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CAO SU VIET NAM

CONG HOA XA HQl CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu’ do - Hanh phiic

S6: i^.t/CSVN-CBTT

TP. Ho Chi Minh, ngay 4.4 thdng 12 ndm 2021

TAP
DOAN CONG NGH1EP
•
•

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU
CUA UY BAN CHlTNG KHOAN NHA NU 6C VA SO GDCK
Kinh gui:
- Uy ban Chung Ichoan Nha nuac;
- Sa Giao dich Chung khoan TP. Ho Chi Minh.
Cong ty: TAP DOAN CONG NGHIEP CAO SU VIET NAM - CONG TY CO PHAN
Ma chung khoan: GVR
Bia chi tru sd: 236 Nam Ky Khdi NghTa, phudng 6, quan 3, TP. Ho Chi Minli
Bia chi giao dich: 177 Hai Ba Truhg, phudng 6, quan 3, TP. Ho Chi Minh
Bienthoai: (84-28) 39 325 234
Fax: (84-28)39 327 341
Ngudi thuc hien cong bo thong tin: 6ng Pham Van Hoi Em - Ke toan tru’dng,
Truong Ban Tai chinh Kd toan Tap doan, Ngudi duoc uy quydn cong bd thdng tin
Loai thdng tin cong bd: □ 24 gid Hi Bat thudng □ Binli ky □ Theo yeu cau
Noi dung thdng tin cong bd:
Tai lieu hop Bai hdi ddng cd dong thudng nien nam 2021 gdm: Thdng bao mdi
hop (Idn 2) (kern theo mlu Giay uy quyen); Chuong trinh hop; Quy chd hop; Td trinh
thdng qua vide sua ddi, bo sung Bidu Id td chuc va boat dong cua Tap doan Cong
nghidp Cao su Viet Nam - Cong ty cd phdn; Td trinh thdng qua Quy chd boat dong cua
Hdi ddng quan tri, Quy chd boat ddng aia Ban kidm soat Tap doan Cong nghidp Cao su
Viet Nam - Cong ty cd phin; Quy chd b'm cu Thanh vidn Hdi ddng quan tri/Kidm soat
vidn nhidm ky 2021 - 2026; Thdng bao dd cu, ting cti nhan su dd bku Thanh vidn Hdi
dong quin tri va Kidm soat vidn nhidm ky 2021 - 2026 (kern theo mau Bon ting cti,
Bon dd cti, Sa ydu ly lich, Ban cam kdt); du thao Nghi quydt Bai hdi dong cd ddng bat
thudng nam 2021; va cac tai lieu khac.
Thdng tin nay duoc cong bd trdn trang thdng tin didn tti cua Tap doan tai dudng
dan: https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.
Chting tdi xin cam ket cac thdng tin cong bd trdn day la dting su that va hoan
toan chiu trach nhidm trude phap luat vd noi dung thdng tin da cong bd./.
Noinhan:
- Nhu' tren;
- Chu tjch HDQT (de b/c);
- Tong Giam doc (de b/c);
- Ban Ki6m soat;
- T6 Quan tri Tap doan;
- Phong CNTT;
- Liru: VT, CBTT.
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IFham Van Hoi Em
Ngudi dugc uy quyen cong bo thdng tin

TẬP ÐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
(Lần 02)
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP
Ngày 22/10/2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ
phần (Tập đoàn) có Thông báo số 872/TB-HĐQTCSVN về việc “Hoãn thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 29/10/2021; Thời điểm tổ chức sẽ thông báo
sau”. Nay Tập đoàn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
bất thường năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08:00 ngày 12/01/2022
2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến.
3. Điểm cầu trực tuyến: Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt
Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
4. Đường dẫn truy cập tham dự Đại hội trực tuyến: Quý cổ đông/người đại diện theo ủy
quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website https://ezgsm.fpts.com.vn/ và đăng nhập bằng
tài khoản ghi trên Thư mời gửi Quý cổ đông.
(Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch
thông báo kết thúc Đại hội)
5. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
6. Tài liệu Đại hội: Một số tài liệu phục vụ Đại hội đã được đăng tải ngày 08/10/2021 và
tiếp tục đăng tải bổ sung trên website Tập đoàn: www.rubbergroup.vn, mục Quan hệ cổ đông.
7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui
lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về Tập đoàn trước 16:00 ngày 06/01/2021
(Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ
chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341
Liên hệ: Ông Phạm Văn Hỏi Em – Điện thoại: (028) 3932 5234 – Ext 1901
Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tập đoàn.
Ghi chú: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của
Tập đoàn có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này (nếu
có), Tập đoàn sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông).
Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN

Huỳnh Văn Bảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.
1. Bên ủy quyền:
Tên cá nhân/tổ chức: ............................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ................ cấp ngày .......... tại ................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ................................................................................................
(Bằng chữ ................................................................................................................ )
2. Bên nhận ủy quyền:
Tên cá nhân/tổ chức: .............................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ................ cấp ngày .......... tại ................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
Số cổ phần được ủy quyền: ...................................................................................
(Bằng chữ ................................................................................................................ )
3. Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ
phần và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên
quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết
thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.
Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân
thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………, ngày …… tháng …… năm 202…
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

............................................................. ..................................................................
Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Hình thức tổ chức: Trực tuyến.
Địa điểm trực tiếp: Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.
Hồ Chí Minh.
Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2022 (thứ Tư).
STT

Nội dung

1.

Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng nhập vào phần mềm trực tuyến

2.

Chào cờ

3.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

4.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

5.

Báo cáo thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

6.

Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông

7.

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn

8.

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn

9.

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn

10.

Thảo luận;
Biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026:
- Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
11.
- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;
- Cổ đông thực hiện bầu cử;
- Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
12. Giải lao

STT

Nội dung

13. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
14. Ra mắt Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026
15.

- Công bố Biên bản Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

16. Bế mạc Đại hội
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QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
và bỏ phiếu điện tử của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “Đại
hội”) của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (gọi tắt là
“Tập đoàn”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại
diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, các bên
tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
Điều 2. Cơ sở pháp lý
1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng
dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
2. Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần được
Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn thông qua theo Nghị quyết số 31/NQĐHĐCĐCSVN ngày 25/6/2021.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội trực tuyến để cổ đông thực hiện
các quyền biểu quyết – bầu cử của mình.
2. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối
Internet và thực hiện biểu quyết – bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do
Tập đoàn quy định và thông báo.
3. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại
diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dư đại
hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một
đối tượng trong một hoàn cảnh.
5. “Xác thực” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là
những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. “Bầu dồn đều” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ
đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên
hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số
1

Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
7. “Bầu ghi số” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ
đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho
từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng
tổng số phiếu bầu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện.
8. “Sự kiện bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu
tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện
pháp cần thiết, khả năng cho phép.
CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN
Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội
1. Điều kiện tham dự Đại hội
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam –
Công ty cổ phần có tên trong danh sách tại thời điểm ngày 30/9/2021 hoặc những
người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
2. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội
Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn
bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy
quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tập đoàn, các quy định
pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của Tập đoàn.
3. Yêu cầu kỹ thuật
Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng,
điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet, ...).
4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
a) Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự
Đại hội:
– Được tham dự và biểu quyết – bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của
Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn
thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tập đoàn;
– Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội.
b) Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham
dự Đại hội:
– Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc
đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Tập đoàn hướng dẫn cụ thể
trong thông báo mời họp;
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– Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại
hội phải giữ bí mật, 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 Đoàn Chủ tịch cho phép;
Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội
phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 thành viên do Tập đoàn chỉ
định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình
hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.
Điều 6. Đoàn chủ tịch
1. Đoàn Chủ tịch Đại hội tối đa 05 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tập đoàn làm Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết
định theo đa số. Đoàn chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương
trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ,
có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người
đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp
trong các trường hợp sau:
a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc
họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông
dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết – bầu cử.
Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định
khai mạc.
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:
a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình nghị sự đã được Đại
hội thông qua.
b) Đề cử Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.
c) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
d) Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
f) Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết
Đại hội.
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Điều 7. Ban thư ký Đại hội
1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm 02 thành viên.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa,
bao gồm:
a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
Điều 8. Ban Kiểm phiếu
1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông đề cử
và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban
Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết – bầu cử trực tuyến của các cổ đông tại
Đại hội;
b) Phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát; trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử;
d) Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bầu cử và biểu quyết;
e) Lập Biên bản kiểm phiếu điện tử và công bố trước Đại hội, bao gồm Báo cáo
kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kết quả biểu quyết
theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
f) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả
kiểm phiếu.
CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội
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 theo Danh sách cổ đông được lập tại thời
điểm triệu tập Đại hội.
Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội
1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày, buổi sáng ngày 12/01/2022.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ
đông trực tuyến được quy định cụ thể trong Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ
đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Phụ lục 1 Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình
Đại hội quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 4 của Quy chế này.
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Điều 11. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết – bầu cử
1. Nguyên tắc chung
Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông
qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền
của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết tính
bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ
đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Phương thức biểu quyết
Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề
trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do
Tập đoàn quy định và thông báo đối với từng vấn đề:
a) Chương trình Đại hội;
b) Quy chế họp của Đại hội;
c) Số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu;
d) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn;
e) Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn;
f) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn.;
g) Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;
h) Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS;
i) Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
k) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
l) Và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.
3. Phương thức bầu cử
Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
của Tập đoàn được thực hiện bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức
bầu dồn phiếu.
Điều 12. Thể lệ biểu quyết bỏ phiếu – bầu cử
Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số
phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương
ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có
quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham
dự Đại hội.
Điều 13. Thực hiện bỏ phiếu điện tử
Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ
đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại Hướng dẫn tham
dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Phụ lục 1 và Hướng
dẫn chi tiết tham dự trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại
Phụ lục 2 Quy chế này theo từng nội dung cần biểu quyết – bầu cử.
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Điều 14. Kết quả bỏ phiếu điện tử
1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được quy
định và tính toán bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Tập đoàn.
2. Ban Kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để
tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
Điều 15. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội
1. Các Nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 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 các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 30 và Điểm a Khoản
4 Điều 30 Điều lệ Tập đoàn.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện
theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội
đồng quản trị/Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số
phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên
Hội đồng quản trị/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 được Đại hội thông qua. 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/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 tại quy chế bầu cử.
Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lập và thông qua
bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương
trình Đại hội được thông khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ các nội dung quy định tại Khoản 1
Điều 30 và Điểm a Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Tập đoàn.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tập đoàn.
Điều 17. Các trường hợp bất khả kháng
1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy
ra những trường hợp bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ
(không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham
dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự
cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ, yêu cầu của các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.
2. Trong trường hợp này, việc tổ chức ĐHĐCĐ do Chủ tọa quyết định và sẽ
được thông báo cho cổ đông bằng hình thức thích hợp.
Điều 18. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành
1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định
tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được
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gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại
hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại
diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại
khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong
thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp
này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện
theo ủy quyền của cổ đông dự họp.
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Quy chế này gồm có 04 chương, 19 điều được thông qua tại Đại hội
đồng cổ đông là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tiến hành Đại hội.
Cổ đông, người đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban
Thư ký và Ban kiểm phiếu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế họp của Đại hội
đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn
Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh
nghiệp năm 2020.
BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần)
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ
phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam – CTCP (Tập đoàn).
2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ
phiếu điện tử
a) Điều kiện tham dự:
 Có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 30/9/2021 hoặc được ủy quyền hợp
lệ tham dự cuộc họp;
 Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết
nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di
động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.
b) Cách thức tham dự:
 Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ
đông của Tập đoàn được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy
cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ
đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ
thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của
mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.
Tập đoàn sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu
quyết – bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm
đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
 Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Tập đoàn.
Đồng thời, để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Tập đoàn có thể yêu cầu cổ
đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ
chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú
hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ,
địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Tập đoàn có thể gửi thông tin tên đăng nhập và
mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết – bầu cử như đã đề cập tại Khoản 3
Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông
tin đăng ký của cổ đông.
 Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền
cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn và quy định luật hiện
hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền
bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Tập
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đoàn sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để
đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được
ủy quyền. Tập đoàn cung cấp thông tin đăng nhập cho đại điện được ủy quyền theo
thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông
báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/hòm thư điện tử/số điện thoại). Cổ
đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Tập đoàn.
3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực
tuyến và bỏ phiếu điện tử
a) Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập,
mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội
đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình
thức thông báo thông tin đăng nhập do Tập đoàn quy định). Cổ đông/người đại
diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật
khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/
người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu
trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin
đã đăng ký này.
b) Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp
lại thông tin đăng nhập, Tập đoàn có thể thông báo thông qua các hình thức: trực
tiếp hoặc email/điện thoại.
c) Tập đoàn khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu,
nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo
mật thông tin.
4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ
đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông được biểu quyết – bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền
theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo
hình thức bỏ phiếu điện tử.
b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo
mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy
quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu
điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người
đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ
đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tập đoàn về kết quả bỏ phiếu
điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
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c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho
Tập đoàn để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu
tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Tập
đoàn để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo
ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro
khác xảy ra trước thời điểm Tập đoàn nhận được thông báo của Cổ đông/người đại
diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại
diện theo ủy quyền của cổ đông.
5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội
đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư
cách Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông báo cáo kết quả công khai
tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã biểu quyết ít nhất một nội
dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
6. Thực hiện Ủy quyền
a) Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5. Quy định về ủy quyền
tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.
b) Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Tập đoàn.
 Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
(nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 Tập đoàn nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước 16h00 ngày 25
tháng 10 năm 2021.
c) Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi
văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Tập đoàn trước lúc Đại
hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực
được tính theo thời gian Tập đoàn nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy
quyền trực tuyến.
d) Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến
hành bỏ phiếu biểu quyết – bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong
Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.
7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
a) Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Đoàn Chủ
tịch điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn.
b) Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện
được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông
qua kênh trực tuyến mà Tập đoàn lựa chọn để tổ chức Đại hội hoặc hình thức khác
được Tập đoàn hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký có trách
nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã Cổ
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đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.
8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử
a) Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội
đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy
quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết – bầu cử các vấn đề thuộc
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên
thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả
bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
b) Biểu quyết – bầu cử: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
bỏ phiếu biểu quyết – bầu cử theo từng vấn để trong nội dung chương trình họp.
Khi biểu quyết – bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung,
Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án
“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết –
bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu
quyết – bầu cử tất cả nội dung cần biểu quyết – bầu cử tại một lần biểu quyết – bầu
cử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu
và gửi kết quả biểu quyết – bầu cử về hệ thống.
c) Bầu cử: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu bầu
cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, Cổ đông/người đại diện theo ủy
quyền của cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô trống tại cột “Bầu
dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô trống tại cột “Bầu dồn ghi số” tương ứng
với tên ứng viên được bầu cử. Sau khi hoàn tất nội dung bầu cử, Cổ đông/người
đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử
về hệ thống.
d) Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ
đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại diện
theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết – bầu cử bổ sung. Nếu các
Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết –
bầu cử bổ sung thì được coi là không biểu quyết – bầu cử với những nội dung này.
e) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả
biểu quyết – bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết – bầu cử.
Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết – bầu cử cuối cùng tại
thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.
9. Cách thức kiểm phiếu điện tử
a) Biểu quyết – bầu cử: Phiếu biểu quyết – bầu cử của mỗi Cổ đông/người đại
diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán
thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
b) Bầu cử: Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ
đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu.
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10. Các sự kiện bất khả kháng
a) Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ
phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của
Tập đoàn như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet
hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ
quan nhà nước, người có thẩm quyền khác, … Tập đoàn huy động tối đa mọi
nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không
quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
b) Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có
thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Đoàn Chủ tịch sẽ tuyên bố tạm dừng
Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết – bầu cử thông qua trước khi tạm
dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết – bầu cử
lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

12

PHỤ LỤC 2
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THAM DỰ TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần)
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần xin gửi tới các Quý
cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hướng dẫn đăng nhập, biểu
quyết – bầu cử tại hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến như sau:
1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, quý cổ đông/người đại
diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website
https://ezgsm.com.vn và đăng nhập bằng tài khoản đã được gửi trong Thư mời
họp của Quý cổ đông.
Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi
Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc nội dung biểu quyết – bầu cử hoặc kết thúc
Đại hội.
2. Đổi mật khẩu
Tập đoàn khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi
nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên
truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật
thông tin.
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3. Biểu quyết – bầu cử
Sau khi đăng nhập, Cổ đông thực hiện tích chọn “Biểu quyết – bầu cử trực tuyến”

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp
Cao su Việt Nam – CTCP có 11 lần biểu quyết và 02 lần bầu cử theo nội dung
Chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của
Tập đoàn.
Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: tán thành,
không tán thành hoặc không có ý kiến, sau đó Cổ đông thực hiện nhấn “Biểu
quyết”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Cổ đông.
Với các nội dung bầu cử, Quý cổ đông tick chọn 1 ô “Bầu dồn đều phiếu”
hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu”, sau đó Cổ đông thực hiện nhấn
“Bầu cử”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Cổ đông.
Lưu ý: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết – bầu cử, của mình cho đến
khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết – bầu cử tại cuộc họp.
4. Thảo luận
Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chatbox phía dưới cùng, bên phải
giao diện của cổ đông.
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5. Các tính năng khác bao gồm
* Tính năng livestream: Trong ngày Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc
theo diễn biến tình hình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

* Liên hệ: Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị cổ đông
xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.
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TAP DOAN CONG NGHIEP
CAO SU VIET NAM

CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tir do - Hanh phuc

S6:.../TTr-HDQTCSVN

TP. Ho Chi Minh, ngay&i thdng 12 ndm 2021

Tp TRINH
Ve viec thong qua vice sua doi, bo sung Dieu le to chirc va boat dong
cua Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty co phan
Kinh gui: Dai hoi dong co dong
Can cu Luat Doanh nghiep;
Can cir Dieu le to chuc va boat dong cua Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam Cong ty co phan;
Can cu Cong van s6 2131/UBQLV-NN ngay 06/12/2021 cua Uy ban Quan ly v6n
Nha nuoc tai Doanh nghiep ve viec sua doi Dieu le va Quy che cua Tap doan Cong
nghiep Cao su Viet Nam - CTCP;
Can cu Nghi quyit s6 T't /NQ-HDQTCSVN ngay ^0/ //I /2021 cua Hoi dong quan
tri Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty co phan;
Xet Ta trinh so 3£34/TTr-CSVN ngay f?/
/2021 cua Tong Giam doc Tap doan;
Hoi dong quan tri Tap doan kinh trinh Dai hoi dong co dong thong qua viec sua doi,
bo sung Dieu le to chuc va boat dong cua Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam Cong ty co phan, cu the nhu sau:
>

•>

y

r

Sua doi, bo sung

Dieu le hien hanh

Dieu 9. Quyen cua co dong

Dieu 9. Quyen cua co dong
77

7

y

t

y

2. Co dong pho thong co cac quyen sau:

2. Co dong pho thong co cac quyen sau:

a) Tham du, phat bieu trong cuoc hop
'A
'
Dai hoi dong co dong va thuc hien quyen
bieu quyet true tiep tai Dai hoi dong co
dong hoac thong qua nguai dai dien theo
uy quyen hoac thuc hien bo phieu tuxa;

a) Tham du, phat bieu trong cuoc hop
Dai hoi dong co dong va thuc hien quyen
bieu quyet true tiep hoac thong qua nguai
dai dien theo uy quyen hoac hinh thuc khde
do Diiu le cong ty, phdp luat quy dinh;

7

r

r

\

9

7

9

y

7

y

7

y

9

y

c) Tu do chuyen nhuong co phan cua
c) Duac tu do chuyen nhuong co phan
cua minh cho nguai khde da duac thanh minh cho nguai khde, tru truang hap quy
loan day du theo quy dinh cua Dieu le nay dinh tai khodn 3 Dieu 120, khodn 1 Dieu
127 cua Luat doanh nghiep va quy dinh
va phdp luat hien hanh cho nguai khde;
khde ciia phdp luat co lien quan;
r

y

r

X

f) Tiep can thdng tin ve danh sdeh co
dong co quyen du hop Dai hoi dong co
dong;

g) Xem xet, tra cuu, trich luc hoac sao
f) Xem xet, tra cuu, trich luc hoac sao
chup Dieu le Tap doan, bien ban hop Dai chup Dieu le Tap doan, bien ban hop Dai
hoi dong co dong va cac quyet dinh cua hoi dong co dong va nghi quyet Dai hoi
Dai hoi dong cd dong;
dong cd dong;________________________

Sua doi, bo sung

Dieu le hien hanh

g) Truong hop Tap doan giai the hoac
h) Truong hep Tap doan giai the hoac
pha san, dugc nhan mot phan tai san con lai pha san, dugc nlian mot phan tai san con lai
tuong ung voi ty le so huu co phan tai Tap tuong ung voi ty le so huu co phan tai Tap
doan sau khi Tap doan da thanh loan ede doan;
khodn no (bao gom cd nghia vu no doi voi
Nhd nuoc, thue, phi) vd thanh todn cho ede
co dong ndm giir ede loai co phan khde ciia
Tap doan theo quy dinh cua phdp ludt;

3. Co dong hoac nhom co dong so huu
3. Co dong hoac nhom co dong so
co phan pho thong tro len
huu tu 0,1% tong so co phan pho thong tro tu 0,1% t6ng so
>
'
len> ngoai cac quyen> quy dinh tai khoan 2 ngoai cac quyen quy dinh tai khoan 2 dieu
nay, co cac quyen sau day:
dieu nay, co cac quyen sau day:
r

\

7

c) Tiep can thong tin ve danh sdeh co
c) Kiem tra vd nhan ban sao hoac ban
tnch dan danh sdeh ede co dong co quyen dong co quyen du hop Dai hoi dong co
tham du vd bieu quyet tai cudc hop Dai hoi dong;
dong co dong;
e) Xem xet, tra cuu, trich luc so bien
ban vd nghi quyet, quyet dinh cua Hoi dong
qudn tri, bao cdo tai chinh giua ndm vd
hang ndm, bao cdo cua Ban kiem sodt, hap
dong, giao dich phdi thong qua Hoi dong
qudn tri vd tai lieu khde, tru tai lieu lien
quan den bi mat thuang mai, bi mat kinh
doanh cua Tap doan;
^

7

f

r

y

x

X

f) Cac quyen khac theo quy dinh phdp
e) Cac quyen khac dugc phdp ludt quy
ludt vd Dieu le nay.
dinh vd Dieu le nay.
*>
*>
4. Co dong hoac nhom co dong quy
4. Co dong hoac nhom co dong quy
dinh tai khoan 3 Dieu nay co quyen yeu dinh tai khoan 3 Dieu nay co quyen yeu
cau trieu tap hop Dai hoi dong co dong cau trieu tap hop Dai hoi dong co dong
trong truong hgp sau day:
trong truong hgp sau day:
b) Truong hap khde theo quy dinh
b) Nhiem ky cua HDQT da vuat qua
sau thdng mb HDQT mai chua dupe bdu phdp ludt vd Dieu le nay.
thay the.
y

7

7

X

X

Tran trong kinh trinh./.
Nai nhan:
- Nhir tren;
- Uy ban QLVNN tai DN;
- Dang Website TD;
- HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Liru: VT, TCNS.

