsb 2.a 5 2021 ri 
'ia. 

h;h8 kh.it
thdig qM cdc kOi dung ta btu co sd ttihh Dqi h,i dihg cl; d6ng theing niCn nd
2021_

chi nhan C6ns iy TNHH KiCm to6n ve Tu vlin RSM \4Ct Nm ld dm vi hoet
dons hqp phdp r4i viet Nm, da th,rr hiin 16r (6ns Lic Li;m ro6n Bao (do ti; (hirh
cna C6ns ry hons nhiau nam qu theo dnng Quy dlnh Nhn nu6c hien hdnn. Qua d6,
da grup .ho Cdng ry nanS cao ,i-h chu)En nghiEp hm tronA c6ng lac q-,itr l) vd chi
dao didu hann, hach to k.; roa.\ d,im beo rinh chih xli. vi ,6 lieu tei .h nl' vd colg
klai, minh bech trong mqi hoet dong S)c(D.

Nnim LnLan rqi hm d;i \oi cdne rrr ki€m rodn Bdo cdo rd' ch'nl Eons thdi sie
r6i. Nay, \ n\ tri.h Ds:l"6id6rsco dong chap rh$n chon Cdng ry n{HH Kiem rodn
v,l Tu v; RS\4 viel Nam duqc riEp q,c rh!,c hiin dilh vu kiEm to6n nEm 2021 clo
Cdng ry.

So:itl/ITGHDQT

hieD kiam

Tran trans kinh triD-h Eai h6i./.

v6 oinh Qu6c Huy

I DONG QU,IN TRI
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,cdNcrYcd
x,iYr.iiPvivLxD

PII,iN EOI CE{J NGHiA VIET NAMCONG EOA )ti
D0.l6p

D; g mdp, hgiq 26 thdn! 5 ndn 2a21

TO TRiNH

DOI]GIi]II

s,i.fl ,ll"HDQr

vA vi€c thotrgqur mricthn lzo cho crc thnnh vian HDQT,Bi. Ki6o sort
vn Ngudi phrr tr6ch quan tiC6ngty Dem 2021

Kinh tui Dai hOid6trs c6 d6ns
C6nq ry ( 6 pbdtr xi' 6p vi VLXD DAne Thdp

Cdk cli Lu1t Doaah n?hiep sti 59/2A20/QH tI nsq' t7/6/2020;

Cba .i 
^Rhidinh 

53 2016 \D t P nlb !3 o )016 ' id ahihh phn. qu), dtah chi
dd uar tk@p ;hit lao hia rhtuae d;i vA Cdns D t a.i phin fih sdp.ht phii .na
Nha Nuac vd m6 s tt hudns dAn s6 28/2al 6/TT-BLDTB\T{ nsay 019/2u 6 cna Ba
Lda D1ng Tht&1 8 Binh Xa HOi;

caa ci t\gh! dinh -l 2017 \D aP ng@ 0o na 24t7 cia Chiah phn. hMnB dik
tqud4 Ei .org rt' Ap du"g ddi viiCiaB ty det ch ng:

_ Cdn cti Di6u le td ch,ic fi haqt dAhs cna Cons ty Ci phdn X,ty ldp fi VDID

.ah ,n fio L; hoq.h SXKD aan 202t cia Cdas ry C; phia x.i tiP ra /LXD
Dins ThAp.

cdn cn Nshi quyir HDQT sij \4/NQ-HDQT 
"ga! 

24/5/2a2f i ri1c thijry hhtit
th6hs qua cnc;Aiamg fi tdn co s,t trinh Dqi hAi diks ci tl6hs thudhs kid d

Nay. krnh frur,t uar hor dong co oong
202 I cho cdc chlc danh nlu saul

r. Thntrh vion Eoi ir6ns Quan tr! :

biau quy6t th6ns qua muc thn ho nim

- Chn tlch IDQT : Hucmg luong chuyen tr6ch, kh6!g hudng tlr) lao.

- ThAnh vien IDQT : Hudng luong chuycn rach, kh6ng huong thn ho.

2. NSuti phu ir6ch qunn rriC6trgty: HumB thn lao 24.000.000 dong.m.
3. Thinhvi6n Ban Ki6n Sont:

- Truong Btu KiCm 5061: Huong lumg chuy€n tnich, kmng humg Lhn ho.

' Thnnh vicn Ban kiam soft kh6ns chuy€n hich 02 (ha;) ngudi: Hums thi lao

24.000.000 .ldng/n6m.

Tran trqng kinh trlnh D?ihoi./.

