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TAPooANCONGNGH$>CAO SUVN
CONG TY CP CAO SU HoA BiNH

CONG HoA

xA HOI CHiJ NGHiA vrer NAM

DQCl~p - Tl! do - Hanh phuc

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI.¢N TV' CVA

VY BAN

CHUNG KHOAN NHA xtroc

vA

so GIAO

DICH CHUNG KHoAN TP. HCM

Kinh gui :
- Uy Ban chirng khoan nha mroc,
- Sa Giao dich clnrng khoan TP H6 Chi Minh.
I. GIro THI.¢U vi: TO CHUC CONG BO THONG TIN
1. Ten t6 chirc : CONG TY CO pHAN CAO SU HoA BlNH
2. Ma chirng khoan : HRC
3. Dia chi tru sa chinh: Ap 7, xa Hoa Binh, huyen Xuyen MQc, Ba Ria - Viing Tau
4. Dien thoai : 0254.3872104; Fax: 0254.3873495.
II. NGUm THVC HI.¢N CONG

BO THONG

TIN:

1. He;>va ten: Banh Manh Duc.
2. Dia chi:

Ap 7, xa Hoa Binh, huyen Xuyen

MQc, Ba Ria - Vfing Tau

3. Di~n thoai di dong: 0913.668652; Co quan : 0254.3873494.
4. Loai thong tin cong b6: 24h.
III. NQI DUNG CONG

BO THONG

TIN:

Tai lieu Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2021 diSu chinh, b6 sung.
Thong tin nay da duoc cong b6 tren trang thong tin dien nr cua cong ty vao ngay
22/6/2021 tai dirong d~n http://homco.com. vnlvi/guan-he-co-dong.html.
Chung toi cam kSt thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach
nhiem tnroc phap lu~t vS nQi dung cac thong tin da cong b6./.
Ba Ria - Viing Tau, ngay 22 thang 6 nam 2021
Ngum thl!C hi~n cong
thong tin
TP. T ~ HUC - HANH CHiNH

ba

Dinhkem:

Tai li~u D~i hQi

Banh M~nh Due
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CONG TY CO PHAN CAO SU HoA BINH
Ap 7, xa Hoa Binh, huyen Xuyen MQc, tinh Ba Ria-Viing Tau
Tel: (0254) 3872104 - Fax: (0254) 3873495
E-mail: horuco@horuco.com.vn - Website: http://www.horuco.com.vn

THUM<lIHOP
D~I HOI DONG CO DONG THU(mG NIEN NAM 2021
Kinh giri : Quy

c6 dong

Cong ty

c6 ph~n Cao

su Boa Binh.,

HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan cao su Hoa Binh tran trong kinh moi Quy c6 dong
v~ tham du Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2021 nhu sau:
Thai gian: 08 gio 00 ngay 24 thang 6 narn 2021.
Dia diem: HQi tnrong Cong ty c6 phan cao su Hoa Binh CAp 7, xii Hoa Binh, huyen
Xuyen MQc, tinh Ba Ria - Viing Tau).
NQi dung Dai hoi :
- Bao cao tai chinh kiem toan nam 2020;
- Bao cao cua HQi d6ng quan tri, Ban kiern scat narn 2020;
- Bao cao ket quan san xuM kinh doanh nam 2020 va kS hoach san xuat kinh doanh
nam 2021;
- Thong qua phuong an phan phoi IQ'inhuan nam 2020 va k~ hoach nam 2021;
- Thong qua thu lao HDQT-BKS nam 2020, k~ hoach chi tra thli lao nam 2021;
- Trinh b6 sung nganh ngh~ kinh doanh cua Cong ty;
- Thong qua vi~c l\l'a ch9n cong ty ki~m toan nam 2021;
- Mi~n nhi~m va b~u b6 sung HDQT nhi~m ky 2017-2022;
- Sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty; Quy ch~ nQi bQ v~ quan tri Cong ty; Quy ch~ hOC;lt
dQng cua HDQT va Quy ch~ hO<;ttdQng cua BKS;
- MQt s6 nQi dung khac thuQc th~m quy~n cua D<;tihQi c6 dong.
Di~u ki~n tham d\l' D<;tihQi: T~t ca c6 dong c6 ten trong danh sach ngay dang ky cU6i
cling 03/.02/2021.
Toan bQ tai li~u DC;lihQi duQ'c cong b6 d~y du tren Website cua Cong ty t<;tidia chi:
http://www.horuco.com.vn ho~c c6 dong duQ'cnh~n khi d~n tham d\l' D<;tihQi.
Tran tr9ng kinh m(Ji./.
Ba Rja- Vung Tau, ngay 3.L thang 5 nam 2021
T
- DONG QuAN TRJ
TJ CH
_-"-,fD'?

~ Kh-4ac Ch ung
ran
Ghi chu:
- D~ nghj Quy c6 dong mang thea Thu miri kem CMNDICCCDIH(3chilu can thiri hr;msir d~mgva Gidy Liy
quy~n (niu du9'c uy quy~n) thea mau kem thea khi di d~rh9p.
- Di thu(m ti?n cha cong tac t6 chLrc,d~ nghj Quy c6 dong vui long xac nh(m tham dv haQc Liyquy~n tham
d~r tndlC ng{lY 23/6/2021 t6-iBan t6 chLrcD9i h9i: Ong Banh M9nh f)Lrc - Tnr6-ng Phong TCHC, Tel:
0254.3872104; DD: 0913. 668652; Fax: 0254.3873495.
- Trang tinh hinh djc;hb?nh Cavid-19, vi?c t6 chLrcDHCDTN nam 2021 cua Cong ty co thi thay d6i thea quy
djnh cO'quan co [hdm quy~n(tnrirngh9'Pnay, cong ty se co thong baa, mang s~rthong cam qu-yc6 dong).
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GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
––––––––––––––––––––––––
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình (HORUCO)
Họ và tên cổ đông (hoặc tên cổ đông là pháp nhân):………………………………………….
Họ và tên người đại diện (cổ đông pháp nhân)…………………………………………………
Chức vụ tại tổ chức:……………………………………………………………………………..
Số CMND/hộ chiếu/GCNĐKDN: ………………… cấp ngày: ………….. tại:………….......
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………
Tổng số cổ phần sở hữu : ……………………………………………………………………….
Tôi xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ
phần Cao su Hòa Bình được tổ chức ngày 24/6/2021 như sau:
1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu x vào ô)
2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:
Họ và tên:………………………………………………………………………………………..
Số CMND: ………………… cấp ngày: ………….……….. tại……………………………….
3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên sau trong HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban
kiểm soát HORUCO (vui lòng đánh dấu (x) vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):
Ông Trần Khắc Chung - Chủ tịch HĐQT
Bà Võ Thị Thuỷ - Tổng Giám đốc
Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban KS
- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình, với tư cách là đại
diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực ngay
sau khi Đại hội kết thúc.
- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng
quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình và quy định của Pháp luật hiện hành./.
Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

………………., ngày
tháng năm 2021
Xác nhận tham dự/Ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền
tham dự trước ngày 23/6/2021 tới Ban tổ chức Đại hội: Ông Bành Mạnh Đức - Trưởng Phòng
TCHC, Tel: 02543. 872104; DĐ: 0913. 668652; Fax : 02543.873495, email: horuco@horuco.com.vn
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CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 24/6/2021)
Thời gian
7:00
8:00
8:10
8:20
8:25
8:35
8:40
8:50
9:00
9:10
9:20
9:30

9:50
10:05
10:20

10:40
11:00
11:05
11:15
11:25
11:30

Nội dung
Thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội
1. Nghi thức Đại hội
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
3. Giới thiệu Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu
4. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
5. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
6. Khai mạc Đại hội
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020
9. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế họach SXKD năm 2021.
10. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
11. Thông qua các Tờ trình :
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản
trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của
BKS công ty.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm
kỳ 2017-2022.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
12. Thảo luận
13. Biểu quyết nội dung các báo cáo và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội
14. Bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
- Báo cáo danh sách đề cử bầu bổ sung TV HĐQT
- Thông qua thể lệ bầu cử (tài liệu); tiến hành bầu cử
15. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
16. Tiếp thu ý kiến
17. Công bố kết qủa biểu quyết, kết quả bầu cử
18. Thông qua Biên bản - NQ Đại hội (biểu quyết)
19. Bế mạc Đại hội.
20. Chào cờ bế mạc.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH
––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––

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

Điều 1: Những quy định chung
1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 (sau đây viết tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều
kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy
chế này.
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội
1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
- 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.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội
1. Chủ toạ Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước
Chủ toạ và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ toạ Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại
hội và thông báo của Chủ toạ Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội
Ban Kiểm phiếu do Chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm
phiếu có nhiệm vụ:
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
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Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Ban kiểm tra tư cách cổ đông là các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm. Ban
kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham
dự Đại hội.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội
1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ
đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt
danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng 03/02/2021) được quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy
thân (CMND, CCCD, hộ chiếu, … ) và thư mời để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận
thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ
đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, nếu cổ đông ra ngoài hội trường phải báo cho Ban
tổ chức biết.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác
tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của
Chủ toạ Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và
bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ
toạ Đại hội cho phép.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành
nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và
biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để
chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị
ảnh hưởng.
Điều 7. Tiến hành đại hội
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít
nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối
cùng 03/02/2021 (theo Khoản 1 - Điều 145- Luật Doanh nghiệp và Khoản 1- Điều 19 - Điều
lệ Công ty).
Điều 8. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công
Trường họp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại
Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong
thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất (theo Khoản 2 Điều 145- Luật Doanh nghiệp và Khoản 2- Điều 19 - Điều lệ Công ty)
Cuộc họp của Đại hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự
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hợp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của
Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần
thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành
không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.
Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội
Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ toạ Đại hội. Khi phát biểu hoặc cần
tranh luận thì giơ tay, khi được Chủ toạ Đại hội nhất trí mới được phát biểu; nội dung phát
biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
Điều 10. Thể lệ biểu quyết
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng
phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ thẻ.
2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền
biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội với số cổ phần sở hữu và số cổ phần
được ủy quyền.
3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51%
tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy
định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% (loại cổ phần, thay
đổi ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài
sản trở lên, tổ chức lại hoặc giải thể công ty).
Điều 11. Biên bản, Nghị quyết Đại hội
Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản
và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
Điều 12: Điều khoản thi hành
Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ
phần cao su Hòa Bình năm 2021. Quy chế này gồm 12 điều, có hiệu lực ngay sau khi được
Đại hội thông qua.
Kính trình Đại hội xem xét để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện
thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.
Bà Rịa-Vũng Tàu , ngày

tháng

năm 2021

BAN TỔ CHỨC
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––––––––

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––

QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
–––––––––––––––––––––
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu
lực từ ngày 01/01/2021;
Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình;
Ban Tổ chức Đại hội phổ biến quy định biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 như sau :
1. Xác định ý nghĩa :
Biểu quyết đồng ý và thông qua hoặc không đồng ý thông qua các báo cáo đã được
trình bày trong Đại hội.
2. Quyền biểu quyết:
2.1. Quyền biểu quyết được thực hiện theo vốn cổ đông. Các cổ đông biểu quyết theo
số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền.
2.2. Đối tượng có quyền tham gia biểu quyết là toàn thể cổ đông (hoặc người được
cổ đông ủy quyền hợp lệ) của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
2.3 Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi
qua bưu điện, qua fax hoặc mail về Công ty trước khi kết thúc Đại hội. Phiếu biểu quyết có
thể tải từ website Công ty (Phiếu biểu quyết được gửi kèm thư mời).
3. Nguyên tắc biểu quyết:
Một cổ đông không được phép biểu quyết 02 (hai) lần trong cùng một nội dung cần
biểu quyết.
4. Cách thức biểu quyết tại Đại hội:
Khi biểu quyết thông qua, cổ đông cầm thẻ cổ đông (được phát trước) giơ lên cao để
Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ, sau đó đánh dấu x vào ô tán thành hoặc không tán thành
hoặc không có ý kiến; ký và ghi rõ tên; Ban kiểm phiếu sẽ thu lại thẻ biểu quyết để lưu hồ
sơ.
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày

tháng

BAN TỔ CHỨC
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CONG TY CO PHA.N CAO SU HOA BiNH
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Ap 7, xa Hoa Binh, huyen Xuyen MQc, tinh Ba Ria -Vfing Tau
Tel: 0254.3872104 - Fax: 0254.3873495
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- To trinh di€u ehinh, b6 sung Di~u l~ Cong ty, Quy eh€ nQi bQ v€ quan
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Di~u 1: Nhiing quy djnh ehung
1. Quy chS lam viec nay ap dung cho viec t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien
nam 2021 (sau day viSt t~t la Dai hQi) cua Cong ty c6 phAn cao su Hoa Binh.
2. Quy chS nay quy dinh cu th~ quyen va nghia vu cua cac ben tham gia Dai hQi, dieu
kien, th~ thirc tien hanh Dai hoi.
3. C6 dong va cac ben tham gia co trach nhiem thuc hien theo cac quy dinh tai Quy
chS nay.
Di~u 2: Quy~n va nghia VI} ella Chu tog D:r_lihi}i
1. Chu tich HQi d6ng Quan tri Ia Chu toa Dai hQi.
2. Nhiem vu cua Chu toa Dai hoi:
- Chu tri Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2021.
- Huang d&ncac d?i bi~u thao lu~n.
- Trinh dl,fthao, kSt lu~n nhfrng v~n de dn thiSt d~ D~i hQi bi~u quySt.
- Tea lui nhfrng v~n de do D~i hQi yeu duo
Di~u 3. Quy~n va nghia vI} ella Thll ky D:r_lihi}i
1. Chu to~ D~i hQi gi6'i thi~u Thu ky D~i hQi, Thu ky D~i hQi chiu trach nhi~m tru&c
Chu to~ va D~i hQi ve nhi~m V\l cua mlnh.
2. Nhi~m V\l cua Thu ky:
- Ghi chep dAy du, trung thl,fc cac nQi dung D~i hQi.
- H6 trq Chu to~ D~i hQi cong b6 dl,fthao cac van ki~n, kSt lu~n, Nghi quy~t cua D~i
hQi va thong bao cua Chu to? D~i hQi giri dSn cac c6 dong khi duQ'c yeu duo
- TiSp nh~n phiSu dang ky phat bi~u cua cac c6 dong.
Di~u 4. Quy~n va nghia vI} ella Ban ki~m phi~u D:r_lihi}i
Ban Ki~m phiSu do Chu to? D~i hQi de cir va duQ'CD~i hQi thong qua. Ban ki~m
phiSu co nhi~m V\l:
- Ki~m tra, giam sat vi~c b6 phiSu cua cac c6 dong, d~i di~n c6 dong.
- T6 chuc ki~m phiSu.
- L~p Bien ban ki~m phiSu va cong b6 tru&c D~i hQi.
- Giao l~i Bien ban va toan bQ phiSu bi~u quySt cho Chu tQa D~i hQi.
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Di~u 5. Quy~n va nghia V\I cua Ban ki~m tra tir each c8 dong
Ban kiSm tra tu each c6 dong Hi cac thanh vien Ban kiSm soat dirong nhiem. Ban
kiem tra tu each c6 dong Bao cao tnroc Dai hQi vS k~t qua kiem tra tu each c6 dong tham
dir Dai hoi.

Di~u 6. Quy~n va nghia V\I cua cac c8 dong tham d., D~i hQi
1. DiSu kien tham du: C6 dong la dai dien phap nhan, thS nhan hoac dai dien c6
dong, mQt nhorn c6 dong
htru c6 phan co quyen bieu quyet cua Cong ty vao ngay chot
danh sach c6 dong (ngay dang ky cuoi cimg 03/02/2021) duoc quyen tham dir Dai hQi.

sa

2. Quyen va nghia V1l cua cac c6 dong du diSu kien khi tham du Dai hQi
- M6i c6 dong, dai dien c6 dong khi toi tham d\I D:;tihQi phai mang thee gi~y to my
than (CMND, CCCD, hQ chi8u, ... ) va thu mm dS kiSm tra tu each c6 dong va duQ'c nh~n
the bi€u quy~t co ghi t6ng s6 c6 phin b~ng s6 lUQ'llgc6 phin co quySn biSu quy8t cua c6
dong.
- Trong qua trlnh di~n ra D:;tihQi, n8u c6 dong fa ngoai hQi truang phai bao cho Ban
t6 chuc biSt.
- Ngum duQ'c uy quySn tham d\I D:;ti hQi khong duQ'c uy quySn l:;ticho ngum khac
tham d\I D:;tihQi.
- Trong thm gian di~n fa D:;tihQi, cac cd dong phai tuan thu thee S\I huang dftn cua
Chu to:;tD:;tihQi, frng xu van minh, Ijch S\I,khong gay m~t tf~t t\I.
- Cac c6 dong phai gift bi m~t, ky lu~t phat ngon, th\Ic hi~n dung ch8 dQ su d\lng va
bao quan tro li~u, khong sao cbep, ghi am dua cho ngum ngoro D:;tihQi khi chua duQ'c Chu
to:;tD:;tihQi cho phep.
- C6 dong, ngum d:;ti di~n thee uy quySn tham d\I hQP D:;ti hQi phai ch~p hanh
nghiem chinh quy ch~ lam vi~c cua D:;tihQi.
- C6 dong d8n D:;ti hQi mUQn co quy€n dang ky ngay, sau do co quySn tham gia va
biSu quy8t ngay t:;tiD:;tihQi, nhung Chu to:;tD:;tihQi khong co tfach nhi~m dung D:;tihQi dS
cha nhfrng c6 dong nay dang ky va hi~u l\Ic cua cac dQ'tbiSu quy8t da ti8n hanh se khong bi
anhhuang.

Di~u 7. Ti~n hanh d~i hQi
CUQchQP D:;tihQi d6ng c6 dong duQ'c ti8n hanh khi co s6 c6 dong d\I hQP d:;tidi~n it
nh~t 51 % t6ng s6 c6 phin co quySn biSu quy8t thee danh sach c6 dong ngay dang ky cu6i
cung 03/0212021 (theo Khoan 1 - Di€u 145- Lu~t Doanh nghi~p va Khoan 1- Di~u 19 - DiSu
l~ Cong ty).

Di~u 8. TruOng hQ1>t8 chfrc hQp D~i hQi khong thanh cong
Truang hQP cUQc hQP lin thu nh~t khong du di~u ki~n ti8n hanh thee quy djnh t:;ti
Di~u 7 cua Quy ch~ nay thi vi~c tri~u t~p cUQchQP lfin thu hai phai duQ'c ti~n hanh trong
thm h:;tnkhong qua 30 ngay kS tir ngay d\I ki~n ti~n hanh cUQchQP thu nh~t (theo Khoan 2 Di~u 145- Lu~t Doanh nghi~p va Khoan 2- DiSu 19 - Di~u l~ Cong ty)
CUQchQP cua D:;tihQi lin hai duQ'c ti8n hanh khi co s6 c6 dong, d:;tidi~n c6 dong d\I
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hop it nh~t 33% t6ng

sf> c6 phan

co quyen biSu quyet.

Truong hop cuoc hop lin thir hai khong du diSu kien tien hanh thea guy dinh tren cua
DiSu nay thi diroc trieu t~p hQP lin thir ba trong thoi han 20 ngay k~ til ngay cuoc hQP lin
thir hai du ki~n ti~n hanh. Trong tnrong hop nay, cuoc hQP cua Dai hQi diroc ti~n hanh
khong phu thuoc vao sf> c6 dong du hQP.

Di~u9. Phat bi~u y ki~n trong D~ihqi
C6 dong dang ky nQi dung phat biSu voi Chu toa Dai hQi. Khi phat bieu hoac dn
tranh luan thi gio tay, khi duoc Chu toa Dai hOi nh~t trf moi diroc ph at bieu; noi dung phat
biSu dn ng~n gon, tranh trung Hip.

Di~u 10. Th~ l~ bi~u quy~t
1. C6 dong, nguoi d~i di~n thea uy quySn biSu quyet cac v~n dS t~i D~i hOi b~ng
phieu biSu quyet, thong qua m6i nQi dung b~ng cach gia the.
2. Cac c6 dong, d~i di~n cho nhom c6 dong co quySn tham dl,l D~i hOi dSu co quySn
biSu quyet cac v~n dS thuQc thAm quySn cua D~i hOi vm sf> c6 phin sa hfru va sf> c6 ph~n
duQ'cuy quySn.
3. Cac v~n dS duQ'cbiSu quy~t trong D~i hoi duQ'c thong qua khi d~t tY l~ it nh~t 51 %
t6ng s6 c6 ph~n biSu quySt cua t~t ca cac c6 dong dl,l hQP ch~p thu~n, tm truOng h..
uy
dinh t~i Khofm 1 DiSu 148 Lu~t Doanh nghi~p phai d~t ty l~ it nh~t 65% (lo~i c6 phin~c:
d6i nganh nghS kinh doanh, ca du t6 chuc, dl,l an d~u tu co gia tri til 35% t6ng giaJ:~ ~~~
san tralen, t6 chuc l~i ho~c giai thS cong ty).
;)H~:N \~

Di~u 11. Bien ban, Nghi quy~t Dai hoi

,

..

) ,SU

.