TM.HOI DONG QUAN TRI
TICK , „

THAmVftN
•^/cONG NGHIEl/fW

CAOSU 11'

\ VIET NAM/*
^Wg tvc(5hha

Hr

Huynh Van Bao
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
(Lần thứ 5)

TP. Hồ Chí Minh, tháng

năm 2022
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PHẦN MỞ ĐẦU
Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty cổ phần thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày …../01/2022.
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giải thích từ ngữ
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
a) “Tập đoàn” là gọi tắt của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;
b) "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần phát hành mà các cổ đông đã
thanh toán đủ và được quy định tại Điều 7 của Điều lệ này;
c) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội
thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn
thi hành tại từng thời điểm;
d) “Đơn vị phụ thuộc” là các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trong cơ cấu tổ chức
của Tập đoàn;
e) “Công ty con” là bất kỳ công ty nào mà trong đó Tập đoàn (i) sở hữu trên 50%
vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; hoặc (ii) có quyền trực tiếp hoặc
gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng
Thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc; hoặc (iii) có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ
sung Điều lệ của công ty đó;
f) “Công ty liên kết” là Công ty có cổ phần, vốn góp không ở mức chi phối của
Tập đoàn; chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với Tập đoàn theo tỷ lệ góp vốn hoặc
theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đã ký kết giữa Công ty với Tập đoàn;
g) “Công ty tự nguyện liên kết với Tập đoàn” (sau đây gọi là công ty tự nguyện liên
kết) là công ty không có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn nhưng tự nguyện liên kết với Tập
đoàn, chịu sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ với Tập đoàn theo hợp đồng liên kết hoặc
theo thỏa thuận hoặc cam kết với Tập đoàn;
h) “Đơn vị thành viên của Tập đoàn” (sau đây gọi là đơn vị thành viên) là các công
ty con, các đơn vị phụ thuộc, các công ty liên kết, các công ty tự nguyện liên kết.
i) “Cổ phần chi phối, vốn góp chi phối của Tập đoàn” là cổ phần hoặc phần vốn
góp của Tập đoàn chiếm trên 50% vốn điều lệ;
j) “Quyền chi phối” của Tập đoàn đối với một doanh nghiệp khác bao gồm ít nhất
một trong các quyền sau đây:
i.

Quyền sở hữu duy nhất của doanh nghiệp;

ii. Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối của doanh nghiệp;
iii. Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội
đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp;
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iv. Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định việc phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều
lệ của doanh nghiệp;
v. Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của
doanh nghiệp;
vi. Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa Tập đoàn và doanh nghiệp bị
chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.
k) “Người đại diện phần vốn của Tập đoàn” (sau đây gọi là Người đại diện) là
người được Tập đoàn cử làm đại diện một phần hoặc toàn bộ vốn góp của Tập đoàn tại
doanh nghiệp khác để thực hiện toàn bộ hoặc một số quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của
cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại doanh nghiệp đó theo quy định của pháp luật.
l) "Ngày thành lập" là ngày mà Tập đoàn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp lần đầu;
m) "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 Tập
đoàn ký kết giao dịch của Tập đoàn.
n) "Người điều hành" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tập
đoàn
o) “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.
p) "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp
với Tập đoàn trong các trường hợp được quy định tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh
nghiệp;
q) “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở
lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tập đoàn;
r) “Pháp luật" có nghĩa là Hiến pháp, tất cả các luật, pháp lệnh, nghị định, nghị
quyết, thông tư, quyết định và các văn bản pháp luật khác được các cơ quan Nhà nước
Việt Nam ban hành theo từng thời kỳ liên quan đến các hoạt động của Tập đoàn;
s) "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
t) “Người có quan hệ gia đình” là cá nhân có quan hệ được quy định tại Khoản 22
Điều 4 Luật Doanh nghiệp.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản
khác sẽ bao gồm cả những văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế chúng.
3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho
việc theo dõi và không ảnh hưởng tới việc giải thích và nội dung của các điều khoản
trong Điều lệ này.
4. Các từ ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ này nếu không mâu thuẫn với chủ
thể hoặc ngữ cảnh sẽ có nghĩa tương tự trong Luật Doanh nghiệp.
Điều 2. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn
hoạt động của Tập đoàn
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1. Tên gọi:
-

Tên gọi bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG
TY CỔ PHẦN

-

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

-

Tên gọi bằng tiếng Anh: VIETNAM RUBBER GROUP - JOINT STOCK COMPANY

-

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VIETNAM RUBBER GROUP

-

Tên viết tắt: VRG

-

Logo, biểu tượng:

Biểu tượng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Cục sở hữu trí tuệ
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số
121481, theo Quyết định số 5324/QĐ-SHTT ngày 20-3-2009.
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
3. Trụ sở chính:
-

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

-

Điện thoại: (84.028) 39325235 – 39325234

-

Email: vrg@rubbergroup.vn

-

Website: www.rubbergroup.vn; www.vnrubbergroup.com

Fax: (84.028) 39327341.

4. Văn phòng đại diện
Trong nước

Địa chỉ

1. Văn phòng đại diện tại Hà Nội

56 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nước ngoài

Địa chỉ

1. Tại Vương quốc Campuchia

7B, đường 466, Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc
Campuchia

2. Tại CHDCND Lào

Bản HongKe, đường T4 Mương Xaysettha,
Viêng Chăn

3. Tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

1120 Avenue of the Americas, 4th floor, New
York 10036

4. Tại Cộng hòa Liên bang Nga

3/201, Gruzinsky Pereulok, Moscow 123056,
Cộng hòa Liên bang Nga
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5. Tại Cộng hòa Ukraine

Osvoboditel 1, office 304 - Kiev

6. Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân # 1720 Yu An Mansion, No 738 DongFeng
Trung Hoa
Road, Pudong Shanghai, PC: 200120
7. Tại Cộng hòa Slovakia

Nábrezná 908, Kysucké Nové Mesto 02401

5. Địa điểm kinh doanh:
-

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM

-

Địa chỉ: 210 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, Tp.HCM

6. Thời hạn hoạt động: Trừ trường hợp tổ chức lại; giải thể, phá sản theo quy định
tại Điều 86 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Tập đoàn là vô thời hạn.
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật.
Tập đoàn có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Tổng Giám đốc.
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 Tập đoàn;
c. Trung thành với lợi ích của Tập đoàn; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội
kinh doanh của Tập đoàn, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Tập
đoàn 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 Tập đoàn 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.
e. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Tập đoàn do vi phạm trách
nhiệm, nghĩa vụ nêu trên.
Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Tập đoàn
1. Ngành nghề kinh doanh:
Tập đoàn đầu tư kinh doanh theo các ngành nghề sau:
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Stt
1
2
3

Tên ngành
Trồng cây cao su
Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su
Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: chế biến và kinh doanh mủ cao su
Trồng rừng chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa,
rơm, rạ và vật liệu tết bện

4

Chi tiết: sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ
nguyên liệu và gỗ thành phẩm)

Mã ngành
0125
2013
0210

1629

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
5

Chi tiết: Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ
trong sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su
và cây rừng trồng.

8230

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
6

Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ
liệu ngành công nghiệp cao su, vật tư nông nghiệp

4669

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
7

Chi tiết: Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo và kinh
doanh các sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp khác (không đúc,
sắt thép và chế tạo sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp tại trụ sở)

2592

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,
chủ sử dụng hoặc đi thuê
8

9

Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên
cơ sở đất trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo
quy hoạch của địa phương)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
Chi tiết: Hoạt động tài chính, tín dụng và dịch vụ tài chính

6810

8291

Sản xuất điện
10

Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà
máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo
đúng quy định của pháp luật

3511

Truyền tải và phân phối điện
11

Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà
máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo
đúng quy định của pháp luật

3512

9

12

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ
vận tải bằng xe buýt)

4931

Chi tiết: vận tải đường bộ
13

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Đầu tư phát triển, tổ chức quản lý, khai thác cảng biển,
bến thủy nội địa và vận tải đường thủy

5021

14

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp (không
sản xuất tại trụ sở). Công nghiệp sản xuất

3290

15

Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Cấp nước

3600

16

Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: xử lý nước thải (không sản xuất tại trụ sở)

3700

17

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: đo đạc, bản đồ, kiểm định, giám định hàng hóa

7110

18

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan
đến máy vi tính
Chi tiết: tin học

6209

In ấn
19

(trừ in, tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt,
may, đan tại trụ sở)

20

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

21

1811

Chi tiết: khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không
hoạt động tại trụ sở)

5510

Đại lý du lịch

7911

Chi tiết: Dịch vụ du lịch
22

Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động

23

Chăn nuôi khác
Chi tiết: Chăn nuôi gia súc (không hoạt động tại trụ sở).

24

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được
phân vào đâu
Chi tiết: dịch vụ khoa học công nghệ, xuất bản; thương mại.
Dịch vụ trong bảo vệ môi trường

25

7830
0149

7490

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: đầu tư, xây dựng khai thác các nhà máy phát nhiệt điện, thủy
điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.

4299

10

26

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: sản xuất kinh doanh: vật liệu xây dựng, vật tư nông
nghiệp (không sản xuất tại trụ sở).

27

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).