DdNGoUiNTRI
TICH
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vd Einh Qu6c Huy
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,coNc rYc0
x,iYr,-trP vi vI,xD

So: 1f /TfFHDQf

coNc rIdA La. II0r cIIu NcHiA vrET NAM
D6c hp - Tudo - Ha-n[ pbnc

PH,iN

va viac

,aha r hdl

TO TRiI\H
lta .16i, bO surg Diau E

nqay 26 thdry 5 ndd 2A2l

2021.

Nhim phn hqp v6i clic Quy
cac V{n bm dp dwg t4i C6rg ty.

Nay, kinh t inh Dai hoi ddns
0or. bo sun8 ureu re Io chm va
Chuong, 6l DiCu vd c6 hieu lyc

Tran tuns kin]1 lrinn D4i h6i./.

dinh mdi do Nha nudc bm hnnh va viec xay dlnlg

codons D,eu quyer monsqua noroug 0u mao sr,€
hoet dong cna C6ng ty. Chi tiat Diau lC gdm 22
k€ tir nsay th6ng qu Eai hAi. @inh kih dq hao

CoDg ty

TM, HOI DdNG QUAN TRT

D4i hoi
C6ns ty

o6ne c6 a6ng
C6 Dhin xay dp Yn YLXD D6ng Thep

Candi Lt'it Daanh hshiep sij 59/2A20/OH t I rsdy 17/6/2020;

Cdn ct Ludt chttns khodh sii 54/2019/QIIU nEay 26/t 2a19; Nshi Dinh sd
55 2A2a ND CP hgdy Jl 12 .2A20 quy dnh .lt rit tht hahh nd s; ddu cia Lei.l

- C,i1k di Th6nB tu sij I 16/2020/TI BTC ngq 31/ l2/2020 cna BO Tdi chinh, humg
d,1k n1t s6 dieu ft qtuin ni CAne E dp dvns d1i r6,i C6ng ty dai cking:

Cdh cn Diiu E ti chti:c fi hoat d,ns cna Cons ty Ci; ptuit Xiy lip fi VLXD
Dikg th.lp .1d .lfu:c Dali hai ding Cd dbng th'ng qua ngiy 1 1/A5/201 8:

cdh c1i Nsh! qry,61 HDQT sii I4/NQ-EDQT tsdy 24/5/2021 ti vi€c thiiry nhiir
thoq qua cdc n1i drns i, ldm co sd tinh Dqi hAi ding ci i!6ns thulng nien Ldn

Vo Dinh Qu6c Huy
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,€6N€ TY Cd
xAY r,rA? v-i !.l-r.D

PH,iN

Di E ThAp, ngdy 26 thing 5 ndh 2A21

TO TRiNH
hiLnh QuyctS n6iU0 vaquen fi c6ns ty

ddds ci d6ng
Cd phin xiy lip vn vLxDD6nsThnp

cdh ctt Lult Doanh hshiep sii 59/2a20/aH I 4 h4b, 17/6/202A;

.oh.n Lud! ahiag lhodh \o )a20taOHta n+at 26 tl 20lo NEh! Dlah n;
5) 2020lD CP nEoJ Jl t2 2A20 sq dthh cht uat th, haah hi! .6 diau cia Ludt

cahci rtu)ng tu "; I 16 212a TT-B tc hedl 3l t2 2020.ua 8a Tdi chihh. hwne
dda h1t sa dteu vi quda ti CdnBD opduaednt wt AjhS tydai chia?

Cdn c1b DiAu Ie i chrnc vd haqt dOnE cid C6ns 4) Cii phd x4, lip fi YLXD
Dihg Thdp dd .ltoc D,ti hOi iting Ci.!6kg th6ry qua ngA! 1105/2a18;

cah cn 
^shiquy;t 

HDO| s; t4 v?-HDQt hsay 24 5 202t ui riac thin? hh;t
thary qM cAci1iA ns fi ldn co sd bihh Eqi hOi dins cij d6ns thdns iih nin
2021

Nhim pht hqp v6i cac Quy dinl mdi do Nhd nu6c ban hAnh va viec xay dsng
cAc VEn ban ep duns tai C6ng ty.

\sy, lr+ (inn Dai hOi d6ng d ddns biau qDyar fidns qud ndi dus dy thao

Quy ch6 nOi bO va quan iri c6ns ry. Chi ti6t Quy chi: gdm 7 Chu@g, 97 Diau vn @
hiiu 'u.ld .n ngdy rhdns qua Dai hei- ldinh lin dtt thao Quy che)

CONC HOA Li HOI CtIiI NCHiA VIET NAM
Doc Iap - T! do - HeDh phlc

ltj{Or DdNc QUiN rRI

"i*3{NrrcuL=--

so:. -11./TTr-HDQT

Tren tuns klnh trinh Dai hoi./.