.:~

'. BINH (;

Tat ca cac noi dung t~i D~i hOi phai duQ'c Thu ky D~i hOi ghi vao Bien ban. Bien b' ~.;)~
va Nghi qUYStD~i hoi phai duQ'CdQc va thong qua truac khi bS m~c D~i hQi.
~~~?'

Di~u 12: Di~ukhoan thi hanh
Tren day la Quy chS lam vi~c cua D~i hoi d6ng c6 dong thuOng nien Cong ty c6
ph~n cao su Rca Blnh nam 2021. Quy chS nay g6m 12 diSu, co hi~u ll,lc ngay sau khi duQ'c
D~i hoi thong qua.
Kfnh tnnh D~i hOi xem xet dS vi~c t6 chuc D~i hQi d6ng c6 dong duQ'c thl,lc hi~n
thanh cong t6t dyp va tuan thea cac qui dinh cua phap lu~t va DiSu l~ cua Cong ty./.
Ba Ria-Viing Tau, ngay J~thang ~ nam 2021
BANTOCHUC
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QUY DJNH BIEU QUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2021
. CONG TY CO PHAN CAO SU HoA BINH
Can cu Luat Doanh nghiep s6 59/2020lQH14 duoc Qu6c hQi mroc Cong hoa xa hQi
chu nghia Vi~t Nam khoa XIV, ky hQP thir 9 thong qua ngay 17 thang 6 nam 2020, co hieu
hrc tir ngay 01/0112021;
Can cir Dieu l~ va t6 chirc hoat dQng cua Cong ty c6 phan Cao su Hoa Binh;
Ban T6 chirc Dai hQi ph6 bi~n quy dinh bieu quyet trong Dai hoi d6ng
thirong nien nam 2021 nhir sau :
1. Xac dinh

y nghia

c6

dong

:

Bi~u quyet d6ng y va thong qua hoac khong d6ng y thong qua cac bao cao da duoc
trinh bay trong Dai hoi.

2. Quy~n bi~u quy~t:
2.1. Quyen bieu quyet diroc thirc hien thea v6n c6 dong. Cac c6 dong bieu quyet thea
s6 c6 phAn n~m gift va duQ'cuy quy~n.

2.2. D6i tuQ'llg co quy~n tham gia bi~u quy~t la toan th~ c6 dong (ho~c ngum duQ'c
c6 dong uy quy~n hQ'Pl~) cua Cong ty c6 phAn cao su Hoa Binh.
2.3 C6 dong co th~ gill Phi~u bi~u quy~t trl,lc ti~p d~n Ban T6 chuc D<;tihQi ho~c gill
qua bUll di~n, qua fax ho~c mail v~ Cong ty truac khi k~t thuc D<;tihQi. Phi~u bi~u quy~t co
th~ Utitir website Cong ty (Phi~u bi~u quy~t duQ'c gill kern thu mm).

3. Nguyen t~c bi~u quy~t:
MQt c6 dong khong duQ'c phep bi~u quy~t 02 (hai) IAn trong cung mQt nQi dung dn
bi~u quy~t.

4. Cach thuc bi~u quy~t tliliDlilihQi:
Khi bi~u quy~t thong qua, c6 dong dm the c6 dong (duQ'c phat truac) gia len cao d~
Ban ki~m phi~u lam nhi~m Vl,l, sau do danh dfiu x vao 0 tan thanh ho~c khong tan thanh
ho~c khong co y ki~n; ky va ghi r6 ten; Ban ki~m phi~u se thu l<;tithe bi~u quy~t d~ luu h6

sa.
Ba Rta- Wing Tau, ngay j._ ~ thang
BANTOCHUC
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Biz Ria - Viing TiJU, ngizyc2d thang 6 ndm 2021

BAocAo
HO~T DONG ellA HOI DONG QuAN TRl NAM 2020;
KE HO~CH HO~T DONG NAM 2021.

BAo cAo sa LU<}C CONG TY:
- Ten doanh nghiep: CONG TY CO PHAN CAO su HoA BINH
- Ma chirng khoan : HRC
- V6n DiSu l~ : 302.066.220.000 d6ng, nrong irng 30.206.622 CP.
- Dien tich cao su 4.655,28 ha (trong do : cao su khai thac 2.405,68 ha, cao su
KTCB 2.249,60 ha); dien tich keo lai d(k canh : 106,87 ha.
- Tong s6 lao dong: 598 nguoi, trong do nhan vien quan ly 58 nguoi;
- Co c~u t6 chirc quan ly : IIDQT 5 nguoi, Ban diSu hanh 3 nguoi, 6 d9i san
xuat, 1 nha may ch~ bien cao su va 6 phong nghiep vu.
- T6ng s6 c6 dong tai ngay dang ky cuo: cling ngay 03/02/2021 dS tham du Dai
h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2021la 681 c6 dong, trong do:
+ C6 dong Nha mroc sa hiru 16.632.000 CP , tY l~ 55,06%;

+ Cac t6 chirc va ca nhan khac trong nuoc: 536 c6 dong,
CP,

sa hiru 13.375.029

tY l~ 44,28 %;
+ Cac t6 chirc va ca nhan mroc ngoai: 144 c6 dong,

sa hfru 199.593 CP, tY l~

0,66%.
). HO~T DONG CVA HOI DONG QUAN TRJ NAM 2020:
Can cu quySn h?n va nhi~m V\l cua H9i d6ng quim tri duqc quy dinh t?i DiSu
l~ Cong ty, H9i d6ng quim tri kinh trinh D?i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam
2021 g6m cac n9i dung nhu sau:
1. Cae quy~t djnh quan trQng eua HQi dAng qmin trj trong nam 2020:
Ngoai hinh thuc h9P tf\Ic ti~p, H9i d6ng quan tri thuang xuyen l~y y ki~n vS
cac chu truang, chinh sach trong ho?t d9ng san xu~t kinh doanh va cong tac t6 chuc
__can b9 dS luon luon d?t Sl,Id6ng thu?n cao cua cac thanh vien H9i d6ng quan tri
'trong chi d?o va diSu hanh. Trong nam Trong nam 2020, H9i d6ng quan tri cong ty
dfft6-chuc h9P diM kY m6i quy 01 l~n va t6 chuc l~y y ki~n cac thanh vien b&ngvan
ban 121~n.
N9i dung chu y~u cac Nghi quy~t IIDQT Cong ty ban hanh dS thl,Ichi~n nhu
sau:
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1.1 Quy~t djnh k~ hoach phat tri~n san xuat kinh doanh cua Cfmg ty :
- Quyet dinh cac chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh nam 2020 va ke
hoach hang quy phu hQ'Pdi~u kien thuc te va tinh hinh tieu thu mu cao suo
- Quyet dinh khuyen khich san xu~t : HQi d6ng quan tri da ban hanh Nghi
quyet v~ vice khen thuong dS thirong cac t~p thS, ca nhan hoan thanh t6t nhiem
vu nam 2020 va t6 chirc cham 10 dai song cong nhan lao dong,
- DS trien khai thuc hien du an Nong nghiep Cong nghe cao, HQi d6ng
quan tri da ban hanh Nghi qUYStva Quyet dinh thanh l~p Chi nhanh Hoa BinhJanbee. Viec thanh l~p Chi nhanh da cong b6 thong tin thea quy dinh. '
- Do kh6 khan v~ tai chinh, HQi d6ng quan tri da quyet dinh phe duy~t h~n
muc yay v6n ngan hang dS cham s6c cao su kien thiet co ban va yay v6n kinh
doanh.
1.2 Quy~t dinh v~ nhftn s1)'qmin

ly, di~u himh:

Trong naIIl;2020, HQi d6ng quan tri cong ty da ban hanh cac Nghi quyet,
Quyet dinh v~ nhan Sl,Inguai quan ly, di~u hanh cong ty nhu sau :
- Mi~n nhi~m T6ng Giam d6c Cong ty (ong Vo Bao) thea nguy~n vQng ca
nhan, d6ng thai b6 nhi~m T6ng Giam d6c mai (ba Vo Thi Thuy);
- B6 nhi~m 02 Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty (ong Vft Quang Khai va ong
Nguy~n Van Quang);
- B6 nhi~m Ke toan truOng kiem TruOng phong Tai chinh Ke toan Cong ty;
Cong ty da thl,Ichi~n cong b6 thong tin v~ cac Nghi quyet va Quy@tdinh neu
tren.

* N goai ra, HQi d6ng

quan tri da ban hanh cac nghi quyet v~ vi~c b6 nhi~m,
mi~n nhi~m can bQ quan ly nhu sau :
. - Mi~n nhi~m Giam d6c Nha may che bien cao su thea nguy~n vQng ca
nhan; d6ng thai Phan cong Ph6 'T6ng giam d6c Cong ty phl,l trach Nha may trong
thai gian lam thu tl,lcb6 nhi~m Giam d6c Nha may.
- B6 nhi~m 01 Ph6 Giam d6c Nha may;
- Di~u dQng, b6 nhi~m 01 truOng phong (Phong Thanh tra - Bao v~);
- B6 nhi~m 02 DQi tfUOngva 02 DQi ph6 san xu~t (DQi SX 2 va DQi SX 5)
1.3 Thong qua Bao eao tai chinh ki~m toan nam 2020:
D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2020 da uy quy~n HQi d6ng quan
tri ll,Ia chQn mQt tr~mg ba dan vi kiSm toan dQc I~p duQ'c sv ch~p thu~n cua Nha
nuac thl,Ic hi~n kiem toaJ?-Bao cao tai chinh Cong ty. HQi d6ng quan tri da Iva
chQn Cong ty TNHH Kiem toan AFC Vi~t N am thvc hi~n soM xet Bao cao tai
chinh 6 thang d~u nam va kiSm t6an Bao cao tai chinh Cong ty nam 2020 cua
Cong ty c6 ph~n Cao su Hoa Binh.
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HQi d6ng quan hi da ti~n hanh xem xet va nh§.t tri thong qua Bao cao tai
chinh nam 2020 cua Cong ty c6 phftn cao su Hoa Binh; nQi dung Bao cao tai
chinh nam 2020 da duoc cong b6 thong tin dung quy dinh.
2. Hoat o{}ng giam sat cua H{}i dBng quan tr] dBi vOi TAng Glam oBc
di~u hanh va can hi} quan Iy Cnng ty:
,- HQi d6ng qmin hi cong ty t6 chirc hop dinh ky hal}g qU)\ th~ng qua bao
cao ket qua san xuat kinh doanh quy truce, thao luan va thong nhat ke hoach quy
sau; qua do danh gia tinh hinh quan Iy, di€u hanh cua T6ng Giam d6c, Pho Teng
Giam d6c va cac can bQ chu chct cong ty.
- Chu tich va cac thanh vien HDQT tham du cac cuoc hQP giao ban hang
thang do T6ng Giam d6c cong ty mai. Thong qua cac cUQchQP giao ban wa nllm
bllt tinh hinh ho~t dQng, wa kip thai, chu dQng d€ xu§.t, chi d~o va cling ban di€u
hanh giai quy~t cac vuang mllc nh~m bao dam th6ng nh§'tchu twang, chi d~o cua
Ianh d~o cong ty trong mQi ho~t dQng san xu§.tkinh doanh.
- T6 chuc, chi d~o th\Ic hi~n nghiem ruc ch~ dQ Bao cao tai chinh quy, soat
xet Bao cao tai chinh ban nien va kiSm toan Bao cao tai chinh nam thea quy dinh;
- Khao sat tinh hinh khai thac san IUQ'ng,ch~ bi~n cao su va cham soc cao
su ki~n thi~t cO'ban dS chi d~o kip thai cong tac quan Iy, di€u hanh san xu§.tkinh
doanh cua T6ng Giam d6c.
- Theo d6i, chi d~o mua ban cao su phil hqp tinh hinh gia ca thi twang cao
su trong nuac va th~ gioi

lJanh gid cua Hri 68ng quiin tri vi hOfttilrng cua Ban iliiu hiulh cong ry
- HQi d6ng quan tri da thvc hi~n giam sat ho~t dQng d6i vai Ban T6ng Giam
d6c trong vi~c t6 chuc di€u hanh san xu§.tkinh doanh va triSn khai cac nghi quy~t
cua D?i hQi d6ng c6 dong va HQi d6ng quan trio
.
- T6ng giam d6c va Ban di€u hanh da xay dvng va thvc thi k~ ho~ch sim
xu§.t kinh doanh nam 2020; dil tinh hinh dich b~nh, thien tai gay khong it kh6
khan nhung T6ng giam d6c va Ban di€u hanh da ap d\mg nhi€u bi~n ph~p tich
cvc, thyang xuyen t6 chuc d6i tho~i vai ngyai lao oQng, niim biit tam tY nguy~n
vQng cua ngyai lao dQng, ?i~t lllng nghe y ki~n dong gop cua n~ai lao dQng;
do co nhfrng chinh sach dieu hanh phil hqp, d~t hi~u qua gop phan hoan thanh t6t
nhi~m V\l di€u hanh ho~t dQng san xu§.tkinh doanh trong nam 2020;

tfr

- Ban oi6u hanh triSn khai thvc hi~n nghiem ruc va dfty du cac nghi quy~t,
quy~t dinh va chi d~o cua HDQT, di€u hanh ho~t dQng dung phan c§.p, phan
quy6n thea Di6u l~ 'va quy ch~ n9i bQ quan tri cua cong ty, dam ba~ tuan thu cac
quy dinh cua phap lu~t, Di6u l~ cong ty va cac quy dinh, quy che nQi bQ hi~n
hanh. Trong nam 2020, Ban oieu hanh duy tri ~huan~ xu);'en lich hQp giao ba~
hang thang. NQi dung cUQchQp t~p trun~ vao kiem diem ~et qua thV? hi~n va oe
ra k6 ho~ch phuong hu6ng cua thang, tiep theo, giai quyet vua~g mac kho khan
cho tUng dan vi trvc thuQc, xu ly va de ra cac bi~n phap giai quyet kip thai.
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- Ch&p hanh d~y du ch€ dQ bao cao HDQT va cac co quan chirc nang nha
mrcc v@tinh hinh hoat dong cua Cong ty; thuc hien d~y du va phu hQ'Pviec l~p
va cong b6 thong tin bao cao tai chinh quy, nam thea chuan m\IC k~ toan Vi~t
Nam va cac quy dinh cua phap lu~t hien hanh.

3. Cac Thanh vien HQi nang quan trio
- HQi d6ng quan tri Cong ty khong thanh l~p cac Ti€u Ban nhung co phan
cong trach nhiem cac thanh vien phu trach tung linh V\IC.
- Cac thanh vien HQi d6ng quan tri duoc phan cong phu trach cac linh V\IC
thS hien duoc trach nhiem thong qua cong tac giam sat, khao sat, nam b~t thong
tin, ch€ dQbao cao, ...
- Thanh vien oQc l~p HQi o6ng quan tri ho~t oQng theo S\Iphan cong trong
HQi o6ng quan tri, Giam sat tinh hinh nhan S\1',ti@nluang, thuang, lTnhV\ICsan
xu&tkinh doanh , thea doi thi trucmg chung khoan va giam sat vi~c th\Ic hi~n cac
d\I an o~u tu.

II. DINH HUaNG HO~T DONG NA.M2021:
Kinh thua d~i hQi, nhu chung ta da bi~t, nalll 2021 thea d\I bao ti€p tl,lc hi
mQt nam ldl0 khan, nh~t 1a d6i v6i ho';\t dQng khai thac mu cao su, 11nhvgc kinh
doanh chi~m tY tn.mg doanh thu cao nh~t do gia ban cao su da co tin hi~u ldlai s~c
nhung v~n muc th~p; vi~c phat triSn klm, c\1m cong nghi~p th\Ic S\I co tin hi~u
ro rang v@Co'ch€ thue d~t, chuySn d6i lll\1Cdich Slr d\1ng d~t va phu hQPvai cong
tac quy ho';\ch su d\mg d~t cua UBND Tinh ... ; cUQcchi€n thuong m<;1igiua cac
nu6c 16n v~n ti€p tl,lc keo dai, bi~n d6i ldli h~u theo chi@uhu6ng tieu C\IC;tinh
hinh dich b~nh covid - 19 v~n con keo dai va ti@m~n nhiSu nguy cO' ... se ti~p
tl,lctac dQng x~u d€n ho~t dQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty.

a

Tinh tr~ng thi€u lao dQng, thai ti€t dien bi€n b~t thuemg, b~nh lWiwoo cay
khai thac ,... 1a nhfrng nguyen nhan lam anh huang d€n san lugng khai thac,
doanh thu va 19i nhu~n cua Cong ty.
D~ d~t dugc m\1c tieu vS k€ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2021, Ngoai
cac nQi dung d~t dugc trong nam 2020 HQi d6ng quan tri cong ty dinh huang k€
ho';\ch ho';\tdQng nam 2021 c~n phai t~p trung vao cac nQi dung nhu sau:

1. Cae nhi~m

Vl}

trQng tam

1.1. Xay d\Ing k€ hO<;1ch,
giai phap lchic ph\1c nhfrng t6n t~i, h<;1nch€ cua
nam 2020; bam sat Nghi quy€t cua D<;1i
hQi c6 dong dS chi d~o th\Ic hi~n nhi~1n
V\l SXKD nam 2021 phu hQ'Pv6i tinh hinh th\Ic t€ t<;1i
Cong ty. Chu dQng, quy€t
liet
.. chi dao BDH triSn khai thuc
. hien
. hoan thanh chi tieu kS hoach
., SXKD thuc
.
hi~n ,chinh, sach tjSt g~am tron~ d~u tu san xu~t, chi d~u tu nhfrng h~ng m\1c th~t
S\I cap thiet, nguon v9n can doi dugc t~p trung tra ng yay ngan hang d~ giam ap
l\Ic tai chinh trong ngan h~n va dai h~n.
1.2.,Ti€p tl,lctim ,kiSm rna rQng thi tfUoog tieu th\1san ph~m, phat tri~n cac
nganh nghe phu hQ'Pdieu ki~n cua Cong ty; tich C\ICtim kiSm dc3itac d~ hQP tac
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trien khai cac dir an phu h9P ; luu y dSn cac d6i tac co tiem nang, thuong hieu t6t,
nrng buoc tiSp can vS kY thuat, thi tnrong d~ dan tiSn dSn 1\I thirc hien d~u tu va
kinh doanh.
1.3. Quan ly chat che va su dung co hieu qua d~t dai dff duoc thue; tri~n
khai chat che thu tuc cac du an d~u tu, thuc hien t6t cong tac trong tai canh nam
2021; thuc hien trong xen tren hang va tren vung cao su noi co diSu kien d€ gop
phan tang thu nhap nang cao hieu qua su dung dit;

a

1.4. TiSp tuc hoan thien bQ may quan ly, nang cao cong tac quan tri doanh
nghiep cung c6, dao tao nguon nhan hrc dap img nhu c~u hQi nh~p, B6 tri nhan S\I
chuyen mon dung nguai, dung vi~c;
1.5.TiSp t\lc dS xuit T~p doan chfip thu~n chu truO'ng thoai v6n cac doanh
nghi~p rna Cong ty da d~u tu, nh~m thu h6i v6n d~ t~p trung VaGsan xufit kinh
doanh nganh nghS chinh, tra bat nq dai h~n d~ giam chi phi tai chinh, dam bao
ngu6n v6n luu dQng d~ tri~n khai cac d\I an Khu, c\1m cong nghi~p va giai qUYSt
cac t6n d<;mgv€ tai chinh.
2. Cac chi tieu k~ ho~ch chu y~u:

,NG

Can Cll nang l\Ic vuan cay va dinh huang cua T~p doan Cong nghi~p Cao
su Vi~t Nam, HQi d6ng quan tri cong ty xay d\Ing kS ho~ch nam 2021 vai mQt s6
chi tieu chu ySu nhu sau :
- San lUQ'llgkhai thac:

2.500 tfin

- San luqng chS biSn :

5.100 tin

- San lUQngthu mua :

1.500 tin

- San luqng cao su tieu th\1:

4.000 tin

- T6ng doanh thu:

174:792 tri~u d6ng

(Trang ao daanh thu eaa su: 152. 884 tri¢u a6ng)
- LQ'inhu~n truac thuS:

1..000 tri~u d6ng

- Thu nh~p binh quan (nguai/thang):

6;594 tri~u d6ng

3. MQt s8 giai phap chu y~u:
D~ thuc hien kS hoach SXKD nam 2021 cua Cong ty, HE>QT se ban hanh
cac Nghi quYSt chi d~o B~n diSu hanh t~p trung kh~c ph\1c nhung t6n t~i, h~n ch~
cua nhung nam truac va dS ra nhung bi~n phap phu hqp vai tinh hinh mai, C\l the
nhu sau:
3.1. Cong tac quan

ly k~ ho~ch,

kinh doanh

- T~p trung mQi ngu6n h,rc d€ tri€n khai cac giai phap nang cao san 1uQ'll,g,
doanh thu va hi~u qua kinh doanh. Nang cao tf(ich nhi~m trong quan 1y, di~u
hanh san xufit va cuO'ng quySt trong cong tac chi d~o san xufit nh~m dam bao tien
dQ, nang cao chfit 1uQ'llgsan phfim cua Cong ty.

PH
"..0
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- Quan tri t6t chfit luong san pham, cung c6, xay dung hinh anh, thuong
hieu cua Cong ty va tim kiem d6i tac dS me rong thi tnrong tieu thu san pham
trong nam 2021 va nhirng nam toi.
- Chu dong va thuong xuyen quan tam d~n cong tac ky thuat, tang cuong
ling dung cong nghe moi dS dap ling muc tieu gia tang san IUQ11gva chftt lUQ11g
san pham,
- Ti~p tuc tim kiem d6i tac co tiem nang dS hop tac d~u tu trong linh V\IC
H~t~ng khu cong nghiep, Nong nghiep ling dung cong ngh~ cao phil hop cong
tac Quy hoach, k~ hoach sir dung dfit dai giai dean 2021-2025 va d~n nam 2030,
t~m nhin d~n nam 2050 duoc dia phuong thong qua;
- Chu dQng xay dung phuong an t6 chuc san xuftt trong trC;lngthai dich
b~nh Covid - 19 v~n con di@nbi~n phuc tC;lP.

3.2. Cong tac titi chinh
- Ti~p tl,lc tang cUOng cong tac quan ly tai chinh, su d\lng· hi~u qua cac
ngu6n v6n dS dap ung t6t nhftt cho SXKD, dam bao kinh doanh c6 !iIi, bao toan
va phat trien v6n chu sa huu.
- Tich Cl,fCph6i hqp cong tac giua cac bQph~n trong Cong ty, xay dl,fngcac
giai phap ti~t ki~m chi phi thiSt thl,fc, phil hQP vai tinh hinh thl,fc t~ cua dan vi
ngay ill buac l~p kS hOC;lCh d~u nam de hC;lgia thanh, bao dam hi~u qua trong
diSu ki~n gia cao su a muc thftp nh~m nang cao nang ll,fccC;lnhtranh cua Cong ty.

a

- Chu dQng quan tri rui ro trong cong tac tai chinh, giam d~n cac khoan nQ'
kh6 doi, chu trQng d~n cong tac quan ly hang t6n Idl0, lien tl,lcphan tich danh gia
chftt IUQ'nghang t6n kho, chu dQng tham mrm xu ly hang mfit phAm chftt, kip thai
thu h6i v6n ph\lc V\l SXKD.
- Tich Cl,fCnghien Clru cac co ch~ chinh sach nha nuac, T~p do~mde thl,fC
hi~n cong tac thoai v6n phil hqp va sam nhftt; d6ng thai nhanh ch6ng thl,fchi~n
tai co cftu ngu6n v6n vay dai hC;lnnh~m giam Hiisuftt muc thftp nhftt.

a

3.3. Cong tac quan trj doanh nghi~p
- Ti~p tl,lcthl,fchi~n d6ng bQ cac giai phap dS tinh giam lao dQng, xay d\ffig
t6 chlic bQ may tinh gQn, hi~u qua ill cac phong tham mrm d~n cac phan xuang
san xuftt. Ti~p tl,lc ra soat va xay dl,fngdinh bien lao dQng thea vi tri vi~c lam, sip
x~p lao ,dQnghQP ly thea huang: giam lao dQng b6 trQ', lao dQng gian ti~p, tang
nang suat lao dQng.
- Xay d\ffig va th\Ic hi~n k~ hOC;lC~
dao tC;lo,b6i du5ng ngu6n nhan h,rccua
C?ng ty trong nam 2021 va cac nam tiep theo. Chu trQng cong tac tuySn d\lng,
boi du5ng ,ng~i~p V\l, nang cao trinh dQ, tay nghS nguai lao dQng, tC;lomoi truOng
lam vi~c tot, on dinh vi~c lal}lva gia tang thu nh~p cho n,guai lao dQng, tC;lochinh
sach thu hut lao dQng tf\Ic tiep c6 trinh dQtay nghe cao gan b6 vai Cong ty han.
- Chi dC;lO
ti~p tl,lc ra soat, sua d6i, b6 sung, hoan thi~n h~ th6ng quy ch~
quan ly nQibQ cua Cong ty phil hQP vai quy dinh cua phap lu~t.

-,~~.·;·~~tS(J;'
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- Khfin tnrong ra scat, sua d6i hoan thien d€ ban hanh h~ thong dinh mire
kinh t~ - kY thuat cua Cong ty (dac biet la dinh rmrc nguyen v~t lieu, nhan cong,
may m6c thi~t bi phuc vu san xuat),
- Ap dung t6t phan mem trong quan tri cua Cong ty dam bao khoa hoc,
hieu qua, kip thai phuc vu t6t cho SXKD.
- Dang ky lam viec voi T~p doan Cong nghi~p Cao su va cac r;a quan quan
ly Nha rnroc thao gO' nhfmg kho khan, vuong mac anh huong den hoat dong
SXKD cua Cong ty nhu: thoai v6n cac du an da d~u nr ben ngoai cong ty d€ tra
no ngan hang va d~u nr cac du an trong Cong ty; viec tinh tien thue d~t; ...
- Tich cvc lien h~ vai cac Sa, nganh va UBND tinh d€ duqc phe duy~t dieu
chinh, b6 sung quy ho~ch giai do~n 2021-2025 va kS ho~ch su d\lng d~t dSn nam
2030, t~m nhin d~n nam 2050. Tren ca sa do hoan thi~n cac h6 sa, thu tl,lc d€
thvc hi~n cac dv an d~u tu sau nay.
Thua Quy c6 dong, d€ d(;ttduqc k~t qua nam 2020 trong dieu ki~n kh6
khan nhu da neu tren thvc sv la n6 lvc dt lan, c9ng d6ng trach nhi~m cua H~~
d6ng quan tri, Ban diSu hanh va toan b9 t~p thS nguai lao d9ng trong to~m C6i1g°-:"0
~~ Ph~t hu~"truy€n :h6n~ d~, ~am 2p2~ H9i_d6.ng qu~n tri ,,~e.nghi~m ~c th~~ ;
hl~n cae nhl~m Y\l ma D(;tlhQl don& co dong da glao, chung tOl,tm ~ang rang ¥ffi g
S\I chung suc dong long cua t~p the nguai lao d9ng;Cong ty co phan cao su H6 £:>~
Binh se vuqt kh6, c6 duqc nhi€u th~ng lqi va thanh congo
~.?\~
Tran tn;mg cam an./.

Noi I1h~l1:
- D<;iihoi d6ng c6 dong Cong ty;
- HD~T,BKScong ty; ~'
- LULl . VT,TCH~l"P'

CONG NGHIJ;:P CAO SU VN

CQNG HOA

xA HQI cnu NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - T\1'do - Hanh phuc

Y CP CAO SU HOA BiNH

09IBC-BKSCSHB

Ba Ria - Viing Tau, ngay 04 thdng 6 nam 2021

BAo eAo eVA BAN KIEM SoAT NAM 2020
Can cir Luat Doanh nghiep s6 59/2020lQH14 da ducc thong qua tai ky h9P thir 9
Quoc hQi kh6a XIV ngay 17/6/2020 c6 hieu hrc tir ngay 0110112021;
Can cir Thong tu s6 116/2020/TT-BTC ngay 31112/2020 cua BQ Tai chinh Hu6ng
d~n mot s6 di~u v~ quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty dai chung tai Nghi dinh s6
155/2020/NB-CP ngay 31112/2020 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t thi hanh mQt s6 di~u
cua Luat Chung khoan, c6 hieu hrc k6 ill ngay 15/02/2021;
Can cir Di~u I~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phan cao su Hoa Binh duoc Dai
hQi d6ng c6 dong thong qua ngay 20/412004 da sua d6i, b6 sung tai Dai hQi d6ng c6 dong
thong qua ngay 25/4/2019;
Ban kiem soat Cong ty c6 phAn cao su Hoa Binh Bao cao k~t qua ho~t dQng clla Ban
ki~m soat; k~t qua giam sat tinh hinh h09-tdQng, tai chinh Clla Cong ty; k~t qua giam sat
d6i vai HQi d6ng quan tri va Ban T6ng giam d6c Cong ty; danh gia SlJph6i hgp h09-tdQng
gifra Ban ki€m soat vai HQi d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c va c6 dong trong nam 2020
nhu sau:
1. Ho~t d(>ngeua Ban ki~m soat:
- Ban ki€m soat duy tri t6t cac h09-tdQng va ch~ dQsinh h09-tthea dung quy dinh Clla
Di~u I~ Cong ty, giam sat cac ho~t dQng chinh CllaCong ty d~ dam bao Cong ty h09-tdQng
dung dinh hu6ng, dung phap Iu~t va mang I~i hi~u qua ca~.
Ban ki~m soat cu thanh vien tham dlJ cac cUQch9P HQi d6ng quan tri v~ danh gia tinh
hinh ho~t dQng kinh doanh hang quy; tham gia y ki~n, dua ra ki~n nghi vai HQi d6ng quan
tri, Ban T6ng giam d6c Cong ty v~ cac van d~ lien quan d~n ho~t dQng clla Cong ty trong
nam.
- Dinh ky Ban ki~m soat h9P mQt quy mQt IAndanh gia nhat tri cao bao cao k~t qua
ki€m tra, giam sat trong quy, thao Iu~n va thong qua chuong trinh lam vi~c clla quy sau
thea k~ ho~ch da duQ'cd~ ra ti:r dAunam.
- Ki€m tra, giam sat vi~c tri€n khai va k~t qua thlJc hi~n Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6
dong, Nghi quy~t clla HQi d6ng quan tri va thlJc hi~n Quy ch~ quan Iy tai chinh v~ quan Iy
cong nQ',quan ly tai san.
- Th~m tra Bao cao tai chinh hang quy, 6 thang va nam 2020.
- CU th~mhvien tham dlJ cac cUQch9P HQi d6ng quan tri v~ danh gia tinh hinh ho~t
dQng kinh doanh hang quy;
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- Trinh thong qua Bao cao heat dong cua Ban kiem scat narn 20 19 tai phi en h9P Dai
h(>i

c6 dong thirong nien narn 2020.
2. Hoat dQng eiia HQidAng quan tr] va Ban T6ng giam d6e Cdng ty:

- Cac Nghi quyet cua HQi d6ng quan tri da:ban hanh dung trinh tir, thu tuc thea Luat
doanh nghiep va Dieu 1~Cong ty, dung dinh hirong phat trien Cong ty. Cac cuoc h9P HQi
d6ng quan tri d~u trieu t~p cac thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c va c6
tham du cua Ban kiem soat, Truong cac phong clnrc nang Cong ty. Nhtrng cuoc h9P lily Y
kien thanh vien HQi d6ng quan tri thirc hien thea dung trinh tu, dung quy che va phu hop
voi Di~u l~ Cong ty.
- HQi dong quan tri t6 chirc, duy tri d~u d~n cac bU6i h9P thuOng ky b~ng hinh thuc
t~p trung, chll y~u ban v~ vi~c th\Ic hi~n cac chi tieu clla k~ ho~ch san xuiLtkinh doanh
hang quy va nam, chi~n luqc ph3.1triSn clla Cong ty, thgc hi~n Nghi quy~t clla D~i hQi
d6ng c6 dong, th6ng nhiLtdS ban hanh cac N ghi quySt, Quy~t dinh, gifli quy~t cac viLnd~
thuQc thftm quy~n tren co sa tuan thll phap lu~t va Di~u l~ Cong ty.
- HQi d6ng quan tri da:th\ICthi dung quy~n h~n va nghla Vl,l v6i tinh thftn tnich nhi~m
cao, bam sat cac ml,lCtieu, vi lqi ich hqp phap clla Cong ty va c6 dong. Dinh hUOngthea
Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien, chi d~o triSn khai cac nhi~m Vl,l Cl,lthS, sg
th6ng nhiLtcao clla rung thanh vien HQi d6ng quan tri, ra Nghi quySt va Quy~t dinh phli
hqp v6i tung thai diSm clla tinh hinh thvc tS, tuan thll thea phap lu~t hi~n hanh va Di~u l~
Cong ty.
- Ban T6ng giam d6c duy tri thucmg xuyen lich h9P giao ban hang thang, thanh phftn
tham dv g6m Ban T6ng giam d6c, TruOng ph6 cac phong ban chuc nang, Ban di~u hanh 6
DQi san xuiLt,Giam d6c Nha may ch~ bi~n va d~i di~n Cong doan, Doan thanh nien, d6ng
thai mai Ban kiSm so3.1tham d\I. NQi dung cUQch9P t~p trung vao bao cao kSt qua thlJc
hi~n trong thang tru6c va d~ ra nhi~m Vl,l, kS ho~ch clla thang tiSp theo, giai quySt thao ga
vuOng mitc kh6 khan cho tung dan vi trvc thuQc, xu ly kip thai va dua ra cac bi~n phap
giai quy~t ngay trong cUQch9P;
- Ban T6ng giam d6c can cu Nghi quy~t, Quy~t dinh clla HQi d6ng quan trL triSn khai
nhi~m Vl,l mQt cach kip thai, (rng xu linh ho~t dS d~t k~t qua cao nhfit, ap dl,lngnhi~u bi~n
phap tich C\IC,dinh ky t6 chuc d6i tho~i v6i nguai lao dQng, tuyen truy~n giai thich tinh
hinh san xufit kinh doanh trong di~u ki~n kh6 khan hi~n nay dS nguai lao dQng cling chia
se.

3. K~t qua san xu§t kinh doanh:
Ban KiSm soat th6ng nhfit v6i cac chi tieu trong Bao cao k~t qua ho~t dQngkinh doanh
nam 2020 clla Cong ty. M~c dli nam 2020, thi truang cao su th~ gi6i ti~p tvc g~p nhi~u kh6
khan do luqng t6n kho nhi~u, nhu cftu tieu thl,l cao su ch~m va khong d~u. Ben c~ d6,
nang h;rcYUOncay cao su clla Cong ty ySu do dfit dai, th6 nhUOng va khi h~u khong thu~n
lqi nen nang sufit YUOncay thfip; tinh hinh nitng n6ng kho h~n nhfrng thang dtlu nam keo
did, thai gian khai thac trong nam chi duqc 8 thang; tinh hinh cong nhan lao dQngnghi vi~c
nhi~u nen Cong ty thiSu lao dQng, g~p nhi~u kh6 khan trong vi~c b6 tri, sitp xSp cong nhan
dS qlO hSt di~n tich YUan cay khai thac da:anh hUOng d~n th\Ic hi~n kS ho~ch san luqng
clla Cong ty. Nhung t~p thS can bQ, cong nhan vien trong toan Cong ty da:doan k~t, th6ng
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nhfrt y chi, ra sire thi dua lao dong san xufrt, khac phuc kh6 khan, hoan thanh chi tieu k~
hoach narn 2020. Trong narn, Cong ty da:da:thirc hien d~y du nghia vu voi Nha mroc va
giai ~uy~t d~y dli ti~n luang, tien thu6ng va cac ch~ dt) chinh sach d6i voi nguoi lao dong,
cu the:

• K~t qua san xuftt nam 2020:
-

Khai thac: San hrong thuc hien: 2.680,854 tfrn, dat 101,16% k~ hoach.

-

Ch~ bi~n: San luong thirc hien: 5.123,767 tfrn, dat 85,40% k~ hoach,

• K~t qua kinh doanh nam 2020:

r+

Dan vi tinh: VNB

Chi tieu

Nam 2020

Nam 2019

1. Doanh thu ban hang va cung cftp dich vu

188.718.692.588

161.494.005.452

2. Gia v6n hang ban

178.998.000.441

153.924.131.163

9.515.996.851

7.569.874.289

4. Doanh thu hoat dong tai chinh

26.869.665.418

14.808.835.885

5. Chi phi tai chinh

17.265.107.672

14.450.694.347

Trong do: chi phi liii vay

16.769.243.531

14.403.751.203

3. Loi nhuan gOp v~ ban hang va cung cfrp
dich vu

065

6. Chi phi ban hang

3.825.830.403

7. Chi phi quan 11'doanh nghiep

4.349.407.802

12.301.303.229

9.707.672.713

8. Loi nhuan thu~n ill hoat dong kinh doanh

2.993.420.965

(6.129.064.688)

9. Thu nhap khac

8.413.712.054

27.806.740.886

10. Chi phi khac

1.284.353.723

13.835.563.813

11. Lqi nhu~n khac

7.129.358.331

12. T6ng lqi nhu~n k~ toan truac thu~

'.

13.971.177.073

10.122.779.296

7.842.112.385

13. Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghi~p hi~n
hanh

1.152.647.629

113.092.037

14. Lqi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh
nghi~p

8.970.131.667

7.729.020.348

297

15. La:i co bfm tren c6 phi€u
•

256

K~t qua ti~n IU'O'Dgva thu nh~p ella ngU'01lao dQng nam 2020:

- Thu nh~p binh quan chung toan C6ng ty nam 2020 la 8,54 tri~u d6ng/nguai/thang,
trong d6 ti~n luang binh quan 7,52 tri~u d6ng/nguai/thang. So vai nam 2019, thu nh~p
binh quan tang 1,25 tri~u d6ng/nguai/thang, trong d6 ti~n luang binh quan tang 0,89 tri~u
d6ng/nguai/thang.