4663

6619

28

Trồng cây lâu năm khác

0129

29

Trồng cây hàng năm khác

0119

30

Trồng cây ăn quả

0121

31

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

0128

32

Hoạt động dịch vụ sau thu họach

0163

33

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

0161

34

Chế biến và bảo quản rau quả

1030

35

Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế (không hoạt động tại trụ sở)

8610

36

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

8620

2. Mục tiêu hoạt động
a) Phát triển Tập đoàn có trình độ công nghệ, trình độ quản lý hiện đại và chuyên
môn hóa cao; làm nòng cốt để ngành cao su của cả nước phát triển nhanh, bền vững, nâng
cao khả năng cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế;
b) Kết hợp giữa phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển với nhiệm vụ giữ
vững an ninh, chính trị, quốc phòng, hỗ trợ an sinh xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên
giới. Kết hợp giữa đầu tư và mở rộng quan hệ ngoại giao trong phạm vi tổ chức sản xuất
của Tập đoàn;
c) Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác, kinh doanh có lãi; bảo toàn và phát triển
vốn, tạo lợi nhuận cho cổ đông và bảo đảm việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho
người lao động.
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và tổ chức hoạt động
1. Tập đoàn được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh
theo ngành nghề của Tập đoàn đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh
nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực
hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Tập đoàn.
2. Tập đoàn có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác
được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Tập đoàn là ở trong và ngoài nước.
4. Tập đoàn có thể thành lập công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn; tham gia
thành lập hoặc góp vốn, mua cổ phần trong các công ty con khác, công ty liên kết hoạt
động trong và ngoài nước.
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Điều 6. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Tập đoàn hoạt động theo Hiến pháp,
pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật
và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Tập đoàn tạo điều kiện để tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính
trị - xã hội khác trong Tập đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ
của tổ chức đó.
Chương 2
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG
Điều 7. Vốn Điều lệ của Tập đoàn
1. Vốn điều lệ của Tập đoàn tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông
thông qua là 40.000.000.000.000 VND (Bốn mươi ngàn tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Tập đoàn được chia thành 4.000.000.000 cổ phần với
mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 VND (mười ngàn đồng).
2. Cơ cấu vốn điều lệ:
Chỉ tiêu
Tổng vốn điều lệ:
+ Cổ phần nhà nước:
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động
+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn
+ Cổ phần của các cổ đông khác