E?i hoi
C6ng ty

Yo Dinh Qu6c Huy
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- ,C6N9TYCO PH,IN
XAY I,APVA VLXD DONG THAP

s;,.11/rr.HDQr

Td TRiNH
va yiec ba! hntrh Quy.h6 hortdbnscna HEQTc6nsty

,(r,rsri D{ihOidinecdd6ng
C6ng ry cA phin Ki) dp ri vLxD D;ng Thrp

Can d Lu1t Daahh hshi1p sti 59202A/OH 14 nsd, t 7/6/2020:

.ah ci. Lud ( hn4| khadn sn 54 )A!o QHl4. nsay )6 lt 2019: Ngh! Dinh stj
)) 20,!0 ND-CP iaAy il l2 202A qq diah .ht tlat thi hdah ndt sd die" cia Ludt

Cah @ lhonp M d tta 202A rf-BTC ngat 3l t2 2020.na BOTAi,hinh. hudng
don nor:i aii* i quan rriCdn| t, dp.l\ag dit rot Cdke ty dqi ching

Cdn cn Diir E rii chnc vd haqt dOts cid cbts r/ Ci phin XAt Lip vi VIXD
Ei E Thdp da dw:c Dai hOi dAns Ci ddks haks qua nsd 11/A5/2Al 8;

(an.n Nch! suyit HDQT t; t4 nQ HDQ\ nsav.24 ) 2Dt \; vi4. thinB rh,,t
thoaS qua cdc hd duaS vA hn .o so iiah Dai ht), dt)nC ca ddnE thnaae hiia ndh
2421.

Nha,n phn hqp vdi cec Quy dinh mdi do Nhn nu6c ban hinh va viec xay dmg
cdc Vin bd 6p dtng td C6ng tY.

Nay ,inn trinh Dc: hq d;ng c6 ddng bidu quyit lh6ng qua nai oug dlr thio
Qll chC ho? dins.is HDOT ( ong q. Ch' riA Qiy che 8om ? Chu@g. rl Didu vd o
hiiu lu( ti tu nsay Lhdne quaDnihl.. di h kAn fuhno Oq chl)

CONC IIdAX,i HOI CHi' NGHIAI'ITT NAM
Eoc hp - TEdo ' H{pt phfc

Dirs mdp, n.dt 26 thdhs 5 nd 2a21
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coNG HOAXi
EOc l4p

EOI CE., NcHiAv]ETNAM

s6:-l?./TTTHDQT

va vi6c ban hinh

DA1E Thdp, hgalr 26 thring 5 kdn 242!

Td TRiNE
Ouy cha hoal.lOns'cna Ban Ki6m soet COns ty

adnec6donq
C6 phin xil dp vi vL\Doinq Thdp

D?i hoi
C6!g ty

Cdk cti' LuAt Doaah ghiep sij 59/202a/A 1 1 ng6! 1 7/6/2020:

Ca c L At Ch',ns lhodn si 54/2a19/OHtl hs\, 26/11/2019;
55/2020/ND-CP ncar 3 12/2020 q"r.lihh chi tiit thi hathh nAt sii

cra.u ThdnS tu'; t t o'n)n TT-BTC aBay J I t 2 2A2A.na 8o Tdt.hihh hidng
d.i. aal sddtau \" qLdn ttt.di? | dpdu"gdjt roiCr)ng) dot.hing:

Cdh cti D;iu lC i cktc fi hoat d1ke cta C6rc ty Cii phAk Xay lip vn yLYD

Eiry mdp itd Atu. . Dqi hAi .16hs Ci dons tho s qta nsnr I 1 /A5/201 8:

t n .n vsh; qq at H DQT so t l ttQ-H DOT ngor )4 ) )D t vi \ in. th;ng lh.i!
th;rr qtu .i, aii duag w l;h ,o sd riah Dai hit dong cd ddng rhntug hiih ara
2021.

Nh:n phn hq.p v6i cec Quy dinh mdi do N]1a nudc ban ha,h va viec xey d!.ng
cdc Van bd ap dung tei C6ng ty.

Nax kinh trinh Eqi hoi ddng c6 d6ng bi,:u qxy& thons qua noi dus dq theo

Quy chthoat dong cna Ban Kian sodt cons ty. Chi ti6t Quy ch6 s6m 6 Chuong, 22
Diau vn c6 hieu lw k. ln nsay rh'nl!traDath1i. (dinh ki4 dt thaa Q'y cha)
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