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- Ngoai ti~n lucmg, Cong ty trich Quy khen thirong, phuc loi d~ thuong cho cong
nhan vuot san hrong hang thang; thuong cac t~p th~, ca nhan c6 thanh tich xudt s~c trong
khai thac, bao v~ san pham va thuong xuyen quan tam t6 chirc cham 10 dai s6ng cong nhan
lao dong.
4. K~t qua thftm djnh tai chinh:
- H~ thong kS toan, cac chinh sach kS toan ap dung va viec trinh bay Bao cao tai chinh
nam 2020 cua Cong ty la phu hQ'Pvoi chS d(>kS toan ap dung cho doanh nghiep thea quy
dinh hien hanh va cac quy dinh phap ly lien quan. Cac chinh sach va phucmg phap kS toan
duoc Cong ty ap dung nhdt quan.
- Cac chi tieu tren Bang can d6i kS toan, Bao cao kSt qua hOi;ltd(>ngkinh doanh va
Bao cao luu chuy~n ti~n t~ dUQ'cthuySt minh r5 rang vai ca
tinh to an, s5 li~u chi tiSt
diy dll tren Thuyst minh Bao cao tai chinh. Tren ca
ki~m tra, d5i chiSu s6 li~u tren s6
kS toan chi tiSt va cac thuySt minh tren Bao cao tai chinh dUQ'cxac dinh hQ'Ply va phan
anh trung thvc tinh hinh tai chinh clla Cong ty.
- Cong tac quan tri tai chinh luon duQ'cthea d5i, th\Ic hi~n dung nguyen t~c, quy dinh
hi~n hanh CllaNha nuac nhu: xay d\Illg kS ho~ch tai chinh trung hi;lnva dai hi;lnnh&mdam
bao ngu6n tai chinh cho hOi;ltd(>ngsan xUdt kinh doanh va diu tu phM triSn CllaCong ty
quan Iy ti~n v6n, tai san, gi:1y ta c6 gia tri, thvc hi~n chS d(>tai chinh thea quy dinh Clla
nha nuac. C:1pphM v~t tu, hang h6a ph\lc V\l san xudt, chi tra cho khach hang ciing nhu chi
tra cac chS d(>cho nguai lao d(>ngIuon kip thai, quan Iy kho hang, kho quy thea dung quy
dinh, illd6 khong c6 tinh tri;lngthiSu h\lt hay m:1tmat. Cu6i ky c6 d6i chiSu cong nQ',hu6ng
d~n va t6 chuc ki~m ke tai san.
- Ra soM cac khuySn nghi Clla dcm vi ki~m toan d(>cl~p, cling v6'i k~t qua ki~m tra
thAm dinh, Ban Ki~m soM chua phM hi~n sai l~ch mang tinh tr~mg ySu.

sa

sa

sa

(tren

• Mrt
chi tieu danh gia khai quat th1!Ctr£,lngtili chinh niim 2020 cua Cong ty
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5. ,S11 ph~i hQ1>ho~t dQng gifra Ban ki~m smit vo; HQi dang quan trj, Ban Tang
ghim doc va co dong.
- Vi~c ph6i hqp gifra H(>id6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c va Ban ki~m soM duac
t~~~ ~i~n hi~u qua; Cac phong ch~c nang Cong ty da:tich Cvc ph6i hQ'P,cung c:ip diy dll
t~l h~u thea yeu cau, giup Ban kiem soM hOi;ltd(>ngngay cang hoan thi~n va Qi;ltk~t qua
tot.
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-~Nam?02~ .Ba~nki~~ smi~~ong nh~n duoc bfr~cir yeu d.u nEW cua cac c6 dong ve
hoat dong cuaHoi dong quan tri va Ban Tong giam doc.
~ - Ban ,kiem so~t nr ~i~m d~~m d~ hoan thanh nhiem vu thea quy dinh cua Dieu 1~
Cong ty. Co diroc k~t qua, ngoai str no hrc cua tirng thanh vien Ban kiem scat con c6 su
nhiet tinh phoi hop rat hieu qua cua cac thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6~
cac Phong chirc nang quan 1ycua Cong ty.
'
6. Tang k~t cac k~t Iu~n va ki~n ngh] cua Ban ki~m soat trong nam 2020:
• K~t Iu~n:
- Cac thanh vien trong ?an Ki~m scat da neu cao tinh th~n trach nhiem trong qua
trinh thuc thi nhiem vu, ~a the hien duoc t~ trung thuc, khach quan trong cong vi~c;
- Ban Kiem soat thong nhat Bao cao ket qua ho~t d9ng san xufrt kinh doanh va cac
chi tieu tren Bao cao tai chinh nam 2019 va 6 thang nam 2020 da duqc ki~m toan, Bao cao
tai chinh quy I nam 2020, Ba? cao tM chinh quy III n,am 2020 phan anh trung thl,l'cva hqp
1ytren cac k?ia ~~nh trQng ye~ tinh hinh ali chinh, ket qua ho~t d9ng san xufrt kinh doanh
va lUll chuyen tien t~ cho ky ke toano

• Ki~n ngh!:
- Ti~p t\lCtang cUCmgcong tac quan 1:9chi phi, xac dinh muc d9 hoan thanh cua tung
tieu chi su d\lng, thl,l'chi~n chuang trinh thl,l'chanh ti~t ki~m, ch6ng lang phi nh~m hoan
thanh m\lc tieu, k~ ho~ch san xufrt kinh doanh hang nam d~ ra.
- Tang cUCmgcang tac quan 1:9cong C\l, d\lng C\l 1a thi~t bi van phong ph6 bi~n va
quan 1:9quan 1:9chi phi v~t tu nguyen li~u t~i Nha may ch~ bi~n.
:"
- Ra soat l~i toan b9 cac khoan vay d~n h~n va s~p d~n h~n tra trong tuong 1aig~n ~
xfty dVng k~ ho~ch tra
tranh vi~c bi d9ng trong ngu6n v6n cho vi~c thanh toan c~c /~\\

nq

nq,

to~~JJj

khoan
d~n h~n, ho~c c6 th~ anh huang d~n tinh thanh khoan va mfrt kha nang thanh
cua Cong ty.
111,p
_ Ti~p t\lC de xufrt T~p doan chfrp thu~n chu truang thoai v6n cac doanh nghi~p ~4~
Cong ty da:d~u tu (Cang ty c6 ph~n Cao su Vi~t - Lao; C?ng ty c6,ph~n C~o su Ba Ria,KomPongThom; Cong ty c6 ph~n Cao su Lai Chftu... ), nham thu hoi von de t~p trung ao
san xufrt kinh doanh nganh ngh~ chinh, tni bOi
dai h~n d~ giam chi phi tai chinh, dong
thai dam bao v6n lUll d9ng d~ chu d9ng trong sfm xufrt kinh doanh.
.

nq

:r

_ f)6i vai cac du an Cong ty hqp tac kinh doanh vai ben ngoai nhu: D~ an tr6ng ~ay
nong nghi~p ling d\l~g cong ngh~ cao vai ,Cong ty CP J~E~;
D~ a~ ~au ~ H~ t~~g
cong nghi~p, khu dan cu thuang m~i vai Tong Cong ty Dau tu va Phat tnen Cong nghlyp
- CTCP Becammex (IDC):

+ Qua trinh thl,l'chi~n, Cong ty phai dam bao tuan thu quy dinh v~ phap lu~t dfrt dai
thea Lu~t dftt dai nam 2013.

+ Tuan thu thl,l'chi~n Sl,l'chi d~o thea quy ch~ nguai d~i di~n v6n do T~p doan Cong
nghi~p Cao su Vi~t Nam ban hanh.

+ Qua trinh thl,l'chi~n tuan thu cac n9i dung Hgp d6ng da k:Y k~t, dam bao cac quy
dinh, h6 SO'va trinh t\r thu tl,lcthea quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac.
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+ Ti~p tuc tim kiem d6i tac co tiSm nang de hop tac trong linh V\IC Ha t§.ngkhu cong
nghiep, Nang nghiep irng dung cong nghe cao nham nang cao hieu qua sir dung dit va tang
thu nhap cho don vi.

+ Quan

ly va sir dung dAtducc Nha nuoc

giao dung quy dinh, dung quy hoach.

Tren day la k~t qua heat dQng cua Ban kiem soat, k~t qua giam sat hoat dong va tai
chinh cua Cong ty va danh gia Sl,I ph6i hop hoat dong gitra Ban kiem scat voi HQi d6ng
quan tri, Ban Tong giam d6c va c6 dang trong nam 2020.
Tran trong kinh chao.'.
TM. BAN KIEM SOAT

TRUONG BAN

NO'inh~n:
- Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien 2021;
- HQi d6ng quan tri Cong ty;
Ban kiem scat Tap doan;

- Luu VT, BKS.

Tr~nMinh D<,1i
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TAPDOANc6NGNG~CAOSUVN
CONG TY CP CAO SU HOA BINH

CONG HOA:xA HOI

CHiJ NGHiA vrsr NAM

DQC l~p - Tl}'do - Hanh phuc
Ba Ria - Viing Tau, ngayjj thang 6 nam 2021

S6: 4.& g IBC-CSHB

BAocAo
KET QuA SXKD NAM 2020 vA.KE HO~CH NAM 2021
Ph§n tbir nh~t

BAo cAo KET QuA SXKD NAM 2020
I. D~C DIEM TINH

H1NH :

Nam 2020 thi tnrong cao su th~ gioi ti~p tuc g~p nhieu kho khan do hrong t6n kho
nhieu, nhu c~u tieu thu cao su cham va khong d6ng dSu; mac du trong 3 thang cuoi nam gia mu
cao su co tang len nhimg tinh binh quan chung ca nam v~n con thfip.
Dai dich Covid-19 da gay ra nhtmg anh huong toan dien, sau rong d~n tfit ca cac qu6c
gia tren th~ gioi va hien nay dang di~n bi~n phirc tap, NSn kinh t~ th~ gioi bi suy thoai da anh
huong d~n kinh t~ _xa hQi toan c~u; nganh cao su cling g~p nhieu kho khan trong viec tieu th\l
mu cao SUo
Ben c~nh nhfrng kho khan chung neu tren, trong qua trinh thl,Ic hi~n nhi~m V\l chinh tri
nam 2020 Cong ty g~p nhfrng thu~n lqi va kho khan nhu sau :

1. Nhfrng thu~n lQi CO' ban:
_ Trong qua trinh t6 chuc ho~t dQng, Cong ty luon duQ'cS\I quan tam chi d~o va h6 trq
tich C\ICcua Lanh d~o T~p doan, cac Ban chuyen mon cua T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t
Nam va cac cfip chinh quySn dia phucmg da t~o nhieu dieu ki~n thu~n IQ'igiup Cong ty hoan
thanh t6t nhi~m V\l.
_ Can bQ, cong nhan lao dQngtrong cong ty luon phat huy tinh th~n doan k~t, th6ng nh§.t,
hucmg Ung tich C\ICcac phong trao thi dua, n6 l\Ic ph§.n d§.uvuqt qua kho khan dS th\Ic hi~n t6t
nhi~m V\lda dS ra trong nam qua.

2. Nhfrng kh6 khan chu y~u:
_ Nang l\Ic vuOn cay cao su cua Cong ty y~u do dfit dai, th6 nhucmg va khi h~u khong
thu~n lQ'i,nang sufit vuOn cay thfip.
_ Tinh hinh n~ng nong kho h~n nhfrng thang d~u nam keo dai, thai gian khai thac trong
nam chi duqc 8 thang da anh huemg d~n k~t qua thvc hi~n k~ ho~ch san IUQ'ngcua cong ty.
_ Nh~m giam chi phi san xu§.t kinh doanh, h~ gia thanh san ph~m nen chi phi phan bon,
trang cap v~t tu cho vuan cay h~n ch~ lam anh hucmg it nhieu d~n san luqng khai thac.
_Do co S\Ic~nh tranh lao dQng cua cae nganh nghe t~i Khu du lich, Khu cong nghi~p tren
dia ban tinh cho nen s6 cong nhan nghi vi~c tang d~n trong mila c~o, trong khi do ngu6n lao

.-
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d(mg de tuyen dung a dia phuong ngay cang giam nen Cong ty thieu lao d(>ng,g~p nhi~u kho
khan trong viec s~p xep, b6 tri cong nhan de C(;10 het dien tich viron cay khai thac.
Ban lanh dao cong ty da ap dung nhi~u bien phap tich Cl;CC, phat dong phong trao thi dua
lao d(>ngsan xugt, co chinh sach khen thuong, d9ng vien kip thai. Can b(>,cong nhan lao dong
trong cong ty luon phat huy tinh th~n dean k6t, thong nhat, huang irng tich Cl;CC cac phong trao
thi dua, thirc hanh ti6t kiem, chong lang phi, n6 Il;CC phan dgu virot qua kho khan de thirc hien
t6t nhiem vu da d~ ra trong nam qua.
II.

KET QUA SAN XUAT

- KINH DOANH NAM 2020 :

1. V~ san xu~t :
a. Khai thac :
Dien tich yuan cay khai thac : 2.414,86 ha; trong do dien tich YUan cay
259,86 ha.

rna cao

moi

San hrong thuc hien : 2.680,854 tgn/KH 2.650 tgn, dat 101,16% kS ho~ch.
Nang su~t binh quan : 1,11 t~n/ha
b. Ch~ bi~n :
Trong nam, Cong ty ch€ bien dugc 5.123,767 t~n (trong d6 chS bien mu Cong ty
2.173,322 t~n, mu thu mua 1.701,916 t~n va gia cong 1.248,529 t~n), d~t 85,40 kS ho~ch nam;
giam 1.181,961 tgn so vai cung ky nam truac (trong do chS biSn mu Cong ty tang 205,307 t~n,
mu thu mua giam 891,044 t~n va gia cong giam 496,224 t~n).
San lugng chS biSn khong d~t kS ho~ch chu ySu do san lugng gia cong giam nhi~u va
thu mua bi c~nh tranh m~nh do nhfrng dan vi Ian c6 chinh sach thu mua rieng.
c. Cham soc Vlf(m

cay KTCB:

T6ng di~n tich yuan cay KTCB : 2.249,60 ha ha; trong do di~n tich cham s6c binh
thuang 1.390,33 ha; di~n tich cham soc h~o dai 604,42 ha, di~n tich khoanh vung ngung d~u ill
254,85 ha (d~t h~ng III va IVb cay phat trien kern).
d. Cham soc Vlf(m cay Him nghi~p (keo lai, do b§u):
- Di~n tich tr6ng keo lai d9Ccanh : 106,87 ha;
- Di~n tich tr6ng xen keo lai trong cao su: 172,71 ha (tr6ng chu ky 2)
VuOn cay keo lai phat trien illang d6i t6t.
- TrAng xen diy do b§u:
Cong ty lien ket dAuill tr6ng xen cay d6 bAuvai di~n tich: 275,97 ha
2. K~t qua kinh doanh nam 2020:
- Thu mua : 1.883,127 t~n, trong do mua thanh phfrm 181,440 tgn; d~t 125,54% kS
ho~ch nam (KH thu mua 1.500 tgn).
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Cong ty luon Iinh hoat gia thu mua, darn bao khong
Nha may, tang thu nhap cho ngtroi lao dong, giam chi phi.

16 dS tang

-Tieu thu san pham:

cong su~t ch€ bi€n cua
5.252,446

dn

745,920 t~n

Xuat khau :
NQi tieu:

4.506,526 t~n

- TAng doanh thu

: 223,797

tY d6ng;

Trang cia:

+ Doanh thu cao su

: 184,456 ty d6ng, dat 141,10% k€ hoach

(Gid ban binh qudn 35,118 trieu ci6ngltdn, eao hem nam truce 2,983 trieu ci6ngltdn).

+ Doanh thu khac

tY d6ng, dat 55,48% k€ hoach
26,869 tY d6ng, dat 171,58% k€ hoach
8,414 tY d6ng, dat 63,98% ke hoach

- LQi nhu~n trmrc thu~

10,123

t:Y d6ng,

dat 168,72% k€ hoach

8,970

t:Y d6ng,

dat 157,20% k€ hoach

+ Gia cong cao su

4,057

+ Doanh thu tai chinh

(Cao hem nam truoc 2,281

ry dong)

- LQi nhuan sau thu~
(Cao hem nam truoc 1,241 ty ci6ng)

* NQp ngan

sach

14,038 ty d6ng, dat 163,31 % k€ hoach.

Ill. DAu TUXDCB:
D§u tu XDCB trong doanh nghi~p:16,778

t:Y d6ng,

dat 54,38% KH;

Trong d6:
- Xay I~p
- ThiSt bi
- Tra Uiivay tin d\mg

t:Y d6ng,
0,700 t:Y d6ng,
:10,730 t:Y d6ng,
5,348

d~t 28,01% kS ho~ch
d~t 48,61% kS ho~ch
d~t 104,22% kS ho~ch

IV. TINH HINH THVC DI:E:NcAc DV AN
1. Dl! an hQ1>tac kinh doanh NN Ung dl.lng CNC Hoa Binh - Janbee.
Bugc SlJch~p thu~n cua T~p doan, Cong ty dff thanh I~p Chi nhanh tf1JCthuQc dS thlJc
hi~n dlJ an hqp tac, lien k€t phat triSn dlJ an Nong nghi~p Ung d\mg cong ngh~ cao t~i Cong ty.
C6ng ty da l~p h6 sa, thu Wc trinh UBND tinh phe duy~t dlJ an.
2. Dl! an tr8ng chuyen cay do b§u c~y t~o tr§m hUO'llg
Tap doan da c6 van ban th6a thu~n chu truang thanh If cao su dS thlJc hi~n phuang an
hqp tac kinh doanh chuyen cay d6 b~u c~y t~o tr~m huang.
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Cong ty da l~p Phuong an tlnrc hien chuyen d6i co du cay trong nham nang cao hieu
qua sir dung d~t. Phuong an da ducc cac Sa thong qua, hien nay dang trinh UBND Tinh phe
duy~t.
3. Dl]' an Cum Cong nghi~p Phmrc Tan
Tap doan da co y ki€n chap thuan de Cong ty lam chu d~u tu Cum cong nghiep voi dien
tich 50 ha, dia diem: xa Phuoc Tan, nguon g6c d~t : 10 cao su 64, 65, 74 va 10 75 DQi SX 3.
Cong ty dang lien h~ voi cac d6i tac de chon dan vi lien kSt d~u tu Cum Cong nghiep va l~p h6
SO'trinh cac dp phe duyet.
4. Dl]' an hQll tac dAu nr kinh doanh Khu cong nghi~p - Dich

Vl}. -

Tai djnh cu:

Cong ty da lam viec voi cac ban nganh va UBND huyen Xuyen MQc v~ Quy hoach, kS
hoach su dung d~t, trong do co quy hoach Khu Cong nghiep - Dich V\l - Tai dinh eu d~ dua vao
Quy ho~ch chung eua huy~n, dang trinh UBND tinh phe duy~t chu truO'ng.
V. CHAM LO DOI SONG CNLD
- Lao dQngbinh quan trong nam:

605 nguai

- Thu nh~p binh quan chung toim eong ty nam 2020 la 8,54 tri~u d6ng/nguai/thang,
trong do tiSn luang binh quan 7,52 tri~u d6ng/nguailthang.
So voi nam 2019, thu nh~p binh quan tang 1,25 tri~u d6ng/nguai/thang, trong do tiSn
luang binh quan tang 0,89 tri~u d6ng/nguai/thang.
Ngoai ra, Cong ty con chi cac khoan nhu : chi phi bao hQ lao dQng, b6i du6'ng dQch~i va
cac lo~i bao hi~m b~t bUQc(BHXH, BHYT, BHTN).
Ngoai tiSn luang, Cong ty trich Quy khen thuang, phuc 19i de thuang cho cong nhan
vugt san lugng hang thang, thuang cac t~p thS, ca nhan co thanh tich xu~t s~c trong khai thac,
bao v~ san phfim va t6 chuc cham 10 dai s6ng cong nhan lao dQng.
VI. CONG TAc THANH TRA - BAo V~ - QUAN SV:
Nam 2020, Cong ty tiSp t\lCcung e6 nang cao ch~t lugng cua ll,l'clugng bao v~, eong tac
bao v~ da:dugc thl,l'chi~n kha t6t. Cong ty da ap d\lng nhiSu bi~n phap nhu tang euang cong tac
quan ly, tang cuang trach nhi~m ll,l'clugng bao v~, co chS dQtra luang, thuang phil hgp d6i voi
ll,l'clugng bao v~ nh&m dQng vien khuySn khich hoan thanh t6t nhi~m V\l. D6ng thai, Cong ty
da:ky k€t Quy ehS ph6i hgp voi Cong an huy~n va Cong an cac xa de bao v~ t6t ali san, ngan
ch~n tieu Cl,l'C,
dam bao gift gin an ninh chinh tri - tr~t tv an toim xa hQitren dia ban.
Cong ty ph6i hgp voi BQ chi huy Quan Sl,l'tinh BR-VT, Ban chi huy Quan Sl,l'huy~n
Xuxen ,MQCva Lft dO,an434 thuQc Quan doan 4 t6 chuc cac ho~t dQngnh&mthl,l'chi~n t6t Quy
che phoi hgp da ky ket.
VII. CONG TAc KHAc :
- Nam 2020, Cong ty da thl,l'chi~n t6t eilc dgt v~n dQng dong gop vao cae quy nhu: quy
Vi nguai ngheo cua tinh BR-VT, 'Iuy xay nha dSn an dap nghla tinh BR-VT, ung hQ quy TSt vi
nguai ngheo, un~ hQ dia phuang to ehue cae ho~t dQng, ... T6ng s6 tiSn v~n dQng dong gop ung
hQla 406 tri~u dong.
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_ T6 chirc Hoi thi "Ban tay vang khai thac mu cao su" tai Cong ty va tham gia H9i t~i
"Ban tay yang khai 'thac mu cao su" nam 2020 do ~~p doan t~ chu~. K~t qua :A dat .~iai K?uye~
khich d6ng d9i, 01 giai ba ca nhan, c6 04 cong nhan ducc Tc;tpdoan cong nhan kien nrong va
01 cong nhan diroc cong nhan Ban tay yang.
.
_T6 chirc thuc hien t6t Quy che dan chu, quy che,d6i thoai tai noi lam viec, Trong quy~,
t6 chirc H9i nghi Nguci lao d9ng cac cap; hang quy to chirc doi thoai dinh ky thee quy che,
Ban diSu hanh va t6 chirc cong doan thuong xuyen g~p gO',tnrc tiep doi thoai voi nguoi lao
d9ng

a cac don vi.

_ ThlJChien t6t cac quy dinh vS cong b6 thong tin d6i voi doanh nghiep niem yet tren
san giao dich chUng khoan.

DANH GIA CHUNG
M~c du g~p rAt nhiSu kh6 khan trong vi~c thlJc hi~n ke hoc;tchSXKD nhung Cong ty da
hoan thanh cac chi tieu kS hoc;tchma Dc;tih9i d6ng c6 dong da de ra.
Vi~c d~u tu xay dvng cO'ban da phl;lCVl;lthiet thlJc cho nhi~m Vl;l san xuAt kinh doanh.
Cong ty Uti tien d~u tu cho cac hc;tngml;lcthlJc SlJdn thiet, quan Him den vucYncay, cO'giai hoa
nong nghi~p, h~ th6ng xu ly nuac thai Nha may, da g6p ph~n nang cao hi~u qua san xuAt kinh
doanh va bao dam v~ sinh moi truOng.
Cong ty da tang cUOngcong tac quan ly, d6ng thai ph6i hqp cac t6 chilc doan th€ tuyen
truy~n v~n d9ng cong nhan thlJc hi~n t6t n9i quy lao d9ng, thlJc hanh ti€t ki~m, ch6ng lang phi
va tich ClJCtrong cac phong trao thi dua; ph6i hqp tich ClJCvai chinh quySn dia phuO'ng dam
bao gifr gin an ninh chinh tri - tr~t tv an tofm xa h9i tren dia ban.
Ph~n thrr hai

MOT s6 cHi TIEU vA GIAI PHAP CHU YEU NAM 2021
I. MOT s6 CHi TIEU CHU YEU NAM 2021
Can cil nang llJc vu?n cay va dinh, huang cua T~p doan, Cong ty xay dvng k€ hoc;tch
SXKD nam 2021 vai m9t so chi tieu chu yeu nhu sau :
1. Chi tieu khBi hrQ'Dg:
1.1 Di~n tich
- Di~n tich cao su:

4.960,79 ha

+ Di?n tfch cao su KrCB :

2.179,36 ha

+ Di?n tich cao su khai thac:

2.507,18 ha

+ Di?n tich tai canh:

274,26 ha

- Di~n tich chuy€n d6i cay tr6ng khac:

106,87 ha

1.2 Nang suit:

1,0 tAniha

.,
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1.3 San luong cao su:
- Cao su tv khai thac:

4.000 t~n
2.500 t~n

- Cao su thu mua:

1.500 t~n

1.4 Ch~ bi~n:

5.100 t~n

- Che bien cao su tv khai thac

2.100 t~n

- Che bien cao su thu mua

1.500 t~n

- Gia cong

1.500 t~n

1.5 Tieu thu:

4.000 t~n

- Xu~t khau :

500 t~n

- Noi tieu :

3.500 t~n

2. Chi tieu gia tr] :
2.1 TAng doanh thu:

174.792 trieu d6ng

- San xu~t kinh doanh cao su:

148.000 trieu d6ng

+ Doanh thu cao su tv khai thac:

92.500 trieu d6ng

+ Doanh thu cao su thu mua:

55.500 trieu d6ng

- San su~t kinh doanh khac (gia cong, ...):
- Hoat dong tai chinh:

4.884 trieu d6ng
20.382 trieu d6ng

- Hoat d(>ngkhac :

1.526 trieu d6ng

2.2 LQi nhuan trmrc thue:

1.000 trieu dong

2.3 LQi nhu~n sau thu~:

1.000 trieu d6ng

2.4 NQp ngan sach :

11.143 trieu d6ng

3. Chi tieu d§u nr:
3.1 TAng nhu c§u vAn:

75.195 trieu d6ng

- van dAutu XDCB:

35.951 trieu d6ng

+ Xay Hip:

11.086 trieu d6ng

Trang do: xdy

ztip nang nghiep :

10.946 trieu d6ng

+ Thiet bi:

2.365 trieu d6ng

+KTCB khac:

14.000 trieu d6ng

+ Tra lai yay XDCB:

8.500 trieu d6ng

- Tra nQ"gac yay dai h<:lnngan hang:

39.244 trieu d6ng

3.2 NguBn vAn:

75.195 tri~u d6ng

- van chu sa hfru:

49.961 tri~u d6ng

"
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25.234 trieu d6ng

- V6n vay:

II. MOT so GIAI PHAp CHU YED NA.M 2021:
f)~ hoan thanh k~ hoach nam 2021, Cong ty d.n thuc hien t6t cac giai phap chu y~u nhir
sau:
Thu' nhat, Tang cuong quan ly, t6 chirc SX va tiSp tuc thuc hien giai phap linh hoat tren
viron cay khai thac va viron cay KTCB nham thich nghi va irng pho voi cac kho khan trong san
xuat, co giai phap phu hop de giai quyet tinh trang thiSu lao d9ng viron cay.
Thu: hai, Quan ly ch~t che va sir dung d~t dai dang quan ly co hieu qua, nang cao hieu
qua sir dung d~t bang viec trinh cac dp co tham quyen ch~p thuan cho thirc hien cac du an
chuyen d6i tir d~t trong cay cao su qua cay trong khac.
Thu' ba, Tang cuong cac giai phap linh hoat ve cong tac thu mua de tang doanh thu, kiem
tra va quan ly ch~t che ch~t luqng san ph~m tren tinh th~n dap Ung tieu chu~n ch~t lugng hang
hoa theo quy dinh va phu hqp vai nhu du cua khach hang, thucmg xuyen bam sat thong tin thi
trucmg, theo d6i gia ban cua T~p doan de dam bao co gia ban cao nh~t.
Th-k tU', Xay dl,lllgcac giai phap tiSt ki~m chi phi thiSt thl,Ic,phu hqp vai tinh hinh thl,lctS
cua Cong ty ngay tir d~u nam d~ h~ gia thanh, nang cao hi~u qua SXKD, dam bao sir d\lng v6n

co hi~u qua.
Th-k niim, Tang cucmg cong tac tuyen truy@nv~n d9ng nang cao y thuc tnich nhi~Jp:V'' a
nguai lao d9ng trong cong vi~c dugc giao.
.; C'~0
Th(r stiu, Tang cuemg m6i quan h~ vai C~p uy, chinh quy@ncac c~p (y dia phuang;'l th ~
,

,,'

I

hi~n tot quy che phoi hqp vai dia phuang nham dam bao an ninh chinh trL tr~t tv an toan .¥
'-at (:]
tren d'!a b'an.
.' ~-0<
A

Th-k biiy, Thl,IChi~n nghiem ruc, cong khai, minh b~ch theo Quy chS dan chu va thl,l& ~n

t6t cac quy dinh v€ cong b6 thong tin.
Tren day la Bao cao k€t qua SXKD nam 2020 va k€ ho~ch nam 2021 cua Cong ty c6
ph~n cao su Boa Binh.
Kinh bao cao Hlnhd~o cac c~p va toan th~ c6 dong Cong ty./'}?v

Noi nhq.n:
- HDQT cong ty;
cong ty;
- LUll : VT, TCHC

- C6 dong

W
Vo

Thi Thuy

CONG HOA xA HOI

TAPDOANc6NGNG~CAOSUVN
CONG TY CPCAOSUHOABiNH

S6 : 431/BC-CSHB

cnu NGHiA ~T

NAM

DQCl~p- T" do - Hanh phuc
Ba Ria - Viing Tau, ngayc1-1 thang h ndm 2021

BAo cxo TAl CmNH K:IEM ToAN NAM 2020
CONG TY CO PHAN CAO SU HOA BINH
I. Nhiing anh huong quan trong d~n tinh hinh tai chinh nam 2020:
_ Nam 2020 thi tnrong cao su tiSp rue g~p nhieu kh6 khan do IUQ'Ilgt6n kho nhieu, nhu
c~u tieu thu cao su cua thS gioi cham, gia cao su v~n dang a mire th~p lam anh huang dSn kSt
qua kinh doanh cua Cong ty.
_ Dai dich Covid-19 dff gay ra nhfrng anh huang toan dien, sau rQng dSn t~t ca cac qudc
gia tren thS gioi va hien nay v~n con diSn biSn phirc tap. NSn kinh tS thS gioi bi suy thoai,
nganh cao su cling g~p nhieu kho khan trong viec tieu thu mu cao suo
_ Tinh hinh nang n6ng, kho han d~u nam 2020 keo dai, C6ng ty ra quan muon lam anh
huang dSn cong tac khai thac mu cao suo Ben cl;lnhd6, tinh hinh lao dQng tren dia ban c6 xu
huang chuy€n dich sang khu VlJCc6ng nghi~p, dich Y\l nen c6ng nhan nghi vi~c nhi§u, thiSu
lao dQng, C6ng ty g~p kh6 khan trong vi~c b6 tri lao dQng d€ Cl;lOmll hSt di~n tich VUC)'fl
cay
khai thac.
_ TiSn dQ thlJc hi~n cac thu t\lc d~u tu dv an trong doanh nghi~p con ch~m, kh6ng kip
theo kS hOl;lChdS ra.
II. K~t qua san xuit kinh doanh nam 2020.
- San IUQ'Ilgcao su khai thac 2.680,854 t~n, dl;lt101,16% kS hOl;lCh.
- San lugng cao su thu mua 1.883,127 t~n, dl;lt125,54% so vai kS hOl;lCh.
- San lugng cao su tieu th\15.252,446 t~n, dl;lt126,56% so vai kS hOl;lCh.

* T6ng

doanh thu 223.797 tri~u d6ng, dl;lt134,42% kS hOl;lCh(trong d6: doanh thu cao su
184.456 tri~u d6ng, dl;lt141,10% KH). T6ng doanh thu cao hon nam truac 13.681 tri~u d6ng,
tuong frng tang 6,51%.

* Lgi nhu~n truac thuS 10.123 tri~u d6ng, dl;lt168,72% kS hOl;lChnam, cao hcm nam
truac 2.281 tri~u d6ng, tuong frng tang 29%.

* Lgi

nhu~n sau thuS 8.970 tri~u d6ng, dl;lt157,20% kS hOl;lChnam, cao han nam truac
1.241 tri~u d6ng, tuang frng tang 16%.
III. Diu tll Xay dl}'DgCO' ban va diu tll tai chinh :
1. Diu tll XDCB

16.778 tri~u d6ng, dl;lt54,38% kS hOl;lCh

- Xay l~p

5.348 tri~u d6ng, dl;lt28,01 % kS hCOl;lCh
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- Thi~t bi
- Tra Uiivay tin dung

700 trieu d6ng, dat 48,61 % k~ hoach
: 10.730 trieu d6ng, dat 104,22% k~ hoach

2. Diu ttr tai chinh dai han ngoai doanh ughiep :
Trong nam 2020, C6ng ty kh6ng gop v6n d~u tu ngoai doanh nghiep. Tong v6n d~u tu
tai chinh ngoai doanh nghiep hien nay la 238.505 trieu d6ng, trong do:
- C6ng ty c6 phan cao su Lai Chau :

31.162.031.057 d6ng

- C6ng ty CP Xay dung - Cao su D6ng Nai :

2.492.600.000 d6ng

- Gop v6n C6ng ty CP dia 6c:ME :

600.000.000 d6ng

- C6ng ty c6 phdn cao su Ba Ria - Kampong Thorn :

95.000.000.000 d6ng

- C6ng ty c6 phan cao su Vi~t Lao:

109.250.000.000 d6ng
C6ng ty dl:lbao cao va trinh HDQT Tap doan v~ viec thoai v6n cac du an d~u nr ben
ngoai de giam ap lire vay v6n ngan hang va co nguon d~u tu cac du an tai C6ng ty.
IV. Tinh hinh tai san va nguBn v6n cua Cfing ty t~i ngay 31112/2020:
- T6ng tai san 1.063.402.197.522 d6ng, so vai d~u nam tang 0,45%; trong d6 : tai san
ng~n h~n 305.386.618.356 d6ng (ry l~ 28,72% so vai t6ng tai san), tai san dai h~n
758.015.579.166 d6ng (ty l~ 71,28% so vai t6ng tai san);
- T6ng ngu6n v6n 1.063.402.197.522 d6ng, so vai d~u nam tang 0,45%; trong do: ng
phai tra 526.099.919.068 d6ng (ry l~ 49,47% so vai t6ng ngu6n v6n), ngu6n v6n chu sa hiiu
. 537.302.278.454 d6ng (ty l~ 50,53% so vai t6ng ngu6n v6n).
Gia tri s6 sach k~ toan t~i thai diem ngay 31112/2020 d~t 35.204 d6ng/c6 phi~u, cao han
nam truac 158 d6ng/c6 phi~u.
V. Ti~n luo-ng va tbiI lao cua tirng th~lDhvien HDQT, TBng Giam d6c, cac ph6 TGD,
TruOng Ban KS chuycn tnich:

STT

I.
1
2
3
4
5
6
7
8

II.

HQvATEN

CHUCVV

NQL chuycn trach
VoBao
TGD
Vo Thi Thuy
TGD
Vo Van TuAn
TV. HDQT
Tdn Minh Dgi
TB KiSm soat
Vii Quang Khai
P.TGD
Nguyen Van Quang
P.TGD
Nguyen Van Quang
KTT
Nguyen Chan Cuang
KTT
ThiI lao NQL khong chuycn trach

QUY TIEN LUONG,
QuY THU LAO
THl)'CHI:¢N
1.357.560.000
224.640.000
84.240.000
181.440.000
272.160.000
298.080.000
24.840.000
249.480.000
22.680.000
175.200.000

GHICHU

3

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

36.000.000
CT.lIDQT
Tr~n Kh~c Chung
24.000.000
TV.lIDQT
v« BilO
10.000.000
TV.lIDQT
Vo Thi Thuy
24.000.000
TV.lIDQT
Nguyen Hoang Nam
24.000.000
TV.lIDQT
Nguyen Ciru Tue
6.000.000
TV.BKS
Vo VanBinh
6.000.000
TV.BKS
i.e Thi Kim Phuong
8.400.000
TV.BKS
Hoang Quoc Hung
8.400.000
TV.BKS
Huynh Thi Ngoc Thu
28.400.000
B9 ph~n giup vi~c
1.532.760.000
Tf;ne: cone:
VI. Cac chi tieu danh gia hi~u qua kinh doanh nam 2020:
- Ty sufrtIQ'inhuan sau thuS tren t6ng doanh thu dat 4,00%; cao hen nam truce 0,32%;
- Ty sufrtIQ'i.nhuan sau thuS tren t6ng tai san dat 0,84%; cao hon nam tnroc 0,11%;
- Ty sufrt IQ'inhuan sau thuS tren von chu sa htru binh quan 1,68%; cao hon nam truce

0,86%;
- Lai co ban tren c6 phieu (EPS) 297 d6ng, cao han nam tnroc 41 d6ng, nrong (rug cao
han 16,02%.
VII. Ki~m toan bao cao tai chinh, nam 202~
, ,
065.77,>0'
Cac bao cao tai chinh da: dUQ'Ckiem toan gom co : Bang can doi ke toan tai thai~e
0-:>ngay 31 thar:g 12 nam 2020, Bao cao kSt qua ho~t d9ng ki~ 'doanh, Bao cao Iuu ehuy~n~t~
va Ban thuyet minh Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thuc cling ngay.
) ,SU .~
Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2020 cua Cong ty da:duQ'ccong b6 thong tin thery~ ~;;
'nh
.§s
-OA ?-\~
d1 .
Y ki~n cua Cong ty TNHH ki~m toan AFC Vi~t Nam - Don vi ki~m toan d~ ~p
nhrr sau :
" Theo y kiin cua ch~lng tai, Bao cao tai chinh tlfi phan anh trung thvc va hr;rply tren
cae khia cc;mhtr9ng yiu tinh hinh tai chinh c~la Cang ty tr;dngay 31 thang 12 niim 2020 ciing
nhu kit qua h9at tl(jng kinh doanh va tinh hinh luu chuyin ti~n t? trong niim tai chinh kit thuc
cimg ngay, phu hr;rpvai chudn mvc ki toan Vi?t Nam, chi il(j ki toan doanh nghi?p Vi?t Nam
va cac quy iltnh phap ly co lien quan ilin vi?c lrjp va trinh bay bao cao tai chinh. "
Kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong xem xet quySt dinh'/.~

1

Noi nh~n:
- HDQT cong ty;
- C6 dong cong ty;
- LUll : VT, TCHC.
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TArmAN cONGNGI-I$PCAOSUVN

CQNGHoA xA HQI CHiT NGHiA vier NAM
DQc l~p - T1! do - Hanh plnic

CONG TY CP CAOSU HoA BiNH
S6 : 50j;/TTr-HDQTCSHB

es Rja - Viing Tau, ngayoil.

thang

6

ndm 2021

TO TRINH
V/v phan ph6i IQ'inhuan nam 2020,
K~ hoach phan ph6i IQ'inhuan nam 2021.