Số cổ phần
(cổ phần)
4.000.000.000
3.870.842.819
28.813.371
726.250
99.617.560

Tỷ lệ nắm giữ
(%)
100,00
96,77
0,72
0,02
2,49

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần được quyền bán tiếp
phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần sau khi công ty cổ phần đã chính thức hoạt động
theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt điều chỉnh.
3. Tập đoàn 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. Tập đoàn đảm bảo rằng Điều lệ này và Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi một cách hợp pháp để phản ánh việc
tăng, giảm Vốn Điều lệ.
4. Các hình thức tăng Vốn Điều lệ của Tập đoàn:
a) Phát hành cổ phần ra công chúng, phát hành cổ phần riêng lẻ để huy động thêm
vốn, kể cả trường hợp phát hành cổ phần để trả cổ tức;
b) Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành thành cổ phần (nếu có);
c) Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung Vốn Điều lệ theo quy định của
pháp luật;
d) Các hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định và phù hợp với quy
định của Pháp luật có liên quan.
5. Các hình thức giảm Vốn Điều lệ của Tập đoàn:
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a) Tập đoàn mua lại và hủy bỏ một số lượng cổ phần đã phát hành có mệnh giá
tương ứng với số vốn dự kiến điều chỉnh giảm;
b) Các hình thức khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 8. Cổ phần, cổ đông phổ thông
1. Toàn bộ cổ phần của Tập đoàn vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông.
2. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
3. Việc phát hành cổ phần ưu đãi (nếu có) do Đại hội đồng cổ đông quyết định
theo từng thời kỳ và phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Cổ đông sở hữu cổ
phần ưu đãi có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với từng loại cổ phần ưu đãi theo quy
định của pháp luật.
4. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa
vụ và lợi ích ngang nhau trong loại cổ phần đó.
5. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.
6. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến bán chào bán không được cổ đông và
người nhận chuyển nhượng ưu tiên mua, đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền
chào bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của Tập đoàn và người
khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ
đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng
khoán có quy định khác.
7. Tập đoàn có thể mua lại cổ phần do chính Tập đoàn đã phát hành theo cách
thức được quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Điều lệ này và Pháp luật hiện hành. Cổ
phần phổ thông do Tập đoàn mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào
bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và
văn bản hướng dẫn liên quan.
8. Tập đoàn có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác
khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của Pháp luật.
9. Tập đoàn không có cổ đông sáng lập.
Điều 9. Quyền của cổ đông
1. Cổ đông là người chủ sở hữu Tập đoàn, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo
số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác của Tập đoàn trong phạm vi số vốn đã góp vào Tập đoàn.
2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu
quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền hoặc hình
thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định;
Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
trong trường hợp sau đây:
i. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
ii. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
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iii. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình
thức điện tử khác;
iv. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
b) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) 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 của Luật doanh nghiệp và quy định khác
của pháp luật có liên quan;
d) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông
mà họ sở hữu;
e) 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;
f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tập đoàn, biên bản họp Đại hội
đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
g) Trường hợp Tập đoàn giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại
tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tập đoàn;
h) Yêu cầu Tập đoàn mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại
Điều 131 Luật Doanh nghiệp;
i) Quyền được đối xử công bằng. 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 Tập đoàn có các loại
cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại
hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
k) Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Tập
đoàn công bố theo quy định của pháp luật;
l) Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết
định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này, quyết định của Hội
đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho
Tập đoàn, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của
Luật doanh nghiệp;
m) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 0,1% tổng số cổ phần phổ thông trở lên
ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này, có các quyền sau:
a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
b) Yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy
định tại khoản 4 Điều này;
c) Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;
d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều
hành hoạt động của Tập đoàn khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có
họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là cá nhân; tên,
địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối
với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông,
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tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tập đoàn;
vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
e) 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 Tập đoàn;
f) Các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ này.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người
quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
b) Trường hợp khác theo quy định pháp luật và Điều lệ này;
Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có
họ, tên, địa chỉ thường trú, số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số
doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ
chức; số 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 Tập đoàn, căn cứ và lý do yêu
cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài
liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định
vượt quá thẩm quyền.
5. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định tại Điểm a
Khoản 3 Điều này được thực hiện như sau:
a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai
mạc Đại hội đồng cổ đông;
b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc
nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 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.
6. Quyền của cổ đông đại diện vốn Nhà nước:
a) Số lượng đại diện theo ủy quyền tối đa là 06 (sáu) người.
b) Quyền quyết định và lựa chọn hình thức tiếp tục bán số cổ phần chưa bán hết khi
thực hiện cổ phần hoá, để vốn nhà nước xuống còn 75% vốn điều lệ Tập đoàn;
c) Quyền quyết định việc tiếp tục chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Tập đoàn
theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;
d) Thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;
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e) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp
trong phạm vi số vốn mà Nhà nước đã góp vào Tập đoàn.
Điều 10. Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông có nghĩa vụ sau:
1. Tuân thủ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn.
2. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
4. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Tập đoàn dưới mọi
hình thức, trừ trường hợp được Tập đoàn 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 Tập đoàn phải cùng liên đới chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tập đoàn trong phạm vi giá trị cổ
phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
5. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.
7. Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Tập đoàn 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 Tập đoàn.
8. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực
tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có
thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ
đông.
9. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các
quyền, lợi ích của Tập đoàn và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều
lệ này;
10. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Sổ đăng ký cổ đông
1. Tập đoàn hoặc đơn vị được Tập đoàn ủy thác phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ
đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể
là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.
2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn;
b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số
cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
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c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là cá
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với
cổ đông là tổ chức;
e) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.
3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Tập đoàn hoặc Trung tâm
lưu ký chứng khoán Việt Nam. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao
chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Tập đoàn hoặc Trung tâm lưu
ký chứng khoán Việt Nam.Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông
báo kịp thời với Tập đoàn để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Tập đoàn không chịu
trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi
địa chỉ của cổ đông.
Điều 12. Chứng nhận Cổ phiếu
1. Cổ đông của Tập đoàn được cấp Chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần
và loại cổ phần sở hữu. Chứng nhận Cổ phiếu có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn;
b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên Chứng nhận Cổ phiếu;
d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; tên,
mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
f) Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và dấu của Tập đoàn (nếu có);
g) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Tập đoàn và ngày phát hành Chứng nhận
Cổ phiếu;
h) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật Doanh
nghiệp đối với Chứng nhận Cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.
2. Trong thời hạn hai (02) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền
sở hữu cổ phần theo quy định của Tập đoàn hoặc thời hạn hai (02) tháng hoặc có thể lâu
hơn theo điều khoản phát hành quy định kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần
theo như quy định tại phương án phát hành của Tập đoàn, người sở hữu số cổ phần sẽ
được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Tập đoàn chi
phí in chứng nhận cổ phiếu.
3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì
cổ đông được Tập đoàn cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ
đông phải bao gồm các nội dung sau đây:
a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
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Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi tiếp
nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn có thể yêu
cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư
hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Tập đoàn
cấp cổ phiếu mới.
4. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do Tập đoàn phát
hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo
pháp luật Tập đoàn chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.
5. Sau khi Tập đoàn đã niêm yết hoặc đăng ký lưu ký tập trung, cổ phần do các cổ
đông sở hữu sẽ được ghi nhận dưới hình thức bút toán ghi sổ. Việc phát hành, chuyển
nhượng và các vấn đề liên quan đến các loại cổ phần khi đó sẽ được thực hiện theo quy
định của Pháp luật.
Điều 13. Chứng chỉ chứng khoán khác
1. Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Tập đoàn (trừ các
thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời hoặc các tài liệu tương tự) sẽ được phát hành có dấu
và chữ ký của Người đại diện pháp luật Tập đoàn, trừ trường hợp mà các điều khoản và
điều kiện phát hành quy định khác.
2. Tập đoàn có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái
phiếu khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 14. Chào bán cổ phần
1. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:
a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện
hữu tuân theo quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp và các quy định Pháp luật liên
quan;
b) Chào bán ra công chúng;
c) Chào bán cổ phần riêng lẻ. Việc chào bán cổ phần riêng lẻ tuân theo quy định tại
Điều 125 Luật Doanh nghiệp và các quy định Pháp luật liên quan.
2. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của Tập đoàn sau khi đủ điều
kiện là Công ty cổ phần niêm yết và đại chúng sẽ thực hiện theo các quy định của Pháp
luật về chứng khoán.
3. Tập đoàn thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ
ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.
4. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần
trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá
thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời
điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:
a) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Tập đoàn;
b) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số
chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông;
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Điều 15. Chuyển nhượng cổ phần
1. Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp pháp luật có quy định
khác. Trường hợp Điều lệ Tập đoàn có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì
các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong chứng nhận cổ phiếu của cổ phần
tương ứng.
2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường
hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng
hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển
nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp cổ phiếu của Tập đoàn đã được
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.
3. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và không
được 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.
4. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Tập đoàn
cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc
nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Tập đoàn.
5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và
Tập đoàn phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần
còn lại
6. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ
đông Tập đoàn sau khi đã thanh toán đủ và những thông tin của họ quy định tại Khoản 2
Điều 11 của Điều lệ này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.
Điều 16. Thừa kế cổ phần.
1. Trong trường hợp cổ đông là cá nhân chết, thì người thừa kế theo di chúc hoặc
theo Pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Tập đoàn. Thủ tục giải quyết thừa kế sẽ
tuân theo quy định của Pháp luật.
Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người
thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải
quyết theo quy định của Pháp luật về dân sự.
2. Khi một cổ đông là một pháp nhân bị giải thể, phá sản, sáp nhập, chia tách,
chuyển đổi hình thức hoạt động, thì mọi quyền và trách nhiệm liên quan tới cổ phần của
cổ đông đó sẽ được giải quyết theo quy định của Pháp luật.
Điều 17. Thu hồi cổ phần
1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để
mua cổ phần, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số
tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không
thanh toán đầy đủ gây ra cho Tập đoàn.
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2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy
(07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp
không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng
hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. Việc
thu hồi bao gồm tất cả các khoản cổ tức được công bố đối với cổ phần bị thu hồi đó mà
chưa được chi trả thực tế trước thời điểm thu hồi.
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 hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối
tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị cho rằng là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ
phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi
theo lãi suất của Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm bị 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 phần vào
thời điểm thu hồi.
6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời
điểm thu hồi tại địa chỉ người nắm giữ cổ phần đăng ký. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể
cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.
Điều 18. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại Tập đoàn hoặc thay
đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ này có quyền yêu cầu Tập đoàn
mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ
đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Tập đoàn mua lại.Yêu
cầu phải được gửi đến Tập đoàn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông
thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
2. Tập đoàn phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông theo quy định tại khoản
1 Điều này trong vòng chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Cổ phần sẽ
được mua lại theo giá trị trường tại thời điểm đó, nếu giá thị trường không xác định được
thì sẽ do các bên thỏa thuận.
3. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức
định giá chuyên nghiệp định giá. Tập đoàn giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức định giá
chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. Chi phí thuê
tổ chức định giá sẽ do cổ đông yêu cầu chi trả. Giá bán của cổ phần sẽ được xác định trên
cơ sở định giá do tổ chức định giá có thẩm quyền định giá.
Trong vòng năm (05) ngày, kể từ ngày có giá do tổ chức định giá cung cấp, nếu hai
bên không phản đối, thì giá bán sẽ được coi như đã được đồng ý. Trong trường hợp hai
bên có phản đối, thì ý kiến phản đối phải được gửi bằng văn bản tới Tập đoàn. Trong
vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến phản đối, nếu hai bên không đạt được
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thỏa thuận, thì vụ việc được đưa ra giải quyết tại cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy
định tại Điều 88 của Điều lệ này.
Điều 19. Mua lại cổ phần theo quyết định của Tập đoàn
Tập đoàn có quyền mua lại không quá ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ
thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:
1. Hội đồng quản trị quyết định việc mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng
số cổ phần đã bán của mỗi loại trong mỗi mười hai (12) tháng. Trong trường hợp khác,
việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá
mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định
tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ Tập đoàn không quy định
hoặc Tập đoàn và cổ đông có liên quan không có thoả thuận khác thì giá mua lại không
được thấp hơn giá thị trường.
3. Tập đoàn có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần
của họ trong Tập đoàn. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của Tập đoàn phải
được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn ba
mươi (30) ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ
trụ sở chính của Tập đoàn, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại
hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ
đông chào bán cổ phần của họ cho Tập đoàn.
Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương
thức bảo đảm đến được Tập đoàn trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán
phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; tên, mã số
doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số
cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông
hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Tập đoàn chỉ mua lại cổ phần được chào
bán trong thời hạn nói trên.
Điều 20. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
1. Tập đoàn chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy
định tại Điều 18 và Điều 19 của Điều lệ này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần
được mua lại, Tập đoàn vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác. Trường hợp mua lại cổ phần dẫn đến việc giảm Vốn Điều lệ của Tập đoàn thì phải
được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cổ phần được mua lại theo Điều 18, Điều 19 Điều lệ này là cổ phiếu quỹ và Hội
đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này
và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.
3. Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết, nhận lợi tức, các quyền phát sinh từ
việc chào bán, phát hành thêm cổ phiếu và các quyền khác.
4. Chứng nhận Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được
tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản
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trị và Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc
chậm tiêu hủy chứng nhận cổ phiếu gây ra đối với Tập đoàn.
5. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong
sổ kế toán của Tập đoàn giảm hơn mười phần trăm (10%) thì Tập đoàn phải thông báo
cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thanh toán hết số
cổ phần mua lại.
6. Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại Khoản 1 Điều
này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 73 của Điều lệ này thì các cổ đông phải
hoàn trả cho Tập đoàn số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả
được cho Tập đoàn thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tập đoàn trong phạm vi giá trị số
tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.
Chương 3
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SOÁT
Điều 21. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành và kiểm soát
1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của Tập đoàn gồm: Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và
Kế toán trưởng.
2. Bộ máy giúp việc bao gồm: các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các bộ phận. Trong
quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành, kiểm soát và bộ máy giúp việc của
Tập đoàn có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mục 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 22. 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 Tập đoàn.
2. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua:
a) Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Tập đoàn;
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) Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật doanh
nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà
Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
e) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
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f) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát;
g) 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 Tập đoàn;
h) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn;
i) Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;
j) 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 Tập đoàn, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi
xét thấy cần thiết;
k) Quyết định mua lại trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
l) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây
thiệt hại cho Tập đoàn và cổ đông Tập đoàn;
m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tập đoàn;
n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Tập đoàn và chỉ định người thanh lý;
o) Thông qua kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh hằng năm của Tập đoàn;
p) Tập đoàn 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 Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
q) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát;
r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong trường hợp sau đây:
a) Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc
người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
b) Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó
trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả
các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao
dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
4. Tất cả các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận
và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
Điều 23. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường
niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông
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được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 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. 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 Tập đoàn có thể được thông
qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).
2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ
ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc gia hạn thời gian họp
đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá 6 tháng kể
từ ngày kết thúc năm tài chính.
Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
a) Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh hằng năm của Tập đoàn;
b) Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất
thường trong các trường hợp sau đây:
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tập đoàn;
b) Báo cáo tài chính quý, sáu (06) 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 số đầu kỳ;
c) Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát
viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản
trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;
d) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 9 Điều lệ này.
Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải 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,
trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;
e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp bằng văn bản nếu Ban kiểm soát thấy
rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý vi phạm nghiêm trọng các
nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động
hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
f) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.
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4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba
mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản
trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 2 Điều này hoặc kể từ ngày
nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 2 Điều này.
Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách
nhiệm trước Pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Tập đoàn.
5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo
quy định tại Khoản 4 Điều này, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm
soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban kiểm
soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định, thì Ban kiểm soát phải chịu
trách nhiệm trước Pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Tập đoàn.
6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định tại Khoản 5 Điều này, thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại
Khoản 3 Điều 9 của Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
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 Tập đoàn 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.
7. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông:
a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng
cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá
mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
c) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
d) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
e) Dự thảo nghị quyết, quyết định 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, Kiểm soát viên;
f) Xác định thời gian và địa điểm họp;
g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của
Luật Doanh nghiệp;
h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.
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8. Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
tại các Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 của Điều này sẽ được Tập đoàn hoàn lại. Chi phí
này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông,
kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
Điều 24. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật
và Điều lệ có thể trực tiếp tham dự, uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp hoặc
thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông. Người được cổ đông uỷ quyền
không được phép uỷ quyền lại cho người khác đồng thời không được hành động vượt quá
phạm vi được uỷ quyền. Trường hợp có nhiều hơn một (01) Người đại diện theo uỷ quyền
được cử, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi Người đại diện.
2. Cổ đông là tổ chức có quyền uỷ quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
3. Việc uỷ quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành
văn bản theo mẫu của Tập đoàn và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền, thì phải có chữ ký của cổ đông
đó và người được uỷ quyền dự họp;
b) Trường hợp Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ
quyền, thì phải có chữ ký của Người đại diện theo uỷ quyền, Người đại diện theo pháp
luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
c) Trong trường hợp khác, thì phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của
cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
d) Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền
trước khi vào phòng họp.
e) Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại
diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu
giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu
trước đó chưa đăng ký với Tập đoàn);
4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, 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:
a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng
lực hành vi dân sự;
b) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;
c) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.
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Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Tập đoàn 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 25. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ
đăng ký cổ đông của Tập đoàn. Việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại
hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối
cùng dự kiến.
2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa
chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp
hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ
phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.
3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền
dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung
những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng
cổ đông. Người quản lý Tập đoàn phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông,
sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm
bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không
chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu.
Điều 26. Chương trình họp và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung
cuộc họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 9 của 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 được gửi đến Tập đoàn chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày
khai mạc. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy
tờ pháp lý đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành
lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó
nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định
tại Khoản 2 Điều này chậm nhất 2 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do Người triệu tập Đại hội đồng cổ
đông từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội
dung;
b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 0,1% cổ phần phổ thông theo
quy định tại Khoản 3 Điều 9 Điều lệ này;
c) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
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4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy
định tại Khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường
hợp quy định tại Khoản 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.
5. 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 là hai mươi mốt (21)
ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo
được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên
lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.
6. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ
đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn và đăng báo hằng ngày
của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết.
7. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:
a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
c) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
d) Phiếu biểu quyết;
e) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.
8. Việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp quy định tại Khoản 7 Điều này có
thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tập đoàn. Trường hợp này,
thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và Tập đoàn phải gửi tài liệu họp
cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu bằng văn bản.
Điều 27. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50%
tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Khoản 1
Điều này, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người
triệu tập họp Đại hội có quyền huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập
họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ
đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến
hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp
đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo qui
định tại Khoản 2 Điều này, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được triệu tập trong vòng hai
mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc
họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu
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quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề
dự kiến được phê chuẩn tại 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 28. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tập đoàn phải thực hiện 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. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tập đoàn cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được
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 được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi
tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản
đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để
quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo
từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. 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.
2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
được quy định như sau:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp 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, thì trưởng Ban kiểm
soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự
họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Trong các trường hợp khác,
người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu
chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
b) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
c) 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 họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay
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.
4. Cổ đông hoặc người được uỷ 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; Chủ tọa không
được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực
của những nội dung biểu quyết trước đó không thay đổi.
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 cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị
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quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu
biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa
công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền:
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;
7. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và
phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. Quyết định của Chủ tọa về trình
tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ
mang tính phán quyết cao nhất.
8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng
ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các
trường hợp sau đây:
a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các 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.
Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng 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 thành
viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các
biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.
10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn
trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:
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.
Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả
các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp
giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
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Hàng năm Tập đoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ
đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Điều 29. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức
biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề liệt kê dưới đây được thông
qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cần thiết
có thể thực hiện theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như quy định tại Khoản 1 Điều
23 của Điều lệ. Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì trình tự, thủ tục thực hiện
theo Điều 31 Điều lệ này:
a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn;
b) Thông qua định hướng phát triển Tập đoàn; Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh
doanh hằng năm của Tập đoàn;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
f) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
g) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
h) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi
lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn;
i) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
j) Tổ chức lại, giải thể, phá sản Tập đoàn.
Điều 30. Điều kiện để Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được
thông qua
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu có từ (65%) trở lên tổng số
phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được
ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
c) Tổ chức lại hay giải thể Tập đoàn;
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 Tập đoàn;
e) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tập đoàn;
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2. Các nghị quyết khác 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
Khoản 1 và Khoản 3 Điều này;
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 Hội đồng
quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho
một hoặc một số ứng cử viên.
Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, 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 này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt
cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm
soát, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa
chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
4. Thay đổi các quyền:
a) Nghị quyết, quyết định 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 quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.
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 hai (02) cổ đông (hoặc đại diện
được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (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 vòng ba mươi (30) ngày sau đó 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 được 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.
b) Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với
các quy định tại Điều 27 và Điều 30 Điều lệ này.
c) 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 Tập đoàn không bị thay đổi khi Tập đoàn
phát hành thêm các cổ phần cùng loại
5. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì
nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 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.
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6. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ
đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ
ngày nghị quyết, quyết định được thông qua; việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng
việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tập đoàn.
Điều 31. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định
của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị
quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền
biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tập đoàn, trừ
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 29 Điều lệ này.
2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết, quyết định của
Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ
đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý
kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Khoản 1
và Khoản 2 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và
tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 143 của Luật Doanh nghiệp;
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 cổ đông là cá nhân; tên,
mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ
chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của đại diện theo ủy
quyền 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;
e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến
đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
f) Thời hạn phải gửi về Tập đoàn phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật
của Tập đoàn;
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc
người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo
pháp luật của tổ chức được ủy quyền;
5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tập đoàn theo một trong các
hình thức sau đây:
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a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tập đoàn phải được đựng trong phong bì dán
kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tập đoàn qua fax hoặc thư điện
tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tập đoàn 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.
6. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng
kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.
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 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;
e) Các vấn đề đã được thông qua;
f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật
của Tập đoàn, người giám sát kiểm phiếu và người 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;
7. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời
hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Tập đoàn có trang
thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên
trang thông tin điện tử của Tập đoàn.
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 trừ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 30 và Điểm a Khoản 4
Điều 30 Điều lệ Tập đoàn.
9. 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 được lưu giữ tại trụ sở chính
của Tập đoàn.
10. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có
giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
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Điều 32. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc
ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập
thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
d) Chủ tọa và thư ký;
e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về
từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách
đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương
thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không
có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
h) Các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
i) Họ, tên, 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.
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 biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài,
thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế
mạc cuộc họp.
3. 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.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời
hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có
thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tập đoàn.
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những
công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối
về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày
kể từ khi gửi biên bản.
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6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp,
nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tập đoàn.
Điều 33. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội
đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ
đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa
án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết, quyết
định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
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.
Mục 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tập đoàn, có toàn quyền nhân danh Tập
đoàn để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn không thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn do Đại hội đồng cổ đông
quyết định tối thiểu là 03 (ba) thành viên và không quá 11 (mười một) 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 Tập đoàn và có xét yếu
tố về giới. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 09 (chín) người. Nhiệm kỳ của
thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ
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không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện theo quy

