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TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021 
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.   

 

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được 

diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế 

làm việc của Đại hội với các quy định như sau:  

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội  

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ. 

2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông. 

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội  

Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 02/4/2021 (do Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam VSD lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu 

quyết tại Đại hội.  

Sau đây quy ước gọi tắt cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự 

Đại hội thực tế đến dự Đại hội là cổ đông dự họp. 

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:  

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty. 

2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.  

Điều 4. Trật tự của Đại hội 

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã. 

2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.  

3. Không hút thuốc trong phòng Đại hội. 

4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra 

Đại hội.  

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty 

và theo quy định của pháp luật. 

2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải 

mang theo thư mời, chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác 
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và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại 

biểu để đăng ký tham dự Đại hội. 

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết 

các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông 

đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến 

muộn tham dự không bị ảnh hưởng.      

4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản 

và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như 

ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. 

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong 

Đại hội. 

6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các 

phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để 

đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, 

trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia 

biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại 

hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được 

xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại 

Đại hội. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Ban tổ chức Đại hội thành lập và Trưởng Ban 

Kiểm soát đương nhiệm làm Trưởng ban. Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; 

b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy 

quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp; 

c) Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông; 

d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. 

2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội 

Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội 

thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau: 

1. Chủ tọa: 

a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự 

họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường 

hợp sau đây: 

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 
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(ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc 

họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

2. Thư ký: 

a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những 

vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; 

b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa 

đoàn xem xét giải trình cho cổ đông; 

c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại 

hội trước khi bế mạc Đại hội; 

d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. 

3. Ban kiểm phiếu: 

a) Thay mặt Ban tổ chức đọc Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT và BKS để 

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thống nhất cho áp dụng tại Đại hội; 

b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu 

quyết tại Đại hội; 

c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết 

của từng vấn đề; 

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 

Điều 8. Thể lệ biểu quyết 

Thực hiện theo Thể lệ biểu quyết được Đại hội thống nhất thông qua trên cơ sở tôn 

trọng các quy định sau đây:  

1.   Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự 

Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp đầy đủ phiếu biểu quyết theo từng nội dung 

cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên 

cổ đông; Mã số KS; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết; Tổng số quyền biểu quyết 

(mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết, hoặc một cổ 

phần có số quyền biểu quyết là bội số của số cổ phần khi thực hiện bầu dồn phiếu) và các 

ô quyết định biểu quyết của cổ đông. 

2.   Hình thức biểu quyết: 

a. Đối với các nội dung: Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại 

hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên 

bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết 

công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” 

hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.    

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung 

đã nêu tại điểm a khoản 2 điều 8 trên đây) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình 

thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có 

trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này. 

3. Thông qua quyết định: 

a) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:   
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(i) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng 

Cổ đông giao trong năm 2020. 

(ii) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 

năm 2021. 

(iii)  Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và 

kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2020. 

(iv) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. 

(v) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 

(vi) Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021. 

(vii) Tờ trình Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập. 

(viii) Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch ngân 

sách năm 2021. 

(ix) Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

(x) Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và BKS; 

(xi) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát. 

b) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:  

(i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

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

(iii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

(iv) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

(v) 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; 

(vi) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

c) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông và người đại diện theo ủy 

quyền tham dự Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai để Đại hội thực hiện 

theo đúng Quy chế kể từ thời điểm Đại hội thông qua. 

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết nhất 

trí thông qua và có hiệu lực từ thời điểm công bố kết quả biểu quyết.   

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 