Thvc hien Thong tu s6 2001201SITT-BTC ngay 15/1212015 cua Br5 Tai chinh
huang dan vJ Giam sat eMu tu v6n Nha nutrc vao doanh nghiep, danh gia hieu qua va
cong khai tai chinh cua doanh nghiep Nha nuac va doanh nghiep co v6n Nha' nutrc;
Thuc hien Thong tu 2812016ITT-BLDTBXH ngay 011912016 cua Br5LD-TB&XH
huang dan vJ lao dtmg, tiJn luang, thu lao, tiJn thuong il6i voi cong ty cd phdn, v6n
gop chi phoi cua Nha nuoc;
Can ClI Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien Cong ty c6 ph~n cao su
Hoa Binh nam 2020,
Cong ty trinh phan ph6i loi nhuan nam 2020 va kS hoach phan phoi lei nhu~n
nam 2021 nhu sau :

1. Phan ph6i IQ'inhu~n nam 2020
- Lqi nhu~n truac thuS:

10.123 tri~u c16ng

- Lqi nhu~n sau thuS c1uqcphan ph6i nhu sau:

8.970 tri~u c16ng

1.1 Trich quy khen thm'mg, phuc lqi (bling 1,7 thang luang):

8.220 tri~u d6ng

1.2 Quy thucmg Nguai quim ly (1,0 thang luang):

113 tri~u d6ng

1.3 Lqi nhu~n con l~i b6 sung Quy D~u tu phat trien :

637 tri~u c16ng

Ghi chit: Quy KTP L va tiJn thuang nguai quan
2001201SITT-BTC ngay 1511212015cila Br5Tai chinh.

Ii' thea

hu6'ng dan ctia Thong tu

2. K~ ho:;tch Phan ph6i IQ'inhu~n nam 2021
2.1 Quy khen thm'mg, phllC lqi : T6i da b~ng 3 thang luang nguai lao d9ng
2.2. Quy thu6ng Nguai quan ly : T6i da b~ng 1,5 thang luang Nguai quan ly
2.3. Quy d~u tu phat trien : Lqi nh~n con l~i
Kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong xem xet quYStdinh.

TM. H(H DONG QUAN TRJ
Noi nh{in:
- B?i hQi d6ng c6 dong Cong ty;
- LUll : VT, TCHC. ~

TAPooANc6NGNGI-1$PCAOSUVN

CHV NGHiA vn::TNAM
DQc l~p - T\l' do - Hanh phiic

CQNG HOAxA HQI

CONG TY CP CAOSU HOA BiNH
S6 :50.3/TTr-HUQTCSHB

Ba Ria - Viing Tau, ngay J.1 thang
TOTRlNH
V/v thu lao HDQT - BKS nam 2020,
K~ hoach thu lao HDQT - BKS nam 2021.

G ndm

2021

ThlfC hien Thong tu s8 200120151TT-BTC ngay 15/1212015 cua B9 Tai chinh
huang ddn v~ Giam sat aau tu v8n Nha nuac vao doanh nghiep, danh gia hieu qua va
cong khai tai chinh cua doanh nghiep Nha nuac va doanh nghiep co v8n Nha nuac;
ThlfC hien Thong tu 2812016ITT-BLDTBXH ngay 011912016 cua B9 LD-TB&XH
huang ddn vJ lao a9ng, ti~n luang, thu lao, ti~n thuong a8i voi cong ty c6 phdn, v8n gop
chi phoi cua Nha nutrc;
Can cir Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien Cong ty c6 phan cao su Hoa
Binh nam 2020,
Cong ty trinh chi tra thu lao HDQT - KSV, tien luang Truong BKS chuyen trach
nam 2020; kS hoach chi tra thu lao HUQT - KSV, ti~n luang Truong BKS chuyen trach
nam 2021 nhu sau :
1. ThiI lao HDQT - KSV, ti~n luO'ng TruO'ng BKS chuyen tnich nam 2020 :
Thvc hi~n Nghi quySt U~i h9i d6ng c6 dong thucmg nien nam 2020, Cong ty da
chi tni nhu sau :
175.200.000 d6ng
- Ti~n thu lao HDQT - KSV nam 2020 (12 thang):
272.160.000 d6ng

- Ti~n luang Truang BKS chuyen trach:
(biing ti~n luang K§ tocm truemg)
2. K~ ho~ch chi tni thiI lao HDQT - KSV
tnich nam 2021 :

va

ti~n IU'O'ngTruO'ng BKS chuyen

_ T6ng c9ng ti~n thu lao HUQT - KSV nam (12 thang): 175.200.000 dang
Muc chi ti~n thu lao cho rung thanh vien, dS nghi giao cho Chli tich H9i d6ng
quan tri quySt dinh.
_ Quy ti~n luang Truang Ban Ki~m soat chuyen trach nam 2021 ruang duang ti~n
luang KS toan truang Cong ty.
Kinh trinh U~i h9i d6ng c6 dong xem xet quySt dinh.

TM. HOI DONG QUAN TRl
Noi nh~n:
- B1;li hQi d6ng c6 dong Cong ty;
- LUll : VT, TCHC. bv'

Tr~n Kh~c Chung

TAp DoAN CN CAO SU vIET NAM
C6NGTYCPCAOSUHbAB~H

CQNG HbA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl,f do - Hanh phuc
Ba Ria - Viing Tau, ngayJj_ thang 6 ndm 2021

S6 : 5D4.1TTr-HDQTCSHB

TO TRINH

v~vi~c b8 sung

nganh ngh~ kinh doanh

cu Ludt Doanh nghiep s6 5912020lQH14 ngay 17 thang 6 ndm 2020;
Can cu Ludt Chung khoan s6 54120191QH14 ngay 26 thang 11 ndm 2019;
Can

Can

eLf Nghi

Can

cu Di~u l~ t6 chuc va hoat a9ng cua C6ng ty CP Cao su Hoa Binh,

dinh
dinh chi tdt thi hanh mot

s6 15512020IND-CP ngay 3111212020 cua
s6 ai~u cua Ludt Chung khoan;

Chinh Phu quy

Hien nay, Cong ty dang thuc hien cac du an Hop tac diu tu nong nghiep img
dung cong nghe eao; co mot s6 cay trong, nganh nghe khong co trong nganh nghe
kinh doanh cua Cong ty. Vi vay, Cong ty ein dang ky b6 sung nganh nghe kinh
doanh dS phu hop thea quy dinh, HBQT cong ty kinh trinh Dai hoi d6ng e6 dong
xern xet b6 sung nganh nghS kinh doanh eua Cong ty nhu sau :

Ten nganh

STT

Mii nganh

1

Tr6ng cay co h<:ttchua dftu

0117

2

Tr6ng diy l~y qua chua dftu

0122

3

Tr6ng cay h6 tieu

0124

4

Tr6ng cay gia vi, cay dugc li~u, cay huang li~u lau nam

0128

5

Tr6ng cay lau nam khac

0129

6

Nhan va cham soc cayfgi6ng nang nghi~p

0130

7

Nhan va cham soc cay gi6ng hang nam

0131

<.r'

C,.

STT

"

.s

_".

Ten nganh

Ma nganh

8

Nhan va cham soc cay giong lau nam

0132

9

Hoat d9ng dich vu tr6ng trot

0161

10

ehS bien va bao

1030

11

Ban huon rau qua

4632

12

Khai thac lam san khac tnr g6

0231

13

Hoat d9ng dich vu lam nghiep

0240

quan rau qua

Tran trong kinh trinh Dai hoi.
Noi nh¥n:
- f)~i hQi d6ng

c6 dong

- LUll : VT, TCHC.

Cong ty;

j1z./

Tr~n Kh~c Chung

TAP DOm CN CAO SU VIl~TNAM
CONG TY CP CAO SU HOA BINH
S6 : 5..05.1TTr-HBQTCSHB

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI"¢T NAM
I>Qel~p - Tl}' do - Hanh phuc
Ba Ria - Viing Tau, ngay02~l thang

b ndm 2021

TO TRINH
V~ vi~e ui~u chinh, bA sung Di~u l~ Cong ty,
Quy eh~ nQi bQ v~ quan tr] cong ty,
Quy eh~ boat uQng cua HDQT, Quy ch~ hoat uQng cua BKS
Can eu Ludt Chung khodn ngay 26 thdng 11 nam 2019
Can eu Ludt Doanh nghiep ngay 17 thang 6 ndm 2020;
Can eu nghi dinh s6 15512020/N[)-CP ngay 31 thong 12 ndm 2020 cua Chinh Phu
quy dinh chi tiit thi hanh mot s6 aiJu cua Ludt Chung khodn;
Can eu Th6ng tu 116120201TT-BTC ngay 31 thang 12 ndm 2020 cua B9 Tai ehinh
huang dan mot s6 aiJu vJ quan tri C6ng ty ap dung a6i voi e6ng ty dai chung tai Nghi
dinh 15512020IN[)-CP ngay 31 thang 12 ndm 2020 cua Chinh Phu quy dinh chi tdt thi
hanh mot s6 aiJu eua Luqt Chung khoan;
Can eu e6ng van s6 75ISGDHCM-NY ngay 25 thang 01 nam 2021 eua Sa Giao djeh
ehu-ngkhoan TP. H6 Chi Minh vJ vi¢e nhfmg aiim mai can luu y vJ qucm trj e6ng ty;
HBQT Cong ty c6 ph~n cao su Hoa Binh kinh trinh B<;lihQi d6ng c6 dong vS vi~c
diSu chinh, b6 sung BiSu l~ t6 chuc va hOq_tdQng cua Cong ty, Quy ch@nQi bQ vS quan tri
cong ty, quy che hOq_tdQng cua HQi d6ng quan trio Quy ch@hO<;ltdQng cua Ban KiSm soat
Cong ty nhu sau :
I.Di~u l~ tA ehue va ho~t uQng eiia Cong ty.
BiSu l~ t6 chuc va hO<;ltdong cua Cong ty duQ'c x:iy d\ffig tren co sa BiSu l~ m~u
cua BQ T~tichinh (Ph\ll\lc 1 - Ban hanh kern thea Thong ill 116/2020).
MQt s6 nQi dung thay d6i, b6 sung chu yeu nhu sau :
1. B6 sung Nganh nghS kinh doanh
2. BiSu chinh l<;liM\lc tieu cua Cong ty
3. :86 sung them Nguai dq_idi~n thea phap lu~t cua Cong ty (tu 01 nguai len 02
nguai).
4. B6 sung quy dinh : Quy chS hO<;ltdQng cua HBQT, Quy chS hO<;ltdQng cua BKS
phai thong qua Bq_ihOi d6ng c6 dong.
5. MQt s6 ill, cau, b6 C\lCchinh l<;lithea BiSu l~ m~u.

II. Quy ch~ ni)i bi) v~ quan tr] cong ty, Quy ch~ hoat di)ng cua HQi dang quail
tr] va Quy eh~ hoat dQng cua Ban Ki~m soat Cong ty
Quy ch~ nQi bQ vS quan tri cong ty, Quy ehS hoat dQng cua HQi d6ng quan tri va
Quy chS heat dQng cua Ban KiSrn soat Cong ty duoc diSu chinh, b6 sung thea Quy chS
rn~u ban hanh kern thea Thong tu 116/2020/TT-BTC cua BQ Tai chinh (Phu luc 2, 3 va 4)
M9t s6 n9i dung thay d6i, b6 sung chu ySu nhu sau : (dinh kern Ban t6rn tilt nei
dung chu ySu dieu chinh, b6 sung Quy chS n9i b9 ve quan tri cong ty, Quy chS hoat dQng
cua H9i d6ng quan tri va Quy chS hoat d9ng cua Ban KiSrn soat Cong ty)
Tran trong kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong tlnrong nien Cong ty c6 phan cao su
Hoa Binh narn 2021.
Noi nhljn:
- f)~i hOi d6ng c6 dong Cong ty;

- LU1l : VT, TCHC. ~

-

-

-

-

---------------

CONG HOA xA HOI CHiJ NGHiA VJ:E:T NAM

Dqc l~p - T\f do - Hanh phuc
TOM TAT NHUNG NOI DUNG CHiNH
DIEU CHiNH, BO SUNG: DIEU LE: CONG TY,
CHE NOI BO, QUY CHE HO~T DONG CVA HDQT

vA BKS

(kern theo TO'trinh sA505 ffTr-HDQTCSHB ngay 2116/2021)
Cac din cu tlJ sua tl6i
_Ludt Doanh nghiep
_ Ludt Chung khoan

ou« l¢, Quy

chi:

s6 5912020lQH14 ngay 17 thdng 6 nam 2020;
s6 54120191QH14 ngay 26 thang 11 niim 2019;

_Nghi dinh 155120201ND-CP ngay 31 thdng 12 nam 2020 cua Chinh Phu huang ddn Ludt
chung khodn;
_ Thong tu 116120201TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua B9 Tai chinh huang ddn thuc
hien Nghi dinn s6 15512020IND-CP cua Chinh Phu
_ Can cu cong van s6 75ISGDHCM-NY ngay 25 thong 01 nam 2021 cua Sa Giao dicn
chung khoan TP. H6 Chi Minh vJ viec nhiing tliJm moi can luu y vJ quem tri cong ty;

I. DIEU L:¢ TO CHUC vA HO~T DONG CVA CONG TY Di€u chinh, b6 sung theo Di€u 1~rnfiuban hanh kern theo Thong tu 116/2020/TT-BTC
ngay 31/12/2020 cua BQTai chinh.
Di~u l~ moo di~u chinh,

Di~u l~ ell hi~n hanh
Di~u 1: Giai thich thu~t ngfr
Khong quy dinh

b8 sung

Di~u 1: Giai thich thuat ngtr
B6 sung khai ni~rn:
V6n co quyJn biJu quyit 1ftv6n c6 ph~n, theo

-

do nguai sa hfru co quy€n bi€u quy~t v€
nhUng vAn d€ thuQc thArn quy€n quy~t dinh
cuaDHDCD.

-

Nguai co quan h¢ gia ainh 1ftca nhan co quan

h~ duQ'cquy dinh t';li khoan 22 Di€u 4 Lu~t
Doanh nghi~p.
- C6 tlong 1ftca nhan, t6 chuc sa hfru it nhAt
rnQtc6 ph~n cua cong ty c6 ph~n
- C6 tlong lfm 1ftc6 dong sa hfru tit 5% tra len
s6 c6 phi~u co quy€n bi€u quy~t cua rnQtt6
chuc phat hftnh
Di~u 3. NgrrM d~i di~n theo phap lu~t ella
Cong ty.
Khoan 1. Cong ty co 01 nguai d';lidi~n theo
phap lu~t : T6ng Giarn d6c cong ty.

Di~u 3. NgrrM d~i di~n theo phap lu~t ella
Cong ty.
Khoan 1. Cong ty co 02 nguai d';li di~n theo
phap lu~t,bao g6rn :
- Chu tich HQid6ng quan tri cong ty.
- T6ng Giarn d6c cong ty.
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Di~u 4. Muc tieu hoat dong cua Cong ty

Di~u 4. Muc tieu hoat dong cua Cong ty

Khoan 1. Nganh, ngh€ kinh doanh cua Cong
ty la: (13 rna nganh)

Khoan 1. Nganh, ngh€ kinh doanh cua Cong ty
la: (26 rna nganh)

Khoan 2. Muc tieu hoat dong cua Cong ty Khoan 2. Muc tieu hoat dQng cua Cong ty la :
la: trong va khai thac mu eao su, nham huy
dong nguon v6n tg co cua cac e6 dong, t~p
hop dQi ngil nhtrng nguoi lao dong bo v6n
kinh doanh gop phan Ich mroc, IQ'idan, lam
giau ehinh dang eho cae e6 dong, t~o them
nhi€u eong an vi~e lam eho nguoi lao dQng
va dong gop mQt ph§.n eong sue nh6 be eua
minh vao eong vi~e phat tri~n kinh t€ xa hQi
chung eua dftt nu&e.

Huy dong va su dung nguon hrc d~ t6 chirc san
xuftt kinh doanh thu IQ'inhuan hop phap, bao toan
va phat trien v6n, lam tang gia tri e6 phan cua e6
dong; tao viec lam va thu nhap 6n dinh cho
nguoi lao dQng, tham gia cae ho~t dQng phat
tri~n kinh t€ xa hQi eua dia phuong.

Dieu 5: ph~m vi KD va ho~t dQng eua Cong ty
Di€u ehinh Khoan 1: Cong ty dUQ'ephep ti€n
ty
hanh ho~t dQng kinh doanh theo nganh ngh€ quy
Khoim I: Cong ty dUQ'ephep I~p k€ ho~eh va dinh t~i Di€u I~ nay da dang Icy, thong bao thay
ti€n hanh tftt ea cae ho~t dQng kinh doanh d6i nQi dung dang Icy v&i cO'quan dang Icy kinh
theo nganh, ngh€ eua Cong ty da dUQ'eeong doanh va da eong b6 tren C6ng thong tin dang Icy
b6 tren C6ng thong tin dang Icy doanh nghi~p doanh nghi~p qu6e gia.
qu6e gia va Di€u I~ nay, phu hqp v&i quy
dinh eua phap lu~t hi~n hanh va thl!e hi~n
cae bi~n phap thich hQ'pd~ d~t dUQ'ecae m\le
tieu eua Cong ty.
Di~u 5: ph~m vi KD va ho~t dQng eua Cong

Khoan 2 quy dinh: Cong ty co th~ ti€n hanh
ho~t dQng kinh doanh trong cae nganh, ngh€
kbae dUQ'ephap lu~t eho phep va dUQ'eD~i
hQi dbng e6 dong thong qua.

B6 khoan 2

Di~u 12._Quy€n eua e6 dong

Di~u 12. Quy€n eua e6 dong

Khoan 1: Khong quy dinh

Khoan 1: Quy dinh b6 sung them
i) DUQ'ed6i xu binh d~ng. M6i e6 ph§.n eua eung
mQt lo~i d€u t~o eho e6 dong sa hfru cae quy€n,
nghla V\l va IQ'i ieh ngang nhau. TruOng hqp
Cong ty co cae lo~i e6 ph§.n Uti dai, cae quy€n va
nghla V\l g~n li€n v&i cae lo~i e6 ph§.n Uti dai
phai dUQ'eDHCD thong qua va eong b6 d§.y du
eho e6 dong.
I) DUQ'ebao v~ cae quy€n, IQ'iieh hQ'pphap eua
minh; d€ nghi dinh chi, huy b6 nghi quy€t, quy€t
dinh eua D~i hQi d6ng e6 dong, HQi d6ng quan
tn theo quy dinh eua Lu~t Doanh nghi~p.

-

-

-

-

- ---------
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- Khoan 2: Co dong hoac nhom co dong - Khoan 2: Co dong hoac nhom co dong SO' htru
nam gift tir 5% t6ng s6 c6 phan ph6 thong tro ill O?% t6ng s6 c6 phan ph6 thong tro len co cac
len trong t!tOi han lien tuc it nhit 06 thang quyen sau:
co cac quyen.
- Khoan 2: B6 sung them diem d.
- Khoan 2: khong quy dinh.

Di~u 13: Nghia vu cua c6 dong
- Khong quy dinh

- Kh6ng quy dinh

d) KiSn nghi v~n dS dua vao chuong trinh hQP
Dai hQi d6ng c6 dong. KiSn nghi phai bang van
ban va duoc giri dSn Cong ty cham nh~t la 03
ngay lam viec tnroc ngay khai mac. KiSn nghi
phai ghi r5 ten c6 dong, s6 hrong tirng Ioai c6
phan cua c6 dong, v~n dS kiSn nghi dua vao
chirong trinh hop.

Dieu 13: Nghia vu cua co dong
Quy dinh them:
- Khoan 2: khong ducc rut v6n dff gop bang c6
ph~n ph6 thong ra kh6i Cong ty du6i mQi
hinh thuc, tm truang hQ'PduQ'c Cong ty ho~c
nguai khac mua l~i c6 ph~n.
- Khoan 5: Bao m~t cac thong tin duQ'c Cong
ty cung c~p theo quy dinh t~i DiSu l~ cong ty
va phap lu~t.

Di~u 14. D~i hQi d6ng c6 dong
Di~u 14. D~i hQi d6ng c6 dong
- Khoan 1 quy dinh: Theo dS nghi cua RQi - Khoan 1 quy dinh: RDQT quy~t dinh gia h~n
d6ng quan tri, cO' quan dang ky kinh doanh hQP D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien trong
truang hQ'Pc~n thi~t.
co th~ gia h~n DRDCD.
Di~u 15: QuySn va nhi~m V\l cua DRDCD
- Khong quy dinh
- Bao cao cua RDQT

- Bao cao cua Ban Ki~m soat.

Di~u 15: QuySn va nhi~m V\l cua DRDCD
- Phe duy~t Quy ch~ ho~t dQng RQi d6ng quan
tri va Ban ki~m soat;
- Bao cao cua RDQT vS qufm tri va k~t qua ho~t
dQng cua RDQT va tUng thanh vien RDQT.
- Bao cao 1lJ danh gia kSt qua ho~t dQng cua Ban
ki~m soat va thanh vi en Ban ki~m soat_;_

Di~u 18. Tri~u t~p hQP D~i hQi
- Khoan 2 quy dinh danh sach CD duQ'c l~p
khong sam hon 05 ngay tru6c ngay gui
thong bao mai hQp.
- Khoan 3 quy dinh thai gian ch~m nh~t d~
gui thong bao mai hQp DRDCD la 15 ngay
tru6c ngay khai m~c cUQchQP·

Di~u 18. Tri~u t~p hQp D~i hQi
- Khoan 2 quy dinh danh sach CD duQ'c l~p
khong qua 10 ngay tru6c ngay gui thong bao mai
hQP
- Khoan 3 quy dinh thai gian ch~m nh~t d~ gui
thong bao mai hQp DRDCD la 21 ngay tru6c
ngay khai m~c cUQchQP.

Di~u 19. Cac diSu ki~n ti~n hanh DR
Khoan 1: cUQchQP DRDCD dUQ'cti~n hanh
khi co s6 c6 dong dlJ hQP d~i di~n cho it

Di~u 19. Cac diSu ki~n ti~n hanh DR
Khoan 1: cUQchQP DRDCD duQ'c ti~n hanh khi
co s6 c6 dong dlJ hQP d~i di~n tren 50% t6ng s6
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nhat 51 %
quy~t.

tong so co phan co quyen bieu

phieu bieu quyet.

Di~D 20. Th€ thirc ti~n hanh hop va bieu Di~D 20. Th€ thirc ti~n hanh hQP va bieu quyet tai
quyet tai cuoc hop DHCD

cuoc hop DHCD

Khoan 12. DHDCD thuong nien khong

Khoan 1O. di~u chinh thay th~ khoan 12 di~u I~
ducc t6 clnrc diroi hinh thirc l.1y y ki~n c6 cii: Truong hop Cong ty ap dung cong nghe hien
dai d€ t6 chirc DHDCD thong qua hQP tnrc
dong bang van ban.
tuyen, bo phieu dien tu hoac hinh tlnrc dien ill
khac (Thong bao trieu t~p DHDCD Cong ty quy
dinh cu th€ hinh thirc di~n nr) theo quy dinh tai
Di~u 144 Luat Doanh nghiep va khoan 3 Di~u
273 Nghi dinh s6 155/NI)-CP ngay 31 thang 12
nam 2020 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t thi
hanh mQt s6 di~u cua Lu~t ChUng khoan.
DieD 21. Dieu ki~n thong qua Nghi quyet cua
DieD 21. Dieu ki~n thong qua Nghi quyet cua
DHDCD, nQi dung:
DHDCD, nQi dung:
I. Trir truang hqp quy dinh tl;li khoan 2,
khoan 3 Di~u nay, cac quy~t dinh cua
DHDCD v~ cac v.1n d~ sau day se du<,Yc 1. Nghi quy~t v~ nQi dung sau day du<,Ycthong
qua n~u du<,Ycs6 c6 dong dl;lidi~n til 65% t6ng
thong qua khi co ill 51% tra len t6ng s6
s6 phi~u bi€u quy~t tra len cua t.1t ca c6 dong dV
phi~u b~u cua cac c6 dong co quy~n bi€u
hQP tan thanh, trir truang hqp quy dinh tl;li cac
quy~t co m~t tn,rc ti~p ho~c thong qua dl;li
khoan 3, 4 va 6 Di~u 148 Lu~t Doanh nghi~p:
di~n du<,Ycuy quy~n co m~t tl;li cUQc hQP
a) LOl;lic6 ph~n va t6ng s6 c6 ph~n cua tUng
DHDCD:
IOl;li;
a. Thong qua bao cao tai chinh nam;
b. K~ hOl;lChphat tri€n ng~n va dai hl;ln cua
Cong ty;
c. Mi~n nhi~m, bfii nhi~m va thay th~ thanh
vien HDQT, Ban ki€m soat va bao cao vi~c
HDQT b6 nhi~m T6ng Giam d6c.

b) Thay d6i nganh, ngh~ va lInh V\l'C kinh
doanh;
c) Thay d6i cO'c.1ut6 chuc quan Iy Cong ty;
d) Dv an d~u tu ho~c ban tai san co gia tri til
35% t6ng gia tri tai san tra len du<,Ycghi trong
bao cao tai chinh g~n nh.1t cua Cong ty, tril
truang hqp Di~u I~ cong ty quy dinh ty I~ ho~c
gia tri khac;
d) T6 chuc Il;li,giai th€ Cong ty;
e) V.1n d~ khac do Di~u I~ cong ty quy dinh.

2. B~u thanh vien HDQT va Ban ki€m soat
phai thvc hi~n theo quy dinh tl;li khoan 3
Di~u 144 Lu~t doanh nghi~p.
3. Cac quy~t dinh cua HDQT lien quan d~n
vi~c sua d6i va b6 sung Di~u I~, IOl;lic6
phi~u va s6 IUQ'llgc6 phi~u du<,Ycchao ban,
vi~c t6 chuc Il;lihay giai th€ doanh nghi~p,
giao dich mua, ban tai san Cong ty ho~c cac
chi nhanh thvc hi~n co gia tri til 35% tra len
t6ng gia tri tai san cua Cong ty tinh theo Bao

2. Cac nghi quy~t du<,Yc
thong qua khi du<,Ycs6
c6 dong sa hfru tren 50% t6ng s6 phi~u bi€u
quy~t cua t.1t ca c6 dong dV hQp tan thanh, tril
truang hqp quy dinh tl;licac khoan 1 Di~u nay va
khoan 3, 4 va 6 Di~u 148 Lu~t Doanh nghi~p.
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cao tai chinh ky gan nhat ducc kiem toan
diroc thong qua khi co tiI 65% tro len t6ng
s6 phieu b~u cac c6 dong co quyen bieu
quyet co mat tI1Jc tiep hoac thong qua dai
dien ducc uy quyen co mat tai cuoc hop
HBQT.
Dieu 22. Tham quyen va the thirc lay y kien
c6 dong bang van ban

Dieu 22. Tham quyen va the thirc lay y kien co
dong bang van ban

Kh03D 2. H9i d6ng quan tri phai chuan bi
phieu lAy y kien, du thao quyet dinh cua Dai
h<?id6ng c6 dong va cac tai lieu giai trinh du
thao nghi quy€t. H<?id6ng quan tri phai dam
bao gui, cong b6 tai li~u cho cac c6 dong
trong m<?tthai gian hqp ly d~ xem xet bi~u
quy€t va phai gui it nhAt muai lam (15) ngay
tru&c ngay h€t h~n nh~n phi€u lAy y ki€n.
Yeu c~u va cach thuc glii phi€u y ki€n va tM
li~u kern theo dugc th\lc hi~n theo quy dinh
t~i khoan 3 Di~u 18 Dieu l~ nay.

Kho3D 2. Hoi d6ng quan tri phai chuan bi phieu
lAy y kien, du thao nghi quyet Dai h<?id6ng c6
dong, cac tai li~u giai trinh du thao nghi quy€t va
gui d€n tAt ca c6 dong co quy~n bi~u quy€t ch~m
nhAt 10 (muai) ngay tru&c thai h~n phai gui l~i
phi€u lAyy ki€n. Yeu c~u va cach thuc gui phi€u
lAy y ki€n va tM li~u kern theo dugc th\lc hi~n
theo quy dinh t~i khoan 3 Dieu 18 Di~u l~ nay.

Kho3D 9. Nghj quy€t dugc thong qua theo
hinh thuc lAy y ki€n c6 dong b~ng van ban
phai dugc s6 c6 dong d~i di~n it Dhit 51 %
t6ng s6 c6 ph~n co quyen bi~u quy€t chAp
thu~n va co gia tri nhu quy€t dinh dugc
thong qua t~i cu<?c hQP D~i h9i d6ng c6
dong.
Dieu 23. Bien ban hQP HDQT

Kh03D 8. Nghi quy€t dugc thong qua theo hinh
thuc lAy y ki€n c6 dong b~ng van ban n€u dugc
s6 c6 dong sa hfru treD 50% t6ng s6 phi€u bi~u
quy€t cua tAt ca c6 dong co quyen bi~u quy€t tan
thanh va co gia tri nhu nghi quy€t dugc thong
qua t~i cu<?chQP D~i h<?id6ng c6 dong.

Kh03D 1.

Kho3D 1quy djnh b6 sung:

Dieu 23. Nghf quyet, Bien ban hQP HDQT

i) HQ, ten va chft kY cua chu tQa va thu kYo
Truang h9P chu t(Ja, thu kY tir ch6i kY bien bim
Bien ban dugc l~p b~ng ti€ng Vi~t va ti€ng h(Jp thi bien bim nay co hi¢u b!c niu du9'c tdt ca
Anh deu co hi~u l\lc phap ly nhu nhau. thanh vien khac cua Hr5i d6ng quan trf tham dl!
Truang hgp co S\l khac nhau v~ n9i dung h(Jp kY va co ddy du nr5i dung thea quy dfnh tgi
bien ban ti€ng Vi~t va ti€ng Anh thi n<?idung khaim nay. Bien ban h(Jp ghi ro vi¢c chu t(Ja, thu
trong bien ban ti€ng Vi~t co hi~u l\lc ap kY tir ch6i kY bien bim h(Jp
d\mg.
i. Chft

kY

Di~u 25.

cua chu tQa va thu

Ung cu,

kY.

d~ cu thanh vien HDQT

Di~u 25.

Ung cu,

d~ cu thanh vien HDQT

Kho3D 2.
C6 dong ho~c nhom c6 dong sa
Kh03D 2. Cac c6 dong n~m gift c6 ph~n ph6
thong trang thai hc;mlien t1:lCit nhdt SCLU (06) hfru ill 5% t6ng s6 c6 ph~n ph6 thong tra len co
thang co quyen g<?ps6 quyen bi~u quy€t d~ quyen d~ cu lIng cu vien H9i d6ng quan tn theo
quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va Dieu l~ cong
d~ cu cac lIng vi en HDQT.
ty.
I)i~u 26. Thanh ph~n va nhi~m ky cua thanh
vien HDQT
Kh03D 1. S6 luqng thanh vien H<?i d6ng
quan tri tiI nam (05) d€n bay (07) nguai.

Dieu 26. Thanh phan va nhi~m ky cua thanh
vien HDQT
Kho3D 1. S6 luqng thanh vien H<?id6ng quan tri
cua Cong ty do D~i h<?id6ng c6 dong quy€t dinh
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Nhiem ky cua thanh vien HQi dong quan tri toi thieu la 03 (ba) thanh vi en va khong qua bay
khong qua nam (05) nam va co th€ duoc bau (07) thanh vien. Co cAu HQi d6ng quan tri dn
dam bao sir din d6i gitra cac thanh vien co kien
lai voi s6 nhiem ky khong han ch~.
thirc va kinh nghiem v~ phap luat, tai chinh, linh
Khoan 2. Co cftu thanh vien HQi d6ng quan
VlJChoat dong kinh doanh cua Cong ty.
tri nhu sau:
Khoan 3. Co cAu thanh vien HQi d6ng quan tri
T6ng s6 thanh vien dQc l~p HQi d6ng
nhu sau:
quan tri phai chiem it nhAt mot phan ba (1/3)
a) Co t6i thiiu 01 thanh vien arc ldp trang
t6ng s6 thanh vien HQi d6ng quan tri.

truong h(JJJC6ng ty co s6 thanh vien H6i d6ng
quan tri 05 thimh vien;
b) Co t6i thiiu 02 thanh vien drc lqp trang
truang h(JJJC6ng ty co sa thanh vien Hri d6ng
quan tri tif 06 din 07 thanh vien.

Dieu 30. CUQchQP cua HQi dong quan tri

Dieu 30. CUQchQP cua HQi dong quan tri

Khoan 7. Thong bao hQP HQi d6ng quan tri
phai duQ'Cgui cho cac thanh vien HQi d6ng
quan tri va cac Ki€m soat vien it nhAt nam
(05) ngay lam vi~c truac ngay hQp.

Khoan 6. Chu tich HQi d6ng quan tri ho~c nguai
tri~u t~p hQP HQi d6ng quan tri phai gui thong
bao mai hQP ch~m nhAt la 03 (ba) ngay lam vi~c
truac ngay hQP.

Dieu 32. Nguai phv trach quan tri cong ty

Dieu 32. Nguai phv trach quan tri cong ty

(Khong quy dinh nhi~m ky):
Khoan 1. HQi d6ng quan tri b6 nhi~m it nhAt Khoan 1: HDQT cua Cong ty phai b6 nhi~m it
mQt (01) nguai lam Nguai phv trach quan tri nhAt 01 nguai phV trach quan tri cong ty d€ h6
cong ty d€ h6 trQ'hOl;ltdQng quan tri cong ty trQ' cong tac quan tri cong ty tl;li doanh nghi~p.
duQ'cti~n hanh mQt cach co hi~u qua. Nhi~m Nguai phv trach quan tri cong ty co th€ kiem
kY cua Nguai phv tnich quan tri cong ty do nhi~m lam Thu Icy cong ty theo quy dinh tl;li
HQi d6ng quan tri quy~t dinh, t6i da la nam khoan 5 Di~u 156 Lu~t Doanh nghi~p.
(05) nam.
Dieu 34. Nguai dieu hanh Cong ty
Dieu 34. Nguai dieu hanh Cong ty
Khong quy dinh.

Khoan 4 quy dinh b6 sung: Ti~n luang cua
nguai di~u hanh duQ'c tinh vao chi phi kinh
doanh cua Cong ty theo quy dinh cua phap lu~t
v~ thu~ thu nh~p doanh nghi~p, duQ'c th€ hi~n
thanh mvc rieng trong bao cao tai chinh hing
nam cua Cong ty va phai bao cao DHUCD tl;li
cUQchQp thuang nien

Tru6ng Ban kiem soat:

Dieu 38. Tru6ng Ban kiem soat

Khong quy dinh di~u rieng v~ Tru6ng Ban
ki€m soat va quy dinh v~ trinh dQ chuyen
mon a cac van ban khac.

Khoan 1 quy dinh: Tru6ng Ban ki€m soat phai
co bing t6t nghi~p dl;li hQc tra len thuQc mQt
trong cac chuyen nganh kinh
tai chinh, ke
toan, ki€m toan, lu~t, quan tri kinh doanh ho~c
chuyen nganh co lien quan d~n hOl;ltdQng kinh
doanh cua doanh nghi~p.

Khong quy dinh

Di~u 40. CUQc hQp clla Ban ki~m soat

te,

(B6 sung rieng v~ cUQchQP cua BKS)
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1. Ban kiem soat phai hQPit nhat 02 Ian trong
mot nam, sf>hrong thanh vien tham dir hQP it
nhAtla 2/3 sf>thanh vien Ban kiem soat. Bien ban
hQPBKS diroc l~p chi ti€t va ro rang. Ngiroi ghi
bien ban va cac thanh vien BKS tham dir hop
phai Icy ten vao bien ban cuoc hQP.Cac bien ban
hQP cua BKS phai diroc luu gift nham xac dinh
trach nhiem cua tirng thanh vien BKS.
2. Ban ki~m soat co quyen yeu c~u thanh vien
HDQT, T6ng giam d6c va dai dien t6 chirc kiem
toan diroc chap thuan tham dir va tra loi cac vAn
d~ c~n diroc lam ro,
Khong quy dinh Di~u rieng v~: Ti~n luang, J)i~u 41. Ti~n luang, thu lao, thuong va loi ich
thu lao, thuong va loi ich khac cua thanh khac cua thanh vien Ban ki~m soat.
vien Ban ki~m soat.
(B6 sung 1 Di~u rieng)
NQi dung Di~u nay khong thay d6i so vai Di~u
38 (Ban Ki~m soat) Di~u l~ cli.
II. QUY CHE NQ BQ vi: QUAN TRJ CONG TY
MQtsf>nQidung Quy ch€ chua th~ hi~n thi ap d\mg Di~u l~ va cac van ban quy dinh khac.
Cac nQi dung da di~u chinh b6 sung trong Di~u l~ thi Quy ch€ cling di~u chinh b6 sung
theo.

--

:,001

Di~u chinh, b6 sung theo Quy ch€ mfru kern theo Thong tu 116/2020/TT-BTC

ngay

)NC
,"

) PI
i\C

31112/2020.

Quy ch~ co hi~n himh

Quy ch~ moo di~u chinh,

b6 sung

iA 1

--

Chuang II: Quy dinh v~ c6 dong va vi~c thlJc Bo nQi dung nay do Quy ch€ mfru khong quy eT.E
dinh, trong Di~u l~ cua Cong ty cling da neu.
hi~n quy~n cua c6 dong
Chuang III: Trinh tl,l, thu t\lC v~ tri~u t~p va
bi~u quy€t t~i D~i hQid6ng c6 dong

Chuang II: D~i hQic6 dong
Quy dinh chi ti€t han Quy ch€ cli v~ Vai tro,
quy~n va nghia V\l cua D~i hQi d6ng c6 dong;
quy dinh thong qua Nghi quy€t d~i hQi d6ng c6
dong b~ng hinh thilc lAy y ki€n b~ng van ban,
bi~~ quy€t tflJC,ti€p, tflJCtuy€n ho~c k€t hQ'PtrlJc
tuyen va tflJCtiep.
Chuang III: HQidong quan trio

Chuang IV: D~ CU,Ung CU, b~u CU,mi€n
nhi~m va bai nhi~m thanh vien HQid6ng quan B6 sung J)i~u 8: Vai tro, quy~n va nghia V\l cua
HQi d6ng quan tri, trach nhi~m cua thanh vien
tri;
HQi d6ng quan tri (bao g6m ca quy~n duQ'ccung
Chuang V: Trinh tl,l, thu tl,lct6 chilc hQPHQi
cApthong tin cua thanh vien HQid6ng quan tr!);
d6ng qui'mtri
B6 sung J)i~u 10: ThiI lao va lQ'iich khac cua
thanh vien HQid6ng quan tri;

J)i~u 11: Quy dinh ro han v~ trinh tl,l va thu tl,lc
t6 chilc hQPHQid6ng quan trio
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Dieu 13: Quy dinh r5 han ve viec Iva chon, bo
nhiem, mi~n nhiem Nguoi phu trach quan tri
cong ty.
Khong quy dinh rieng rna neu trong Chuang
VII: Quy ch~ lam viec, quan h~ cong tac va
phoi hQ'P hoat dong gitra HDQT, Ban Ki~m
soat va T6ng Giam d6c.

Chuang IV: Ban Kiem soat: Quy dinh r5 ve Vai
tro, quyen va nghia vu cua Ban ki~m soat, trach
nhiem cua thanh vien Ban kiem soat; Nhiem ky,
s6 hrong, thanh phan, co cfiu thanh vien Ban
kiem soat;

Chuang VI: Trinh nr, thu tuc Iva chon, b6
nhiem, mi~n nhiem nguoi di€u hanh doanh
nghiep.

Chuang V: T6ng Giam d6c.
Trong chuang nay chi quy dinh v€ viec: Vai tro,
trach nhiem, quyen va nghia vu cua T6ng Giam
d6c; B6 nhiem, mi~n nhiem, ky hQ'Pd6ng, chfim
dirt hQ'Pd6ng d6i v6i T6ng Giam d6c. Cac chuc
V\l quan Iy khac khong quy dinh. Cac n<)i dung
khac nhu: trinh t\l, thu tl,lc b6 nhi~m, tieu chuAn,
kY hQ'P d6ng,... trong Quy ch~ cli co quy dinh,
trong Quy ch~ m6i d€ nghi khong neu rna se
duQ'c H<)i d6ng quan tri quy dinh rieng tuy tinh
hinh thvc t~.