định hiện hành.
Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tập đoàn cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên
điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành
viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của
Hội đồng quản trị.
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.
4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu
quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc
nhóm cổ đông nắm giữ từ không phẩy một phần trăm (0,1%) đến dưới mười phần trăm
(10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần
trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba
mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03)
ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử
tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm
(60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy
mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%)
đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ tám mươi
phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng
viên; từ chín mươi phần trăm (90%) trở lên được đề cử đủ ứng cử viên.
5. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử
vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng
cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tập đoàn quy định tại Quy chế nội bộ về
quản trị Công ty của Tập đoàn.Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng 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.
6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin
theo các quy định của Pháp luật.
7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn.
Điều 35. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý
doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
b) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh, có kinh nghiệm thực
tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của Tập đoàn.
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c) Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn có thể đồng thời là thành viên Hội
đồng quản trị của Công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản
trị tại quá 05 công ty khác, thời hạn có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.
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 Tập đoàn; của người quản lý Tập đoàn, người có
thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
e) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng
thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước;
f) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý
thức chấp hành Pháp luật;
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị có đủ điều
kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện sau:
a) Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn;
không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn ít nhất
trong ba (03) năm liền trước đó;
b) Không phải người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%)
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn;
c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn, trừ các khoản phụ
cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
d) 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.
3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải thông báo với Hội đồng quản trị về
việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo 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 điều
kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị
không còn đáp ứng đủ 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 đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc
lập Hội đồng quản trị có liên quan.
4. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên
Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu
mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin
điện tử của Tập đoàn để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.
Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác
và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ
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một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan
đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b) Trình độ học vấn;
c) Trình độ chuyên môn;
d) Quá trình công tác;
e) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và
các chức danh quản lý khác;
f) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tập đoàn, trong trường hợp
ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn;
g) Các lợi ích có liên quan tới Tập đoàn (nếu có);
h) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
i) Các thông tin khác (nếu có).
Điều 36. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Tập đoàn phải chịu sự giám sát và chỉ
đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện
các quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tập đoàn 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 Tập đoàn;
b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội
đồng cổ đông thông qua;
c) Giải quyết các khiếu nại của Tập đoàn đối với người điều hành doanh nghiệp
cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tập đoàn để giải quyết các vấn đề liên quan
tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;
d) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ này;
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo
quy định của Pháp luật;
f) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng
hoặc lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính
gần nhất của Tập đoàn. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy
định tại Điểm f Khoản 2 Điều 22, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 49 của Điều lệ này;
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h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm,
ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và quyết định mức lương đối với Tổng Giám đốc; Bổ
nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và quyết định mức lương với Phó
Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác của Tập đoàn;
i) Thông qua để Tổng Giám đốc quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu
đối với Trưởng các Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các đơn vị phụ thuộc Tập đoàn;
j) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám
đốc Tập đoàn;
k) Cử Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn và cử Người đại diện theo uỷ
quyền tham gia Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên, Ban kiểm soát tại doanh nghiệp
khác, quyết định mức thù lao, quyền lợi và nghĩa vụ của những người đó;
l) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công
việc kinh doanh hằng ngày của Tập đoàn;
m) Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn sau khi được Đại hội
đồng cổ đông chấp thuận thông qua để bảo vệ cổ đông;
n) Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm toán
nội bộ của Tập đoàn (nếu có).
o) Quyết định cơ cấu tổ chức Tập đoàn; Quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh,
văn phòng đại diện của Tập đoàn và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
p) 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 quyết định;
q) Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Tập đoàn lên
Đại hội đồng cổ đông;
r) Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;
s) Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;
t) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
u) Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng
cổ đông ủy quyền;
v) Đề xuất Đại hội đồng cổ đông việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Tập đoàn;
w) Phê duyệt các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định
cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
x) Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong Điều lệ này.
3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
a) Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Tập đoàn;
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b) Thành lập các công ty con của Tập đoàn;
c) Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp và trừ trường
hợp quy định tại Khoản 2 Điều 138 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp
phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện,
sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Tập đoàn;
d) Chỉ định và bãi nhiệm những người được Tập đoàn ủy nhiệm là đại diện thương
mại và Luật sư của Tập đoàn;
e) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi
thường của Tập đoàn;
f) Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10%
giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
g) Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở
Việt Nam hay nước ngoài;
h) Việc định giá tài sản góp vào Tập đoàn không phải bằng tiền trong đợt phát hành
cổ phiếu hoặc trái phiếu của Tập đoàn, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
i) Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được
chào bán trong mười hai (12) tháng;
j) Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Tập đoàn;
k) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự
chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ
thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành
khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội
đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tập đoàn bị coi là không có giá trị và chưa được
Hội đồng quản trị thông qua.
5. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý
kiến bằng văn bản theo nguyên tắc đa số quá bán. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có
một phiếu biểu quyết.
6. 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 Tập đoàn, 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 Tập đoàn; thành viên phản đối thông qua nghị quyết
nói trên được miễn trừ trách nhiệm;
7. 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 Tập đoàn.
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8. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
a) 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, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của
Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản
trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một
trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội
đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.
Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết
thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.
b) Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội
đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù
hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Tập đoàn.
Điều 37. 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. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải có kinh nghiệm ít
nhất ba (03) năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính
hoặc ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn.
-

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật Tập đoàn.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
của Tập đoàn.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ
cuộc họp; triệu tập và 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 Tập đoàn trái với nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị;
e) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
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 Tập đoàn, kết quả quản lý điều hành của Tổng Giám
đốc Tập đoàn;
g) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này theo phân cấp, ủy quyền của Hội
đồng quản trị và Pháp luật có liên quan;
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3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được
nhiệm vụ của mình, thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy
quyền, thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức
Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản
trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày có quyết định bãi
miễn hoặc chấp thuận từ chức của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi
báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Tập đoàn, báo cáo kiểm toán và báo cáo
kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách
quản trị Tập đoàn để hỗ trợ hoạt động quản trị Tập đoàn được tiến hành một cách có hiệu
quả. Nhiệm kỳ đầu tiên khi thành lập của Người phụ trách quản trị Tập đoàn là ba (03)
năm, các nhiệm kỳ tiếp theo không quá năm (05) năm. Người phụ trách quản trị Tập đoàn
phải là người 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 Tập đoàn, Hội đồng quản
trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn khi cần nhưng không trái với các
quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người
phụ trách quản trị Tập đoàn tùy từng thời điểm. Người phụ trách quản trị Tập đoàn 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 Tập đoàn và cổ đông;
b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
d) Tham dự các cuộc họp;
e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với
luật pháp;
f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các
thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn;
h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;
Điều 38. Cuộc họp Hội đồng quản trị
1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ
được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07)
ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 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.
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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 có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp Hội đồng quản
trị được tiến hành tại trụ sở chính của Tập đoàn hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc
ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng
quản trị.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ
và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày
làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi
quý phải họp ít nhất một (01) lần.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì
hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị
bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:
a) Ban kiểm soát;
b) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
c) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
d) Ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;
e) Các trường hợp khác do Điều lệ Tập đoàn quy định.
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 4 Điều này. Trường hợp
Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách
nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tập đoàn; người đề nghị có quyền thay thế Hội
đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng
quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên
Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể
được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo
họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản bằng tiếng Việt và phải thông báo đầy
đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu
cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết
của thành viên.
Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác,
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và
các Kiểm soát viên được đăng ký tại Tập đoàn.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài
liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.
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Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận
nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (¾) tổng số
thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được
ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp cuộc họp
được triệu tập theo quy định 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. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến
giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những
địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo
luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng
phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội
đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm
cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội
đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.
Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến
hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng
định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc
họp này.
10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông
qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư,
phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội
đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở
trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.
11. Biểu quyết:
a) Trừ quy định tại điểm b khoản 10 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị
hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng
quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao
dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi
ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Tập đoàn. Thành viên Hội đồng
quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp
Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
c) Theo quy định tại điểm d khoản 10 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc
họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà
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thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết
định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng
quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm
a và điểm b khoản 5 Điều 52 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;
12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp
đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Tập đoàn và biết bản
thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu
tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp
thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời
điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Tập đoàn, thành viên Hội đồng quản trị này phải
công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức
sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc
hợp đồng nêu trên.
13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành
viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang
bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.
14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý
kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết
này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.
15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị
tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành
trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10)
ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể
lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.
16. Hàng năm, Hội đồng quản trị yêu cầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có
báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được
công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
17. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo
cáo tài chính của Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản
trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Tập đoàn.
Điều 39. Biên bản họp Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi
và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập
thêm bằng tiếng nước ngoài. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải làm xong và thông qua
trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
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b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
c) Thời gian, địa điểm họp;
d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được uỷ quyền dự họp; họ, tên các
thành viên không dự họp và lý do;
e) Các 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) Các vấn đề đã được thông qua;
i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp.
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.

Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội
dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu
giữ tại trụ chính của Tập đoàn.
3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài, thì nội
dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
Điều 40. 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, Kế toán trưởng, cán bộ, viên chức quản lý trong Tập đoàn, cán bộ, viên chức quản lý
trong các Công ty con do Tập đoàn nắm 100% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn góp
của Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài
chính, hoạt động của đơn vị theo quy chế thông tin do Hội đồng quản trị quy định hoặc
nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
2. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính
xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp
Hội đồng quản trị có quyết định khác.
Điều 41. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này;
b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên
tục mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp bất khả kháng;
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c) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Tập đoàn
và được chấp thuận;
d) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng
quản trị;
e) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có
những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
f) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
g) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;
h) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử
dụng tài sản của Tập đoàn để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo
không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
i) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Tập đoàn với tư cách là ứng viên Hội
đồng quản trị.
2. 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 Tập đoàn. 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) Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên
mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
Mục 3
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Điều 42. Tổ chức bộ máy quản lý và người điều hành doanh nghiệp
1. Tổ chức bộ máy quản lý: Hệ thống quản lý của Tập đoàn phải đảm bảo bộ máy
quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội
đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn. Tập đoàn có một (01)
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 Hội đồng quản trị.
2. Người điều hành Tập đoàn:
Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Tập
đoàn được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu
và quy chế quản lý của Tập đoàn do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh
nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Tập đoàn đạt được các mục tiêu đề ra trong
hoạt động và tổ chức.
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Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với
Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành
khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.
Điều 43. Tổng Giám đốc, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một
người khác làm Tổng Giám đốc; ký hợp đồng quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác
cùng các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thù lao, tiền lương và lợi ích
khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được
thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường
niên của Tập đoàn.
2. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hằng ngày
của Tập đoàn, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp
với Điều lệ Tập đoàn và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu sự giám
sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật
về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ đầu tiên khi thành lập của Tổng Giám đốc là 03 (ba) năm, các nhiệm
kỳ tiếp theo không quá 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.
4. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
a) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh; có trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành,
nghề kinh doanh của Tập đoàn, phải có kinh nghiệm ít nhất ba (03) năm quản lý, điều
hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành, nghề có liên quan
đến ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn;
b) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh
nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý
thức chấp hành Pháp luật;
d) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, kiểm
soát viên của Tập đoàn; người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn.
e) Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.
Điều 44. Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc
1. Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ
đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tập đoàn đã được Hội đồng quản trị
và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao
gồm việc thay mặt Tập đoàn ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều
hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
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3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý
nội bộ của Tập đoàn;
4. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Tập đoàn;
5. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Tập đoàn cần tuyển
dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị
thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng
quản trị quyết định;
6. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động,
việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan
đến hợp đồng lao động của họ;
7. Chậm nhất Quý 1 của năm kế hoạch, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch
kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân
sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
8. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Tập đoàn (sau đây
gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Tập
đoàn theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán,
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng
năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những
thông tin quy định tại các quy chế của Tập đoàn;
9. Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn; quy hoạch phát triển các dự án
thuộc các ngành, nghề do Tập đoàn kinh doanh; kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm, kế
hoạch phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn; chuẩn bị các dự án đầu tư, các đề án tổ chức,
quản lý; dự thảo Điều lệ, Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tập đoàn; dự thảo Quy chế quản lý tài
chính của Tập đoàn, các quy chế, quy định của Tập đoàn; xây dựng kế hoạch phát triển
nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống chỉ tiêu công nghệ, tiêu chuẩn sản phẩm, định mức
kinh tế, kỹ thuật, đơn giá tiền lương; chuẩn bị các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, các
phương án đề phòng rủi ro, các phương án huy động và sử dụng vốn; chuẩn bị các báo
cáo định kỳ, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính riêng của Tập đoàn, báo cáo tài chính
hợp nhất của Tập đoàn và các đề án, dự án khác.
10. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn để Hội đồng quản trị
trình Ðại hội đồng cổ đông thông qua.
11. Trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của
Hội đồng quản trị hoặc để Hội đồng quản trị trình cấp có thẩm quyền quyết định.
12. Quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng vay, cho vay, hợp đồng mua, bán tài
sản của Tập đoàn theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị Tập đoàn. Ký kết
các hợp đồng nhân danh Tập đoàn.
13. Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
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14. Quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều
động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Trưởng các Ban,
Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị phụ thuộc sau khi được Hội đồng quản trị chấp
thuận bằng văn bản.
15. Quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều
động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Phó Trưởng các Ban,
Phó Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng đơn vị phụ thuộc theo đề nghị của Trưởng các
Ban, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị phụ thuộc.
16. Quyết định các vấn đề được Hội đồng quản trị Tập đoàn phân công hoặc ủy
quyền theo quy định tại Điều lệ này và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty của Tập đoàn,
các văn bản Pháp luật có liên quan.
17. Quyết định phương án sử dụng vốn, tài sản của Tập đoàn để góp vốn, mua cổ
phần của các Công ty trong nước có giá trị theo mức phân cấp hoặc ủy quyền của Hội
đồng quản trị và các quy định khác của Pháp luật.
18. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyết
định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với các
chức danh theo quy định tại Khoản 8 Điều này và các chức danh quản lý theo phân cấp
của Hội đồng quản trị.
19. Đề nghị Hội đồng quản trị Tập đoàn quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc,
nghỉ hưu đối với các chức danh: Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tập đoàn; thành
viên Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty và Kiểm
soát viên công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn nắm
100% vốn điều lệ.
20. Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử Người đại diện phần vốn góp của Tập
đoàn tại doanh nghiệp khác, giới thiệu người tham gia vào Hội đồng quản tri, Hội đồng
thành viên, Ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác.
21. Tổ chức điều hành kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động hằng
ngày; kế hoạch phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn; công tác kiểm toán, thanh tra, bảo
vệ, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ và các công tác
khác nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại
hội đồng cổ đông; điều hành hoạt động của Tập đoàn nhằm thực hiện các nghị quyết và
quyết định của Hội đồng quản trị.
22. Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các doanh
nghiệp thành viên.
23. Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn; thực
hiện việc công bố thông tin, công khai các báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật.
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24. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ này và các quy định khác
của Pháp luật.
25. Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp và phải báo cáo
ngay với Hội đồng quản trị.
26. Trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
27. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ
đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan
này khi được yêu cầu; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, của
Điều lệ này và theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Điều 45. Miễn nhiệm, thay thế Tổng Giám đốc
1. Tổng Giám đốc Tập đoàn bị miễn nhiệm, thay thế trong các trường hợp sau:
a) Bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng. Hội đồng quản trị có
thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ một phần hai (1/2) thành viên Hội đồng quản trị
trở lên biểu quyết tán thành (trường hợp này không tính phiếu biểu quyết của chính Tổng
Giám đốc) và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế;
b) Không còn đủ điều kiện làm Tổng Giám đốc theo quy định tại Khoản 4 Điều 43
Điều lệ này;
c) Có đơn xin từ chức và được Hội đồng quản trị chấp thuận;
d) Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;
e) Tập đoàn lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản theo
quy định của Pháp luật về phá sản;
f) Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao (trừ
trường hợp bất khả kháng);
g) Không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn
để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính
của Tập đoàn;
h) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và
kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;
i) Doanh nghiệp vi phạm Pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định
của Pháp luật.
2. Trường hợp Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải tạm cử người
để đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc,
Hội đồng quản trị phải tiến hành thủ tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.
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Điều 46. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ
1. Tập đoàn có các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
miễn nhiệm, thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
Số lượng Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp với nhu cầu
quản trị của Tập đoàn.
2. Phó Tổng Giám đốc giúp Tổng Giám đốc trong việc điều hành Tập đoàn; thực
hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Tổng Giám đốc giao phù hợp với Điều lệ này; chịu trách
nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước Pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
Việc ủy quyền có liên quan đến ký kết hợp đồng hoặc liên quan đến sử dụng con dấu của
Tập đoàn đều phải thực hiện bằng văn bản.
3. Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay
thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
4. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của
Tập đoàn; giúp Tổng Giám đốc giám sát tài chính tại Tập đoàn theo Pháp luật về tài
chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, trước Hội đồng quản trị và trước
Pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hoặc ủy quyền.
5. Nhiệm kỳ đầu tiên khi thành lập của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là 03
(ba) năm, các nhiệm kỳ tiếp theo là không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.
6. Chế độ lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng của Phó Tổng Giám đốc, Kế
toán trưởng thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Tập đoàn.
7. Văn phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, kiểm
tra, giúp việc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành Tập đoàn cũng
như trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu, của cổ đông, của
thành viên góp vốn hoặc bên liên doanh đối với các doanh nghiệp khác.
8. Việc thành lập, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn
phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ do Tổng Giám đốc quyết định sau khi được
Hội đồng quản trị chấp thuận.
Mục 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN
Điều 47. Nghĩa vụ của người quản lý.
1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh
nghiệp, Pháp luật có liên quan, Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt
nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tập đoàn và cổ đông của Tập đoàn.
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3. Trung thành với lợi ích của Tập đoàn và cổ đông của Tập đoàn; không sử dụng
thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Tập đoàn, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản
của Tập đoàn để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Tập đoàn về các doanh nghiệp mà họ
và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo
này được niêm yết tại trụ sở chính và các chi nhánh.
5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 48. Công khai các lợi ích liên quan
1. Tập đoàn phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Tập
đoàn theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và các giao dịch tương
ứng của họ với Tập đoàn.
2. Người quản lý của Tập đoàn phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Tập
đoàn, 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.
3. Việc kê khai quy định tại Khoản 2 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 Tập đoàn trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung
tương ứng.
4. Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi
ích có liên quan được kê khai quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được thực hiện
như sau:

a) Tập đoàn phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan
cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở
chính của doanh nghiệp; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội
dung Danh sách nói trên tại các chi nhánh;
c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và người quản lý có quyền xem
xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc.
d) Tập đoàn phải tạo điều kiện để những người quy định tại Điểm c Khoản này tiếp
cận, xem, trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của Tập đoàn và
những nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó
khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao
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chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy
định tại Điều lệ này.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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 Tập đoàn đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 Tập
đoàn.