Chuang VII: Quy ch~ lam vi~c, quan h~ cong
tac va ph6i hQ'P ho~t d<)ng gifra HDQT, Ban
Ki~m soat va T6ng Giam d6c.

Chuang VI: Cac n<)idung khac.

Chuang VIII: Quy dinh v€ danh gia ho~t
d<)ng, khen thuang va ky lu~t d6i v6i thanh
vien H<)i d6ng qmin tri, thanh vien Ban ki~m
soat, T6ng Giam d6c, can b<)quim Iy va nhan
vien Cong ty.

M<)ts6 n<)idung khac khong dn thi~t trong Quy
ch~ cli, Quy ch~ m6i khong neu rna duQ'c quy
dinh trong Di€u I~ Cong ty ho~c tuy tinh hinh
thvc t~, H<)id6ng quan tri quy dinh rieng.

Chuang IX: Quy dinh v€ vi~c thanh I~p va Quy dinh t~i Dieu 12: Cac tieu ban thu<)c H<)i
ho~t d<)ng cua cac ti~u ban thu<)c H<)i d6ng d6ng quan tri Chuong III: H<)id6ng quan trio
qmin tri
Khong quy dinh, thvc hi~n theo Thong tu
Chuang X: Bao cao va cong b6 thong tin
96/2020/TT-BTC ngay 16/1112020 cua B<) Tai
chinh huang dfin cong b6 thong tin tren thi
truCrngchung khoan.
Chuang XI: Ch~ d<)giam sat va xu Iyvi ph~m

Khong quy dinh

Chuang XII: Di€u khoan thi hanh

Chuang VII: Dieu khoan thi hanh

III. QUY CHE HO~T DONG CVA HDQT vA QUY CHE HO~T DONG CVA BKS
,
Theo quy dinh tru6c day, D~i h<)id6ng c6 dong chi thong qua Di€u I~ va Quy ch~ quan tri
v~ n<)ib<)eong ty. Theo Lu~t Doan~ nghi~p 59/2020 va cae van ban huang dfin thi D~i h<)id6ng
co don~ con phai thong qua Quy ehe ho~t d<)ngcua H<)id6ng quan tri va Quy ch~ ho~t d<)ngcua
Ban Kiem soat.
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NQi dung Quy eh€ hoat dQng cua HQi d6ng quan tri va Quy eh€ hoat dong cua Ban Ki~rn
soat dna theo Quy eh€ rnfiu ban hanh kern theo Thong tu 116/2020/TT-BTC ngay 31112/2020 cua
BQ Tai ehinh va theo Di€u l~ cong ty, Quy eh€ nQi bQ v€ quan tri cong ty.
Quy eh€ hoat dQng cua HDQT g6rn 7, Chuong 23 Di€u. Quy eh€ quy dinh v€ pham vi va
d6i nrong lip dung; tieu chuan, s6IuQ'Ilg, quyen, trach nhiem va nghia VI) cua HDQT, ...; cuoc hQP
cua HDQT, loi ieh va cong khai loi ich cua HDQT; rn6i quan h~ cua HDQT voi Ban dieu hanh,
Ban Ki~rn soat, ....
Quy eh€ hoat dQng cua Ban Ki~rn soat g6rn 7 Chuong, 22 Di€u. NQi dung Quy eh€ Ban
Ki~rn soat tuong 11J nhu Quy eh€ hoat dQng cua HDQT.

TAP DoAN CONG NGHI$P CAO SD VN
CONG TY CP CAO SU HOA BiNH

s6 :506ITTr-HDQTCSHB

xA H¢I cHiJ NGHIA~T

NAM
DQC l~p - Tv do - Hanh phiic

C¢NG HOA

BaRja-Vung Tim, ngay021.thimg 6 ndm 2021

TaTRiNH
V/v mi~n nhiem va d~ crr bAu b6 sung

TV HQidong quan tr] nhiem ky 2017-2022.
Can cu LWJt Chung khoan ngay 26 thdng 11 ndm 2019,'
Can cu LWJt Doanh nghiep ngay 17 thang 6 ndm 2020;
Can cu nghi dinh s615512020INf)-CP ngay 31 thdng 12 nam 2020 cua Chinh Phu
quy dinh chi tiit thi hanh mdt s6 aiJu cua Ludt Chung khodn;
Can cu Thong tu 116120201TT-BTC ngay 31 thang 12 ndm 2020 cua Br Tai chinh
huang d6n mot s6 aiJu vi quan tri Cong ty ap dung a6i voi cong ty dai chung tai Nghi
dinh 15512020/Nf)-CP ngay 31 thong 12 ndm 2020 cua Chinh Phu quy dinh chi tiit thi
hanh mot s6 aiiu cua Ludt Chung khodn;

or

Can cu cong van s6 75ISGDHCM-NY ngay 25 thang
ndm 2021 cua Sa Giao
dich chung khoan TP. H6 Chi Minh vJ viec nhi1:ngaiim m6'i can luu y vi quan trj cong
ty;

Can cu Di~u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua Cong ty c6 ph~n cao su Hoa Binh;
H9i d6ng quim tri Cong ty kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong v~ vi~c mi6n nhi~m
va d~ cli b~u b6 sung Thanh vien H9i d6ng quan tri (HDQT) cong ty nhi~m ky 20172022 nhu sau :
I. V~ vi~c mi~n nhi~m thimh vien HDQT nhi~m ky 2017-2022
D~ nghi D~i h9i xem xet mi6n nhi~m chuc danh Thanh vien HDQT Cong ty c6
ph~n cao su Hoa Binh d6i v6i cac Thanh vien sau day thea Don xin ill nhi~m:
l.ang Vo Bao
2. ang Nguy6n Cuu Tu~.
II. V~ vi~c d~ crr bAub6 sung thanh vien HDQT nhi~m ky 2017-2022
H9i d6ng quan tri trinh D~i h9i xem xet chApthu~n d~ cu (mg vien: Bili PhuO'c
Tien dft n9P h6 sa ung cu, d~ cli hqp l~ de b~u VaGThanh vien HDQT cong ty nhi~m
kY 2017-2022.
(Ghi chu : Sa ydu Iy lich ca nhdn aCiau(J'cthong tin tren website Cong ty tqi aia
chi: http://www.horllco.com.vn ).

Tran tr9ng kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong Cong_ty x~m xet./.
TM. HQI DONG QUAN TRJ
?

Noi nh~n:
_ Dc;tih9i dbng c6 dong Cong ty;
_LUll : VT, TCHC. W

TleH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
CP CAO SU HOA BiNH

8/TTr-BKSCSHB

flQc l~p - TV do - Hanh phuc
Ba Ria - Vung Tau, ngay 28 thang 5 nam 2021

TO TRINH
V~ vi~c: LVa chon don vi ki~m tmln Bao cao tai chinh (BCTC) narn 2021
Can cir Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 duoc Quoc hoi khoa 14, ky h9P
thir 9 thong qua ngay 17/6/2020 va co hieu lire tir ngay 01101/2021;
Can cir Lu~t KiSm toan d9C l~p s6 67/20111QH12 duoc Quoc h9i khoa 12, kY
h9P thir 9 thong qua ngay 29/3/2011 va co hieu luc tir ngay 01101/2012;
Can cir Quyet dinh s6 1773/QD-BTC ngay 12111/2020 cua B9 Tai chinh, v@
viec chap thuan cho doanh nghiep kiem toan va kiem toan vien hanh nghe duoc kiem
toan cho dan vi co loi ich cong chung nam 2021;
Can cir Di@uI~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phan cao su Hoa Binh;
Ban KiSm soat kinh trinh D9-ih9i d6ng c6 dong v@viec hra chon dan vi kiSm
toan dQc l~p, nh&m kiSm toan BCTC ban nien va BCTC k@tthuc nam tai chinh 2021
v6i n9i dung C\l thS nhu sau:
1. D@xu~t tieu thuc Iva ch9n dan vi kiSm toan d9C l~p:
- Ch9n dan vi kiSm toan dQc I~p co uy tin, duqc B9 Tai chinh ch~p thu~n dS
thvc hi~n kiSm toan cho cac dan vi co Iqi ich cong chung trong nam 2021 ;
- La dan vi co d9i ngu kiSm toan vien co nang Ivc trinh d9 va tinh chuyen
nghi~p ca~, tich Iuy nhi@ukinh nghi~m kiSm toan BCTC thea quy dinh phap Iu~t hi~n
hanh;
- Khong xung d9t v@quy@nIqi khi thvc hi~n kiSm toan BCTC (vi~c kiSm toan
phai thvc hi~n d9C I~p v6i tu v~n);
- Co ~uc phi kiSm toan hqp Iy, phu hqp v6i n9i dung, ph9-m vi va ti@nd9
cong ty yeu cau;
2. V6i cac tieu thuc Iva ch9n neu tren, Ban KiSm soat d@xu~t -Iva ch9n m9t
trong ba dan vi KiSm toan chuyen nghi~p sau:
- Cong ty TNHH KiSm toan - Tu v~n D~t Vi~t;
- Cong ty TNHH Hang KiSm toan AASC;
- Cong ty TNHH KiSm toan AFC Vi~t Nam.
3. B&ng phuang thuc bao gia C9-nhtranh, H9i d6ng quan tri giao cho T6ng
Giam d6c thuang tha~, kY k@thqp d6ng thvc hi~n.
Tran tr9ng kinh trinh.!.

TM. BAN KIEM SOAT
NO'inh~n:

- D:;ti hoi d6ng c6 dong thuemg nien;
- HOi d6ng quim tri Cong ty;
- Luu VT, BKS.

TRUONG BAN

CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
I. PHẦN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
1. Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
ngày cấp
nơi cấp
2. Họ và tên người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (nếu có):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
ngày cấp
nơi cấp
3. Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):
Số GCNĐKDN:
ngày cấp
nơi cấp
4. Họ và tên người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
ngày cấp
nơi cấp
Số lượng CP có quyền biểu quyết:
(bằng chữ:
II. PHẦN BIỂU QUYẾT

cổ phần)

Tán
Không Không
thành tán thành có ý kiến

Nội dung biểu quyết

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
4. Thông qua kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021.
5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân
phối lợi nhuận năm 2021.
6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT - BKS, tiền lương Trưởng BKS chuyên trách
năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT - BKS, tiền lương Trưởng BKS chuyên
trách năm 2021.
7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
8. Phê duyệt Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Dự thảo Quy chế
nội bộ về quản trị Công ty; Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và Dự thảo Quy
chế hoạt động của BKS.
9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2021
10. Quyết định miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2017-2022.
Ghi chú :
- Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu √ vào ô tương ứng với ý kiến của mình
- Cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết này bằng hình thức fax: 02543. 873495, email: horuco@horuco.com.vn hoặc gửi
thư về Công ty trước khi Đại hội được tiến hành

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày
tháng năm 2021

––––––––––––
(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
––––––––––––
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều 19, 20, 21- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hòa Bình;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ
phần Cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày ....... /..... /2021,
QUYẾT NGHỊ :
1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát công ty.
3. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với một
số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
3.1 Chỉ tiêu khối lượng :
3.1.1 Diện tích
- Diện tích cao su:
+ Diện tích cao su KTCB :
+ Diện tích cao su khai thác:

4.960,79 ha
2.179,36 ha
2.507,18 ha

+ Diện tích tái canh:

274,26 ha

- Diện tích chuyển đổi cây trồng khác:

106,87 ha

3.1.2 Năng suất :

1,0 tấn/ha

3.1.3 Sản lượng cao su:

4.000 tấn

- Cao su tự khai thác:

2.500 tấn

- Cao su thu mua:

1.500 tấn

3.1.4 Chế biến:

5.100 tấn

- Chế biến cao su tự khai thác

2.100 tấn

- Chế biến cao su thu mua

1.500 tấn

- Gia công

1.500 tấn

3.1.5 Tiêu thụ:

4.000 tấn

- Xuất khẩu :
- Nội tiêu :

500 tấn
3.500 tấn
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3.2 Chỉ tiêu giá trị :
3.2.1 Tổng doanh thu:
- Sản xuất kinh doanh cao su:

174.792 triệu đồng
148.000 triệu đồng

+ Doanh thu cao su tự khai thác:

92.500 triệu đồng

+ Doanh thu cao su thu mua:

55.500 triệu đồng

- Sản suất kinh doanh khác (gia công, ...):
- Hoạt động tài chính:

4.884 triệu đồng
20.382 triệu đồng

- Hoạt động khác :

1.526 triệu đồng

3.2.2 Lợi nhuận trước thuế:

1.000 triệu đồng

3.2.3 Lợi nhuận sau thuế:

1.000 triệu đồng

3.2.4 Nộp ngân sách :

11.143 triệu đồng

3.3. Chỉ tiêu đầu tư:
3.3.1 Tổng nhu cầu vốn :
- Vốn đầu tư XDCB:

75.195 triệu đồng
35.951 triệu đồng

+ Xây lắp:

11.086 triệu đồng

Trong đó: xây lắp nông nghiệp :

10.946 triệu đồng

+ Thiết bị:
+ KTCB khác:
+ Trả lãi vay XDCB:

2.365 triệu đồng
14.000 triệu đồng
8.500 triệu đồng

- Trả nợ gốc vay dài hạn ngân hàng :

39.244 triệu đồng

3.3.2 Nguồn vốn:

75.195 triệu đồng

- Vốn chủ sở hữu:

49.961 triệu đồng

- Vốn vay :

25.234 triệu đồng

4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, trong đó có các chỉ tiêu chủ
yếu như sau :
- Tổng tài sản :

1.063.402.197.522 đồng

- Tổng nguồn vốn :

1.063.402.197.522 đồng

- Tổng doanh thu :

223.797.374.764 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế :
- Tổng lợi nhuận sau thuế :

10.122.779.296 đồng
8.970.131.667 đồng

5. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm
2021 như sau :
5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Lợi nhuận sau thuế :

8.970 triệu đồng
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- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,7 tháng lương):

8.220 triệu đồng

- Quỹ thưởng người quản lý (1,0 tháng lương):

113 triệu đồng

- Quỹ Đầu tư phát triển:

637 triệu đồng

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : Tối đa bằng 3 tháng lương người lao động.
- Quỹ thưởng Người quản lý : Tối đa bằng 1,5 tháng lương Người quản lý.
- Quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhận còn lại
6. Thống nhất chi trả thù lao của HĐQT-KSV và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát
chuyên trách năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT-KSV và tiền lương Trưởng Ban
kiểm soát chuyên trách năm 2021 như sau :
6.1 Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2020 là
175.200.000 đồng, quỹ tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 272.160.000 đồng
(bằng tiền lương Kế toán trưởng).
6.2. Thống nhất kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị - Kiểm soát viên năm
2021 là 175.200.000 đồng; uỷ quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi tiền thù lao từng
thành viên HĐQT-BKS; tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả bằng tiền
lương Kế toán trưởng Công ty.
7. Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây
thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm
2021:
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
8. Đại hội thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị
công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
công ty để phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các
văn bản hướng dẫn của Nhà nước.
9. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
như sau:
9.1 Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với 02 thành viên
sau :
- Ông Võ Bảo
- Ông Nguyễn Cửu Tuệ.
9.2 Thống nhất đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty các ông, bà sau :
- Bà Võ Thị Thủy;
- Ông Bùi Phước Tiên.
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10. Kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
- Bà Võ Thị Thủy

( ……………… CP/…………………. CP, tỷ lệ ……..%)

- Ông Bùi Phước Tiên ( …………… ….CP/…………………. CP, tỷ lệ ……. %)
11. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực
hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật
và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội này./.
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Nơi nhận :
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT
- Tập đòan CNCSVN;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HĐQT

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

––––––––––––

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BỔ SUNG HĐQT
NHIỆM KỲ 2017 – 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
–––––––––––––––––––––

Việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được quy định như sau :
I. Trách nhiệm của Chủ toạ Đại hội:
- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử.
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử TV HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).
II. Quy định đề cử, ứng cử TV Hội Đồng Quản Trị:
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : 02 người.
- Nhiệm kỳ: 2017 - 2022
- Số lượng ứng cử viên : Không hạn chế theo quy định tại Điều lệ Công ty
1. Quyền đề cử, ứng cử :
- Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thực hiện theo Điều 25 - Điều lệ Công ty
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết từ 5% trở
lên để đề cử các ứng viên HĐQT.
2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:
Ứng cử viên tham gia HĐQT công ty phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo
Điều 155 - Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020:
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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.
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) Thành viên Hội đồng quản trị công ty 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.
III. Cách thức bầu cử:
- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT sẽ do Ban tổ chức đại hội phát cho các cổ đông đến
tham dự tại Đại hội.
- Cổ đông không thực hiện bằng cách gạch tên mà bằng cách ghi rõ số phiếu bầu của
mình vào cột tương ứng trên Phiếu bầu cử.
Phiếu bầu hợp lệ:
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- Là phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát ra, có mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu
(đồng thời có ghi tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên).
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên tín nhiệm bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu
của cổ đông có quyền biểu quyết.
Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa,
ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên tín nhiệm lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông
có quyền biểu quyết.
- Việc kiểm phiếu:
+ Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (thành viên Ban kiểm soát).
+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng
với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
IV. Nguyên tắc trúng cử:
Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu của ứng cử viên
có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số lượng cần bầu và phải đạt trên 50% số phiếu
bầu/tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử.
V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm :
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.
- Giấy đề cử (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên)
- Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối
thiểu 5% số cổ phần công ty (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên).
- Bản sao (có công chứng, chứng thực) các giấy tờ sau :
+ Giấy CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài).
+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel : (0254) 3872104 - fax : (0254)3873.495
E-mail : horuco@horuco.com.vn
Người liên hệ: Bành Mạnh Đức (0913.668.652)
- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: trước 03 (ba) ngày tổ chức Đại hội.
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày
tháng
BAN TỔ CHỨC

năm 2021
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CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tel: (02543) 872104 - Fax: (02543) 873495
E-mail: horuco@horuco.com.vn - Website: http://www.horuco.com.vn

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần cao su Hòa Bình
Tôi tên : …………………………………………
Là cổ đông (đại diện hợp pháp của:………………………………………………………/đại
diện theo uỷ quyền của nhóm cổ đông) hiện đang sở hữu (nắm giữ):…………….. cổ phiếu
HRC của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình, chiếm tỷ lệ:………....% trên tổng số
30.206.622 cổ phiếu (HRC) của Công ty đã phát hành và đang lưu hành trên thị trường.
Sau khi xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản
trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị
được tham gia ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình nhiệm
kỳ 2017-2022.
Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:
1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền
2. Bản sao có công chứng :
- Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt Kiều hoặc người
nước ngoài),
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn)
- Bằng cấp, chứng chỉ về trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn,
3. Giấy uỷ quyền (nếu ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử)
4. Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu
5% số cổ phần HRC trở lên trong thời hạn liên tục 6 tháng.
Tôi xin cam kết các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.
Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và
Điều lệ của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
Trân trọng kính chào!
………………, ngày ……tháng

năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tel: (02543) 872104 - Fax: (02543) 873495
E-mail: horuco@horuco.com.vn - Website: http://www.horuco.com.vn

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/5/2020)
Họ tên người được đề cử bầu bổ sung vào HĐQT :
Ngày tháng năm sinh: ……………………..Giới tính: …………………………………..
CMND: …………………….Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………...…………………..
Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………..
Danh sách cổ đông đề cử:

Stt

Họ và tên

Số cổ phần

Ký tên

1
2
3
4
5
Tổng cộng số cổ phần
………….., ngày ……tháng …….năm 2021
Người nhận đề cử

Ghi chú:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về:
Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty CP cao su Hòa Bình, Ấp 7, Hòa Bình, Xuyên
Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu trước ngày 21/6/2021.
- Vui lòng tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng viên thành viên HĐQT trong
“Quy định đề cử ứng viên thành viên TV HĐQT” đính kèm hoặc trên website của Công
ty.
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Ảnh màu
(4 x 6 cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH
NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):
2. Ngày sinh : … tháng … năm ……
3. Giới tính (nam, nữ):
4. Quốc tịch :
5. Số CMND hoặc CCCD:
Ngày cấp :

Nợi cấp :

6. Hộ khẩu thường trú:
7. Nơi ở hiện nay:
8. Trình độ học vấn :
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác :
Chức vụ hiện nay :
Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu
hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
………………ngày……. tháng
NGƯỜI KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tel: 0254.3872104 - Fax: 0254.3873495
E-mail: horuco@horuco.com.vn - Website: http://www.horuco.com.vn

ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH

(Dự thảo)



Bà Rịa- Vũng Tàu, tháng 6 năm 2021
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MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Giải thích thuật ngữ
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM
KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời
hạn hoạt động của Công ty
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần
Điều 10. Thu hồi cổ phần
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 12. Quyền của cổ đông
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 17. Thay đổi các quyền
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 21. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua
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Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị
Điều 31. Các tiển ban thuộc Hội đồng quản trị
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý
Điều 34. Người điều hành Công ty
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc
IX. BAN KIỂM SOÁT
Điều 36. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên)
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát
Điều 38. Trưởng Ban Kiểm soát
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát
Điều 40. Cuộc họp của Ban Kiểm soát
Điều 41.Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên Ban Kiểm soát
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Điều 46. Phân phối lợi nhuận
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
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Điều 47. Tài khoản ngân hàng
Điều 48. Năm tài chính
Điều 49. Chế độ kế toán
XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý
Điều 51. Báo cáo thường niên
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY
Điều 52. Kiểm toán
XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP
Điều 53. Dấu của Doanh nghiệp
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY
Điều 54. Giải thể công ty
Điều 55. Gia hạn hoạt động
Điều 56. Thanh lý
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều 58. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ
XXI. NGÀY HIỆU LỰC
Điều 59. Ngày hiệu lực

4

PHẦN MỞ ĐẦU
Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số ........./NQ-CSHB
ngày 24 tháng 6 năm 2021.
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 đã được đăng ký mua khi thành lập
công ty cổ phần và 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) lần đầu;
g) Người điều hành là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty;
h) Người quản lý là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám
đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao
dịch của Công ty;
i) Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với công ty
trong các trường hợp được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp;
k) Người có quan hệ gia đình là cá nhân có quan hệ được quy định tại khoản 22 Điều 4
Luật Doanh nghiệp.
l) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
m) Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% (năm phần trăm) trở lên
số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
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
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, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Mục, 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.
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM
KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY
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Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và
thời hạn hoạt động của Công ty
1. Tên Công ty
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt : HORUCO
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 : ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Điện thoại: 0254.3872104 – 0254.3873482;
- Fax: 0254.3873495;
- E-mail: horuco@horuco.com.vn;
- Website: http://www.horuco.com.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 54 hoặc gia hạn hoạt động
theo Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và kéo
dài 50 năm.
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm :
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2. Tổng Giám đốc công ty.
3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật :
a. Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của
doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định
của pháp luật.
b. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm
bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;
c. Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh
của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc
phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị công ty về việc bản thân và
người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp
khác.
đ. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm,
nghĩa vụ nêu trên.
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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 là:

STT

Tên ngành

1

6

Trồng cây cao su
Khai thác gỗ
Chi tiết : Khai thác gỗ cao su
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn cao su nguyên liệu (cao su thiên nhiên)
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết : Sơ chế mủ cao su
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: bán buôn gỗ cây cao su và gỗ cao su chế biến
Vận tải hành khách đường bộ khác

7

Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

2
3
4
5

8

9

10

11

12

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở
hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chi tiết : Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công
nghiệp, Khu dân cư, Khu thương mại, kinh doanh bất
động sản.
Trồng rau, đậu các loại
Chi tiết : Trồng rau các loại, trồng đậu các loại, trồng hoa,
cây cảnh
Trồng cây ăn quả
Chi tiết : Trồng nho, trồng xoài, cây ăn quảvùng nhiệt đới
và cận nhiệt đới; Trồng cam, quýt và các loại quả có múi
khác; Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo;
Trồng nhãn, vải, chôm chôm; Trồng cây ăn quả khác.
Trồng cây hàng năm khác. Chi tiết : Trồng cây gia vị hàng
năm; Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm; Trồng
cây hàng năm khác còn lại
Trồng cây điều

Mã ngành
0125 (chính)
0220
4669
0163
4663
4932
4933
6810

0118

0121

0119

13

0123
Trồng rừng, chăm sóc và ươm giống cây lâm nghiệp
0210
Chi tiết : Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ; Trồng
rừng và chăm sóc rừng khác

14

Trồng cây có hạt chứa dầu

0117

15

Trồng cây lấy quả chứa dầu

0122

16

Trồng cây hồ tiêu

0124

17

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

0128

7

18

Trồng cây lâu năm khác

0129

19

Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

0130

20

Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

0131

21

Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

0132

22

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

0161

23

Chế biến và bảo quản rau quả

1030

24

Bán buôn rau quả

4632

25

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

0231

26

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

0240

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là : Huy động và sử dụng nguồn lực để tổ chức sản xuất
kinh doanh thu lợi nhuận hợp pháp, bảo toàn và phát triển vốn, làm tăng giá trị cổ phần
của cổ đông; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tham gia các hoạt động
phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty
Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo ngành nghề quy định tại Điều lệ
này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã
công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông
1. Vốn điều lệ của Công ty là 302.066.220.000 đồng (Bằng chữ : Ba trăm lẽ hai tỷ, không
trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.206.622 cổ phần (Ba mươi triệu, hai
trăm lẽ sáu nghìn, sáu trăm hai mươi hai 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 là cổ phần phổ thông. Các
quyền và nghĩa vụ của cổ đông 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. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định
của Luật Doanh nghiệp.
Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương
ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng
cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản
trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông
và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho
các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

8

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được
quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu
1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ
phần sở hữu.
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 30 (ba mươi) 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 15 (mười lăm) ngày (hoặc thời
hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ
phần theo 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 huỷ 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 bị mất, bị hưu hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có
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.
Điều 10. Thu hồi cổ phần
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 và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa
vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu là bảy (07)
ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp
không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
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.
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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 chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua
đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh 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.
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, Ban Kiểm soát.
3. Tổng giám đốc.
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 12. Quyền của cổ đông
1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết
trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công
ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông
trong Công ty;
d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định
tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật
có liên quan;
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
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quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông
thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo
quy định của pháp luật;
l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết,
quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh
nghiệp;
m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các
quyền sau:
a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các
quy định tại Khoản 3 Điều 115 và Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị,
báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch
phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương
mại, bí mật kinh doanh của Công ty;
c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt
động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội
dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở
chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng
cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của
Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng
văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến
nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa
vào chương trình họp;
đ) Có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp đề cử người
vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:
- 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;
- 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.
đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
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.
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2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức,
trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút
một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó
và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và
các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp
luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức,
cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các
hình thức sau:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức
điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một
trong các hành vi sau đây:
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 nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với
Công ty.
8. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
9. 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
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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) Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh
vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với đầu kỳ.
c) 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;
d) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
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;
đ) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
e) 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 nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:
a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết
định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
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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;
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 có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm, dài hạn của Công ty;
b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và
từng thành viên Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát;
k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần
thiết;
l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần 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;
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p) Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 35% (ba mươi lăm
phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm
toán của Công ty;
q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều
167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐCP 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. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự
họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông
qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của
pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy
quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy
quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký
dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy
quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước
đó chưa đăng ký với Công ty).
3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có
hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi
dân sự;
b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.
Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một
trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi
cuộc họp được triệu tập lại.
Điều 17. Thay đổi các quyền
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu
lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự
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họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và
nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi
cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được
các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành
trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
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 mời họp Đại hội đồng cổ đông
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội
đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định
tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không
quá 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 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
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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% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ
thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ
đông lần thứ hai phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ
chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần
thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền
biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết
trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự
định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ
thuộc vào tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ
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và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông lần thứ nhất.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được
gửi kèm theo thông báo mời 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.
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

19

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 cô đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các
Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.:
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
đ) Tổ chức lại, giải thể 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này
và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

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 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; Việc lấy ý kiến bằng văn
bản được thực hiện đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ
đông, trừ các nội dung tại điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp (nội
dung sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty có thể được thông
qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).
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 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;
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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.
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 nếu được số
cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
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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. 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. Biên bản họp
ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước
ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự
họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm
Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố
thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
1. Trong thời hạn 90 (chín mươi) 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:
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a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực
hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại
Khoản 2 Điều này;
b) Nội dung nghị quyết vi phạm Pháp luật hoặc Điều lệ này;
2. Các nghị quyết, quyết định của 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.
3. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án
hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ
chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định
tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
4. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị
quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh
nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có
quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của
cơ quan có thẩm quyền.
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;
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 5% 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.
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
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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.
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định
tối thiểu là 03 (ba) thành viên và không quá bảy (07) thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị
cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài
chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội
đồng quản trị 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:
a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng
quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng
quản trị từ 06 đến 07 thành viên.
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 .
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 đầy đủ quyền hạn 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. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải
chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng
cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm
của Công ty;
b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của
từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
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đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh
nghiệp;
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định
của pháp luật;
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ
35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và
hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định
tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; 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; 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.
4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ
đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Trong trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định
của Pháp luật hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho công ty, thì các thành viên tán thành thông
qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền
bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ
trách nhiệm;
5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân
viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.
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Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và
hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc
được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị
và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo
nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng
cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của
Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành
mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ
đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản
trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác
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:
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) Tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng
cổ đông và Hội đồng quản trị; có quyền thay mặt Hội đồng quản trị đình chỉ các quyết định
của Tổng Giám đốc trái với nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng
quản trị;
e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
f) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược,
kết quả hoạt động của Công ty, kết quả quản lý điều hành của Tổng Giám đốc Công ty;
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g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
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;
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 ( ba) 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 và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên
Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
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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 ( ba phần tư) 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.
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 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát
triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội
đồng quản trị quyết định, có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị
và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng
quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu
quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng
quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty,
Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
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 tại công ty. 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.
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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.
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 sản xuất
kinh doanh hàng 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 Công ty
1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty
được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và
quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp
phải có trách nhiệm 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

29

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;
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 và Điều lệ công ty.
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.
IX. BAN KIỂM SOÁT
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)
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 phần 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;
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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, Điều lệ này.
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.
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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.
7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐCP 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 của 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.
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
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
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thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của
Công ty.
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản
lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các
văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý
khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin
có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản
lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các
giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty 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 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng
như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát,
Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng
quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị
không có lợi ích liên quan;
b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát
sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng
của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành
viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông
và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có
lợi ích liên quan.
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều
hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa
vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
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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.
XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ
1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên
lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác
của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội
đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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 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.
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn
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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.
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Điều 46. Phân phối lợi nhuận
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm
từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới
một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn
bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định
này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi
trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực
hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về 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.
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
Điều 47. Tài khoản ngân hàng
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các 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 48. Năm tài chính
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Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31
tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên của Công ty bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp (ngày 22 tháng 4 năm 2004) và kết thúc vào ngày 31 tháng 12
năm 2004.
Điều 49. Chế độ kế toán
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc
thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt 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.
XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý
1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán
theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo
quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy
định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách
trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài
chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 51. Báo cáo thường niên
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng
khoán và thị trường chứng khoán.
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY
Điều 52. Kiểm toán
1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách
các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một
trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính
tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả 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.
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XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP
Điều 53. 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.
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.
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY
Điều 54. Giải thể công ty
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có
quy định khác;
d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông
quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc
phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.
Điều 55. 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 56. Thanh lý
1. Tối thiểu 06 (sáu) 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.
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại có 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 pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:
a. Cổ đông với Công ty;
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và 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 mười lăm (15) 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 được chỉ định một chuyên gia độc lập làm
trung gian hoà 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, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế.
3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc
thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà án.
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều 58. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ
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.
XXI. NGÀY HIỆU LỰC
Điều 59. Ngày hiệu lực
1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 59 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
cao su Hoà Bình nhất trí thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại Văn phòng công ty và
cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ này được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở
chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
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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./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Dự thảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
/QĐ-HĐQTCSHB
ngày 24 /6 /2021 của Hội đồng quản trị)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh
nghiệp, Luật chứng khoán, Thông tư 116/2020/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 116) ngày
31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa
vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại
hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty
và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng:
Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng
Giám đốc và những người liên quan.
Điều 2 : Giải thích từ ngữ
1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau :
a. “Quản trị công ty”: là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định
hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và
những người liên quan đến Công ty.
b. “Công ty”: là Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.
c. “Điều lệ”: là Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình
được Đại hội đồng đồng cổ đông thông qua tại thời điểm gần nhất.
d. “Cổ đông”: là những cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phiếu của Công ty.
đ. “Đại hội đồng cổ đông” hoặc “Đại hội”: là Đại hội đồng cổ đông Công ty.
e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4
Luật Doanh nghiệp và khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán;
f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” : là thành viên Hội đồng quản trị
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;
g. “Thành viên độc lập HĐQT” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn và
điều kiện theo quy định tại khoản 2 - Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
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h. “Ban điều hành”: là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc;
i. “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;
j. “Luật doanh nghiệp”: Luật số 59/2020/QH14;
k. “Luật chứng khoán”: Luật số 54/2019/QH14.
2. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản
pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.
Chương II
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Vai trò của đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết
định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy
định.
2. 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;
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.
3. 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;
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d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động
của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm
soát;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm
soát;
i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát;
k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm
toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần 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;
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 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng
hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
1.1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
1.2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các
trường hợp sau:
a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
b Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành
viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của
Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng

4

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.
1.3. 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 1.2 Điều này hoặc nhận được yêu
cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1.2 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 1.3 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 1.3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản
1.2 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.
2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp:
Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10
ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự 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.
4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng
phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang
thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán
nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông
có quyền dự họp chậm nhất 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
của trang tin điện tử (website Công ty) đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp
cận.
5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:
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5.1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung
cuộc họp.
5.2. 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. 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.
5.3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại
khoản 5.2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 5.2 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.
5.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy
định tại khoản 5.2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp
quy định tại khoản 5.3 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.
6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:
6.1. Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của mình
tham dự, việc ủy quyền cho người đại diện phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công
ty đã gửi kèm thư mời họp và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông và
người được ủy quyền dự họp;
b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì
phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông
và người được ủy quyền dự họp;
c. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử, thì phải xác
định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của người đại diện.
d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra và nộp lại bản gốc giấy ủy quyền trước khi vào họp.
6.2. 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).
6.3. 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:
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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.
7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong
thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký
trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty trước thời hạn ghi
trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) ngày làm việc trước ngày tổ chức
Đại hội.
8. Điều kiện tiến hành;
8.1. 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.
8.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút
kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng
cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai
chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu
quyết.
8.3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu
cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ
ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không
phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là
hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
9.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu
quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
9.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng
hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
b) Định hướng phát triển công ty;
c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
đ) 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;
e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Tổ chức lại, giải thể công ty.
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10. Cách thức bỏ phiếu:
10.1. 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, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung
cần biểu quyết ở mặt sau kèm các ô: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” để
đánh dấu và ký tên, ghi rõ họ tên cổ đông hoặc người được uỷ quyền. 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 đưa thẻ biểu quyết: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”
khi chủ toạ xin ý kiến biểu quyết từng nội dung cần thông qua của đại hội.
10.2. Trong tài liệu gửi kèm thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ
có 01 phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội. Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung: họ
và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó,
và các nội dung cần biểu quyết kèm các ô: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý
kiến” để đánh dấu và ký tên, ghi rõ họ tên cổ đông hoặc người được uỷ quyền. Cổ đông có
thể đánh dấu x vào các ô: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” của từng vấn
đề, ký và ghi rõ họ tên và gửi phiếu biểu quyết về Công ty trước ngày khai mạc Đại hội theo
thông báo để Ban kiểm phiếu Đại hội tổng hợp.
Sau khi biểu quyết, phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại, kể cả những
phiếu được gửi trước theo quy định tại khoản 10.2 Điều này để tổng hợp báo cáo trình Đại
hội và lưu hồ sơ.
11. Cách thức kiểm phiếu;
Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của
chủ tọa cuộc họp. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành tổng hợp các phiếu biểu quyết và thông qua
số phiếu “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” của từng nội dung đã được chủ
toạ xin ý kiến của Đại hội.
12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:
12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ
65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp
quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
12.2. 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
12.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
13. Thông báo kết quả kiểm phiếu:
Ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội số phiếu “tán thành”, “không tán thành”,
“không có ý kiến” của từng nội dung biểu quyết.
14. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
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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.
15. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
15.1. 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.
15.2. 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.
15.3. 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.
16. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản:
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Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy
định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp
2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy
ý kiến bằng văn bản:
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. 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;
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d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát
kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên
đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm
phiếu không trung thực, không chính xác.
2.5. 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.
2.6. 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.
2.7. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu
được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu
quyết tán thành hoặc và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông.
Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng
hình thức hội nghị trực tuyến.
1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng
phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang
thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán
nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông
có quyền dự họp chậm nhất 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;
e) Cách thức, thời gian truy cập để tham gia cuộc họp; tài liệu hướng dẫn/quy định
tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:
Việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo khoản 7 Điều 4
Quy chế này.
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2.1. Ngay khi nhận được thông báo xác nhận tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp tài
khoản truy cập cho người đăng ký bằng cách gửi thư điện tử, fax, tin nhắn hoặc bằng hình
thức khác tuỳ theo thông tin người đăng ký tham dự cung cấp.
2.2. Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP để đăng ký tham dự
Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Công ty gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn
được đăng tải trên website Công ty. Mỗi lần đăng nhập, cổ đông sẽ được nhận 01 mã OTP
khác nhau để thực hiện xác thực.
2.3. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn
được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không
được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành
biểu quyết không bị ảnh hưởng.
3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:
Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự cổ đông trực tuyến theo quy định tại
khoản 6, Điều 4 Quy chế này. Ngay khi nhận được thông báo uỷ quyền tham dự Đại hội,
Công ty sẽ cấp tài khoản truy cập cho người được uỷ quyền bằng cách gửi thư điện tử, fax,
tin nhắn hoặc bằng hình thức khác tuỳ theo thông tin người đăng ký tham dự cung cấp.
4. Điều kiện tiến hành:
4.1. Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng
khoán cung cấp.
4.2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện
sau:
a) Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự
tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn
tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần
gián đoạn đó.
b) Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền,
nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của
cuộc họp trực tuyến.
c) Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông
tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp
với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.
d) Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất
được từ Hệ thống.
5. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thông qua bằng hình thức thống
kê các phiếu biểu quyết trực tuyến. Điều kiện để nghị quyết được thông qua thực hiện theo
Khoản 12, điều 4 Quy chế này.
Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô
tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của
cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo
cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
6. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:
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Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội có trách nhiệm kiểm
tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
7. Thông báo kết quả kiểm phiếu:
Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội
trực tuyến.
8. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:
Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông.
9. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố theo khoản 16 Điều 4 Quy chế này.
Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng
hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng
phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang
thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán
nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông
có quyền dự họp chậm nhất 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;
e) Lựa chọn cách thức tham dự đại hội: trực tiếp hay trực tuyến; Thời gian tiến hành
và thời gian truy cập để tham gia cuộc họp; tài liệu hướng dẫn/quy định tham dự Đại hội
trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:
Việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 7 Điều 4 Quy chế
này.
Trường hợp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện theo khoản 2
Điều 6 Quy chế này.
3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:
Việc uỷ quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 6 Điều 4
Quy chế này.
Trường hợp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện theo khoản 3
Điều 6 Quy chế này.
4. Điều kiện tiến hành:
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Số cổ đông có mặt tại Đại hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đại diện ít nhất
51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách ngày đăng ký cuối
cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
5. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thông qua bằng hình thức thống
kê các phiếu biểu quyết trực tuyến và các phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp.
Điều kiện để nghị quyết được thông qua thực hiện theo Khoản 12, điều 4 Quy chế này.
Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô
tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của
cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo
cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
6. Cách thức bỏ phiếu:
Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô
tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của
cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo
cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
7. Cách thức kiểm phiếu:
Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội có trách nhiệm kiểm
tra kết quả bỏ phiếu điện tử và các phiếu biểu quyết trực tiếp để tổng hợp kết quả biểu
quyết.
8. Thông báo kết quả kiểm phiếu:
Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay cho các cổ
đông tham dự trực tiếp và trực tuyến được biết trước khi kết thúc Đại hội.
9. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:
Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông.
10. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố theo khoản 16 Điều 4 Quy chế này.
Chương III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành
viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội
đồng quản trị).
1. Vai trò của Hội đồng quản trị:
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:
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; 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. 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.
4. 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.
5. 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.
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Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản
trị.
1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến bảy (07) người.
b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được
bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập
Hội đồng quản trị 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.
2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:
2.1. Cơ cấu Hội đồng quản trị: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
hoặc thànhviên Hội đồngquản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần 3 (1/3) tổng số thành
viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành /
độc lập được xác định theo phương pháp làm tròn xuống.
2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:
a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a.1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
a.2. 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;
a.3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng
quản trị của công ty khác;
b. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội
đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có
các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
b.1. 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.2. 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;
b.3. 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;
b. 4. 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;
b.5. 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.
c. 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 điểm b, mục 2.2 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
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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.
3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 25 Điều lệ Công
ty.
4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:
4.1. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sỡ hữu
nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng
số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.
4.2 Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự
theo bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu Công ty.
4.3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên
ghi trong phiếu bầu cử.
4.4. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có
ghi tên những người ứng cử vào Hội đồng Quản trị, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu,
nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
4.5. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:
a. Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
b. Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
c. Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
d. Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Đại hội đồng
cổ đông.
4.6. Ứng viên trúng cử Hội đồng Quản trị: căn cứ vào số lượng thành viên quy định
cho Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao
nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị.
4.7. Trong trường hợp phải lựa chọn một (01) trong hai (02) ứng cử viên đạt được tỷ lệ
phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn.
Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một
phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.
4.8. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ tọa phê
chuẩn và nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
5.1. 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.
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5.2. 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.
5.3. 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 160 Luật Doanh nghiệp.
5.4. 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 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 mục a và b điểm 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.
6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được
công bố thông tin trên thị trường chứng khoàn theo quy định của pháp luật.
7. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:
7.1. Đề cử vào Hội đồng Quản trị:
a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu
(6) tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau
thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị.
b. Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết:
- Từ 5% đến dưới 10% thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Từ 10% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 60% thì được đề cử tối đa 05 ứng cử viên hoặc được đề cử đủ số
ứng cử viên với trường hợp Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị
là 05 người.
- Từ 60% đến dưới 70% thì được đề cử tối đa 06 ứng cử viên.
- Từ 70% trở lên thì được đề cử đủ số ứng cử viên.
7.2. Nếu sau khi áp dụng các quy định về đề cử tại điểm b mục 7.1 khoản 7 Điều 9 nêu
trên mà vẫn chưa đủ số ứng cử viên cần thiết Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể cử
thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay
cách thức Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố
rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
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7.3. Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc
ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị phải được gửi về cho Hội đồng Quản trị đương nhiệm
chậm nhất mười (10) ngày trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức.
7.4. Danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng Quản trị (kèm theo lý
lịch, thông tin) phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Công ty và địa điểm nơi tổ
chức Đại hội.
8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:
8.1. 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.
8.2. 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.
Điều 10. Thù lao 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 11. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.
1. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm:
1.1. 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
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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.
1.2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:
2.1. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
2.2. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
2.3 Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
Đề nghị quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ
mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 2 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.
3. Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các
vấn đề thảo luận và quyết định):
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 và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng
thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
4. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát:
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.
5. 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.
6. Cách thức biểu quyết:
Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong
trường hợp sau đây:
6.1 Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
6.2 Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11
Điều này;
6.3 Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình
thức điện tử khác;
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6.4 Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
6.5 Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.
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.
7. 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.
8. 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.
9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị:
9.1. 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;
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 khoản 10
Điều này.
9.2 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.
9.3. 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.
9.4. 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.
10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:
Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký 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 mục a.1 đến a.8, điểm a, khoản 9 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
11. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

21

Công ty có trách nhiệm thông báo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho
các thành viên Hội đồng quản trị được biết. Những trường hợp cần thiết phổ biến trong nội
bộ công ty thì phải thông báo trên website phần nội bộ của công ty. Các nghị quyết quan
trọng phải thực hiện công bố thông tin theo Điều 11, Điều 15 Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Điều 12. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
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.
1. Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và từng
thành viên trong tiểu ban:
1.1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị có vai trò giúp việc cho Hội đồng quản trị
trong các vấn đề được giao phụ trách.
1.2. 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. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban thuộc Hội
đồng quản trị:
2.1. Nhiệm kỳ của các tiểu ban được bắt đầu khi có Quyết định của Hội đồng quản trị
cho tới khi hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.
2.2. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, có ít nhất ba
(03) người.
2.3. Tiêu chuẩn thành viên của các tiểu ban: có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù
hợp với nhiệu vụ của từng tiểu ban được phụ trách.
2.4. Cơ cấu của các tiểu ban: thành viên các tiểu ban bao gồm một hoặc nhiều thành
viên của Hội đồng quản trị và 01 hoặc nhiều 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 tiều ban theo quyết
định của Hội đồng quản trị.
2.5. Cách thức bầu cử, ứng cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban
thuộc Hội đồng quản trị:
Căn cứ vào tiêu chuẩn thành viên của các tiểu ban, Hội đồng quản trị họp và thông qua
Nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban thuộc Hội đồng
quản trị.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc 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.
Điều 13. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty:
- Có hiểu biết về pháp luật;
- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm
toán các báo cáo tài chính của Công ty;
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- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội
đồng quản trị.
2. 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 tại công ty. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người
phụ trách quản trị Công ty tuỳ nhu cầu và tuỳ từng thời điểm.
3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:
Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần, nhưng
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.
4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:
Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định trại
Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về chứng khoán.
5. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty:
5.1. 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;
5.2. 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;
5.3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
5.4. Tham dự các cuộc họp;
5.5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của
pháp luật;
5.6. 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;
5.7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công
ty;
5.8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
5.9. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
5.10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Chương IV
BAN KIỂM SOÁT
Điều 14. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành
viên Ban kiểm soát.
1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 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
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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 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 của
Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của
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
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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi
phạm quy định tại Điều 165 của 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. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Điều 15. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.
1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:
1.1. 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.
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.
1.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người.
1.3. Thành viên Ban kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài
chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập
đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
1.5. Cơ cấu Ban kiểm soát bao gồm 01 trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách và
02 thành viên kiêm nhiệm.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:
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2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
2.2. 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;
2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
2.4. 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;
2.5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và
Điều lệ công ty.
3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
3.1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại
khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.
3.2. 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 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.
4. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:
Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bằng ình thức bầu dồn phiếu,
tương tự theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:
5.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều
169 của Luật này;
b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
c. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên 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 Kiểm soát viên theo quy
định của Luật này và Điều lệ công ty;
d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:
Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát được công bố thông tin
theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
7. Tiền lương và quyền lợi 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:
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7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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 V
TỔNG GIÁM ĐỐC
Điều 16. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.
1. Vai trò, trách nhiệm:
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.
2. quyền và nghĩa vụ:
2.1. 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;
2.2. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
2.4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
2.5. 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;
2.6. 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 Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
2.7. Tuyển dụng lao động;
2.8. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
2.9. 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 17. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng
Giám đốc.
1. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:
1.1. Nhiệm kỳ:
Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế.
1.2.Tiêu chuẩn, điều kiện:
a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
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b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều
kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm 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.
3. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc:
Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định
bổ nhiệm và Hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc theo trình tự, thủ tục của pháp luật
về lao động.
4. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc:
Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định
miễn nhiệm và Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc theo trình
tự, thủ tục của pháp luật về lao động.
5. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng
Giám đốc:
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc
được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
6. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc:
6.1. Công ty có quyền trả lương, thưởng cho Tổng giám đốc theo kết quả và hiệu quả
kinh doanh.
6.2. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng giám đốc do Hội đồng quản
trị quyết định.
6.3. Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác 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 VI
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Điều 18. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng
Giám đốc.
1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp
giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:
Trình tự, thủ tục họp giữa ba bên thực hiện tương tự trình tự, thủ tục họp Hội đồng
quản trị được quy định tại Điều 11 Quy chế này. Tuy nhiên, về thành phần dự họp có mời
thêm đại diện Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (trường hợp Tổng giám đốc không là thành
viên Hội dồng quản trị).
Các trường hợp Tổng giám đốc, Ban kiểm soát hoặc các trường hợp khác có đề nghị
triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị thì Hội
đồng phải trị phải tổ chức cuộc họp trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị.
Chương trình, nội dung, tài liệu họp do bên đề nghị tổ chức họp chuẩn bị.
2. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát:
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Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên 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 Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu
khác do công ty phát hành.
3. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc:
Thực hiện tương tự thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban
kiểm soát quy định tại khoản 2, Điều 6 Quy chế này.
4. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng
quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị:
4.1. Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 7, 8
Điều 14 Quy chế này.
4.2. Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị khi:
a. Nghị quyết của Hội đồng quản trị trái với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
b. Gặp phải các tình huống phải đưa ra quyết định điều hành vượt ngoài 26 thẩm
quyền của Tổng giám đốc.
c. Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định
5. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và
quyền hạn được giao:
Thực hiện theo điểm khoản 7, Điều 6 Quy chế này.
6. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng
quản trị đối với Tổng Giám đốc:
Trước ngày 10/12 hàng năm, Tổng giám đốc phải có Báo cáo bằng văn bản về tình
hình thực hiện nghị quyết, quyết định và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị để
phục vụ cho việc họp kiểm điểm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn được
giao do Hội đồng quản trị tổ chức họp.
Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị.
7. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
7.1. Báo nhanh thường nhật, tuần:
Trước 19 h hàng ngày, Tổng giám đốc hoặc đại diện được ủy quyền phải tổng hợp báo
nhanh về một số chỉ tiêu công tác trọng tâm của năm thông qua các nhóm làm việc được tạo
trên Zalo, Viber, Skype…
7.2. Báo cáo tháng, quý:
a. Trước ngày năm (05) hàng tháng, ngày mười (10) hàng quý, Tổng giám đốc phải có
báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty tương ứng kỳ báo cáo, kèm theo số liệu các chỉ
tiêu kế hoạch công tác.
b. Báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị
được lồng ghép vào báo cáo tháng, quý.
7.3. Báo cáo sáu (06) tháng, chín (09) tháng:
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Trước ngày mười (10) của kỳ báo cáo, Tổng giám đốc phải có báo cáo về tình hình
hoạt động của Công ty tương ứng kỳ báo cáo, kèm theo số liệu các chỉ tiêu kế hoạch công
tác theo các Chương trình đã đề ra và những đề xuất, kiến nghị (nếu có).
7.4. Báo cáo năm: Trước ngày mười lăm (15) của kỳ báo cáo, Tổng giám đốc phải có
báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty tương ứng kỳ báo cáo, kèm theo số liệu các chỉ
tiêu kế hoạch công tác theo các Chương trình đã đề ra và những đề xuất, kiến nghị (nếu có).
7.5. Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên và mẫu báo cáo thường niên: Thực hiện
theo quy định hiện hành
8. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng
quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các
thành viên nêu trên:
8.1. Tổng giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của công ty, đảm bảo công
ty hoạt động liên tục và hiệu quả.
8.2. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội
đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi
được yêu cầu.
8.3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty,
Tổng giám đốc gửi cho Hội đồng quản trị sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày nội
dung đó cần được quyết định.
8.4. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị 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 người điều hành khác.
8.5. Các nội dung khác cần xin ý kiến Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất 7
ngày làm việc và Hội đồng quản trị phải phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.
Điều 19. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ
luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc
và các người điều hành doanh nghiệp khác.
1. Tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ (giữ nguyên 100% lương).
a. Có xây dựng và đăng ký chương trình hành động năm;
b. Đảm bảo giờ làm việc;
c. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Công ty giao;
d. Báo cáo đầy đủ, đúng hạn theo yêu cầu của cấp trên;
e. Có đăng ký và thực hiện có hiệu quả ít nhất một (01) phong trào, chương trình công
tác năm do Công ty phát động;
2. Tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (kèm theo giấy khen của Công ty và
tiền thưởng).
a. Đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này;
b. Hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.
3. Tiểu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (có giấy khen, thưởng và thưởng đột xuất
của Công ty).
a. Thái độ làm việc luôn luôn chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tâm, không ngừng học hỏi,
phấn đấu, bất chấp mọi thử thách, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, làm việc vì đam mê,
sống có lý tưởng vì mục tiêu chung của Công ty;
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b. Đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, Điều này;
c. Viết được ít nhất một (1) quy trình hoặc hướng dẫn hoặc quy chế làm việc do mình
đang đảm nhiệm, bảo đảm người khác đọc và thực hiện được;
d. Có sáng kiến đem lại lợi ích cho Công ty.
4. Tiêu chuẩn không hoàn thành nhiệm vụ (chỉ được nhận tối đa 90% lương). Vi phạm
một đến hai tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều này.
5. Tiêu chuẩn kỷ luật sa thải (vi phạm một trong những điểm dưới đây)
a. Vi phạm từ 3 nội dung trở lên quy định tại khoản 1, Điều này;
b. Vi phạm hợp đồng lao động;
c. Thái độ làm việc thờ ơ, lười biếng, yêu sách, không tôn trọng cấp trên, làm những
việc ảnh hưởng đến uy tín công ty, uy tín đồng nghiệp.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 20. Hiệu lực và Điều khoản thi hành
Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại Hội đồng cổ đông thông qua và Chủ
tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.
Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng
các phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực
hiện Quy chế này.
Quy chế này bao gồm 20 Điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu
quyết nhất trí thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2021.
Những vấn đề chưa nêu trong Quy chế này, hoặc khi thực hiện, có những nội dung
chưa phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật thì thực hiện theo Điều lệ của Công ty và
các quy định của Pháp luật.
Trong quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh mà xét thấy cần phải sửa đổi,
bổ sung quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của
công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-HĐQTCSHB ngày 24/6/2021)
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cao su Hòa Bình được thông qua tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên ngày 24 / 6 /2021;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...../NQ-CSHB ngày 24 tháng 6 năm
2021;
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Cao su Hòa Bình.
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình bao gồm
các nội dung sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ
chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các
thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành
viên Hội đồng quản trị.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng
quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại
hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối
với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện
các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
Chương II
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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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.
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị công ty có từ 05 đến 07 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:
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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) 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;
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;
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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 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.

5

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 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 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.
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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.
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;
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;
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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 quản trị hoặc
dự Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của
những người đó;
k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc
kinh doanh hằng ngày của Công ty;
l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập
công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp
khác;
m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập
họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý
lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản
trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của
Công ty;
r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,
quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp,
lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên
Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định
của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt 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
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giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần
nhất 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; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên
trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường
1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các
trường hợp sau:
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành
viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của
Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng
văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên
quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông
có liên quan;
d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
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;
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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. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên
Hội đồng quản trị 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.
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
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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 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 17. 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;
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d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự
họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của
cuộc họp;
g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và
không có ý kiến;
h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2
Điều này.
2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất
cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy
định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách
nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu
giữ tại trụ sở chính của Công ty.
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 18. Trình báo cáo hằng năm
1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo
sau đây:
a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
b) Báo cáo tài chính;
c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.
2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban
kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên.
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. 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 19. 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.
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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 20. Công khai các lợi ích liên quan
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi
ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:
1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích
liên quan của mình, bao gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh
nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp
hoặc cổ phần đó;
b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh
nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp
hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 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.
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Chương VI
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 21. 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 22. 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 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát
1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ
làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập,
đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội
đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế
hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Hiệu lực thi hành
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Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình bao gồm
7 chương, 24 điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết nhất trí thông
qua ngày 24 tháng 6 năm 2021.
Những vấn đề chưa nêu trong Quy chế này, hoặc khi thực hiện, có những nội dung
chưa phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật thì thực hiện theo Điều lệ của Công ty và
các quy định của Pháp luật./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công
ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Hòa Bình;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số …... /NQ-CSHB ngày 24 tháng 6
năm 2021
Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần
cao su Hòa Bình;
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Hòa Bình bao
gồm các nội dung sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ
chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các
thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và
các quy định khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho
Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm
soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước
Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm
soát.
Chương II
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát
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1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và
đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt
nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức
vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư
lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt
hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm
cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên
Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.
6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu
cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.
Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, 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 không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ
mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm
soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên
Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.
Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát
1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh
nghiệp;
b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh
của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty; các
thành viên Ban kiểm soát còn lại có thể là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, không
nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc và người quản lý khác; không phải là người quản lý Công ty; người
đại diện phần vốn của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.
d) 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;
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f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan
và Điều lệ Công ty.
Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát
1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong
các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh
hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban
kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:
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 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 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.
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

4

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:
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;
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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 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

6

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, Giám đốc (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.
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
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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 Điều lệ Công ty;
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,.
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
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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.
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.
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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.
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.
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5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên
này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện
các giao dịch có liên quan.
Chương VI
MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT
Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát
Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn
nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt
trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều
lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm
soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.
Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành
Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực
hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.
Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị
thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Hiệu lực thi hành
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Hòa Bình bao
gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2021./.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