Điều 49. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng
quản trị chấp thuận
1. Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các đối tượng sau đây phải được Đại hội
đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:
a) Cổ đông, Người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%)
tổng số cổ phần phổ thông của Tập đoàn và những người có liên quan của họ;
b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ;
c) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 48 của Điều lệ này.
2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10%
(mười phần trăm) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
Trường hợp này, Người đại diện Tập đoàn ký hợp đồng phải thông báo các thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao
dịch đó; đồng thời 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 hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày,
kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu
quyết.
3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao
dịch quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp này, Người đại diện Tập đoàn ký hợp
đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan
đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội
dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về
nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu
quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số
phiếu biểu quyết còn lại tán thành.
4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của Pháp luật khi được ký
kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều
này, gây thiệt hại cho Tập đoàn; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng
quản trị hoặc Tổng Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh,
hoàn trả cho Tập đoàn các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.
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Điều 50. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc
1. Tập đoàn có quyền trả thù lao cho Người quản lý theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám
đốc được trả theo quy định sau đây:
a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù
lao công việc được tính theo tháng hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản
trị. Trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ
chuyên trách thì được trả lương theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của
thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho
từng thành viên, tiền lương cho thành viên chuyên trách theo nguyên tắc nhất trí. Tổng
mức thù lao và tiền lương thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng
cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại
và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
c) Tổng Giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Tổng Giám đốc
do Hội đồng quản trị quyết định;
d) Tổng mức thù lao và tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám
đốc do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên trên cơ sở đề nghị của
Hội đồng quản trị.
3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của thành viên Hội đồng quản
trị chuyên trách, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí
kinh doanh của Tập đoàn theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải
được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Tập đoàn, phải báo cáo
Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
Điều 51. Trách nhiệm cẩn trọng
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người
điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ
với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực cẩn trọng
vì lợi ích cao nhất của Tập đoàn.
Điều 52. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều
hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh
nghiệp và các quy định pháp luật khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán
bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi
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ích cho Tập đoàn vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có
được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá
nhân khác.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán
bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây
xung đột với lợi ích của Tập đoàn mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân
kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.
4. Tập đoàn không hỗ trợ các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những
người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có
các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại
hội đồng cổ đông chấp thuận.
5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tập đoàn với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng
quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức
có liên quan đến họ hoặc Tập đoàn, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người
liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá
trong các trường hợp sau đây:
a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (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, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội
đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao
dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng
quản trị không có lợi ích liên quan;
b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (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 này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản
trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ
đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó
đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;
c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng
và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Tập đoàn vào thời
điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông
thông qua.
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành
khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng
các thông tin chưa được phép công bố của Tập đoàn hoặc tiết lộ cho người khác để thực
hiện các giao dịch có liên quan.
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Điều 53. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý vi phạm nghĩa
vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng,
mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi
vi phạm của mình gây ra.
2. Tập đoàn 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 Tập đoàn là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang
là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Tập
đoàn ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Tập đoàn với tư cách
thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của
Tập đoàn với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích
hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Tập đoàn, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và
không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.
3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền
của Tập đoàn, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, cán bộ quản lý, nhân viên
hoặc là đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn được Tập đoàn bồi thường khi trở thành một
bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Tập đoàn là người
khởi kiện) trong các trường hợp sau:
a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với
lợi ích của Tập đoàn;
b) Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách
nhiệm của mình.
4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí
phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc
được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho
phép. Tập đoàn có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi
thường nêu trên.
Mục 5
BAN KIỂM SOÁT
Điều 54. Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không
quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo
nguyên tắc đa số, 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 Tập đoàn và phải
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làm việc chuyên trách tại Tập đoàn. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên
thường trú ở Việt Nam. Ban kiểm soát có ít nhất (01) một thành viên chuyên trách.
3. 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.
4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu
quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc
nhóm cổ đông nắm giữ từ không phẩy một phần trăm (0,1%) đến dưới mười phần trăm
(10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần
trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba
mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03)
ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử
tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ ứng viên.
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 cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn.
5. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát
và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát họp ít nhất 02 lần trong một
năm; số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số Kiểm soát viên. Biên bản họp Ban
kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký cuộc họp (nếu có) và các Kiểm soát viên
tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát
phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.
6. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát
viên quan tâm.
Điều 55. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên
1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
2. Kiểm soát viên phải 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 Tập đoàn; Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Tập
đoàn, các thành viên ban kiểm soát còn lại có thể là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;
3. Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán
được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn trong 03 năm liền
trước đó;
4. Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của
Tập đoàn;
5. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của Tập đoàn, người đại
diện phần vốn của Tập đoàn, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Mẹ Tập đoàn;
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6. Không phải là người quản lý Tập đoàn; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc
người lao động của Tập đoàn;
7. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan.
Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát
1. Giám sát tình hình tài chính của Tập đoàn, tính hợp pháp trong các hoạt động của
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động
giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông;
2. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc
quản lý và điều hành Tập đoàn; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực
hiện các nhiệm vụ được giao.
3. 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. 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. 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 Tập đoàn, báo cáo đánh giá công tác
quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại
hội đồng cổ đông.
5. 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 Tập đoàn.
6. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Tập đoàn, các công
việc quản lý, điều hành hoạt động của Tập đoàn khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết ,
quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy
định tại Khoản 3 Điều 8 của Điều lệ này.
7. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 8 của
Điều lệ này, 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 giải trình 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 Tập đoàn.
8. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung,
cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
9. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại
Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, thì phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị
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trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải
pháp khắc phục hậu quả.
10. Có quyền 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 Tập đoàn.
11. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Tập đoàn để thực
hiện các nhiệm vụ được giao.
12. 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.
13. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn;
14. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn;
15. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải
thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu
người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
16. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp;
17. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều
lệ này và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát
Ngoài quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều 56 Điều lệ này, Trưởng Ban kiểm
soát có quyền hạn và nhiệm vụ sau:
1. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
2. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
3. 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.
4. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 58. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát
1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu
kèm theo phải được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như
đối với thành viên Hội đồng quản trị.
2. Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối
với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị.
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3. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Tập
đoàn phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức
như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
4. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Tập đoàn lưu giữ tại trụ
sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người
quản lý và nhân viên của Tập đoàn trong giờ làm việc.
5. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý
khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý,
điều hành và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm
soát hoặc Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị Tập đoàn phải bảo đảm rằng toàn bộ
bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị,
các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên
Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo
phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.
Điều 59. Thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên
1. Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi
khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng
mức lương, thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Kiểm soát viên 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. Kiểm soát viên được hưởng chế độ ưu đãi, phúc lợi và tham gia các hoạt động
của Tập đoàn như cán bộ, nhân viên khác tại Tập đoàn.
4. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh
doanh của Tập đoàn theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, Pháp
luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của
Tập đoàn.
Điều 60. Trách nhiệm của Kiểm soát viên
1. Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ của Tập đoàn, quyết định của Đại hội đồng cổ
đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất
nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tập đoàn và cổ đông của Tập đoàn.
3. Trung thành với lợi ích của Tập đoàn và cổ đông Tập đoàn; không được sử dụng
thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Tập đoàn, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của
Tập đoàn để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
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4. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 và
khoản 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Tập đoàn hoặc người khác, thì các thành viên Ban
kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó.
Mọi thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp
có được do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này phải hoàn trả Tập đoàn.
5. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm nghĩa vụ trong thực
hiện quyền và nhiệm vụ được giao, thì Hội đồng quản trị 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 có
giải pháp khắc phục hậu quả.
Điều 61. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

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 Doanh nghiệp;
b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;
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 Tập đoàn;
d) Trường hợp khác theo nghị quyết, quyết định Đại hội đồng cổ đông.
Chương 4
QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ
Điều 62. Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại khoản 4 Điều 34 của Điều lệ này có quyền
trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm
việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Tập đoàn danh sách cổ đông, các biên bản của
Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía đại
diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người
đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.
2. Thành viên Ban Kiểm soát và Người quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ
đông của Tập đoàn, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Tập đoàn vì
những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được
bảo mật.
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1. Tập đoàn sẽ phải lưu 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, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo
cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng 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.
2. Điều lệ Tập đoàn phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn.
Chương 5
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
Điều 63. Công nhân viên và công đoàn
1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên
quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi,
khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý.
2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên
quan đến quan hệ của Tập đoàn 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 Tập đoàn và quy định Pháp luật hiện hành.
Chương 6
QUAN HỆ CỦA TẬP ĐOÀN VỚI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
Điều 64. Quyền và trách nhiệm của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên
1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của đơn vị thành viên, Tập đoàn thực hiện quyền
và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với
đơn vị thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của Pháp luật có
liên quan.
2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa Tập đoàn và đơn vị thành viên đều phải
được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể
pháp lý độc lập.
3. Trường hợp Tập đoàn can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên
hoặc cổ đông và buộc đơn vị thành viên phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với
thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền
bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho đơn vị thành viên thì công ty
mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
4. Người quản lý của Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc đơn vị thành
viên thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều này phải liên đới cùng
công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.
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5. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho đơn vị thành viên theo quy định tại
Khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ
của đơn vị thành viên có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh đơn vị thành viên
đòi Tập đoàn đền bù thiệt hại cho công ty thành viên.
6. Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại Khoản 3 Điều này do đơn vị
thành viên là công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác, thì công ty con
được hưởng lợi đó phải liên đới cùng Tập đoàn hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho
công ty con bị thiệt hại.
7. Tập đoàn sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên tại đơn
vị thành viên để phối hợp, định hướng các hoạt động sau đây của các đơn vị thành
viên Tập đoàn:
a) Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch phối hợp kinh doanh
chung của toàn tập đoàn; định hướng chiến lược kinh doanh của các công ty con theo
chiến lược phát triển, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của toàn tập đoàn; xây dựng
và tổ chức thực hiện các quy chế quản lý, điều hành và tiêu chuẩn, định mức áp dụng
thống nhất trong toàn Tập đoàn;
b) Phân loại đơn vị thành viên theo vị trí và tầm quan trọng trong chiến lược phát
triển chung của Tập đoàn; xác định danh mục ngành nghề kinh doanh chính, danh mục
đơn vị thành viên chủ chốt; định hướng đơn vị thành viên theo ngành nghề kinh doanh
chính; quản lý và định hướng người đại diện theo ủy quyền bảo đảm quyền chi phối của
Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chủ chốt;
c) Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn, dài hạn và hàng năm của
các đơn vị thành viên;
d) Định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân
công, chuyên môn hóa, hợp tác hóa; tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị trường, xuất khẩu, sử
dụng thương hiệu, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào
tạo và các hoạt động khác của đơn vị thành viên theo chính sách chung của Tập đoàn;
đ) Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý thương hiệu Tập đoàn; định hướng về
thành tố chung trong tên gọi riêng của các công ty con, công ty liên kết;
e) Định hướng về tổ chức, cán bộ đối với các công ty con;
g) Định hướng nội dung Điều lệ, kiểm soát cơ cấu vốn điều lệ của công ty con;
h) Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia quản lý, điều hành ở công ty con. Ban
hành và thực hiện quy chế cử, thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện theo
ủy quyền; quy định những vấn đề phải được Tập đoàn thông qua trước khi người đại diện
theo ủy quyền quyết định hoặc tham gia quyết định tại các công ty con, công ty liên kết;
i) Làm đầu mối quản lý, điều tiết các nguồn lực chính của đơn vị thành viên, công ty
liên kết để bảo đảm mục tiêu của Tập đoàn, trong các lĩnh vực sau:
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- Là đầu mối thống nhất quy hoạch, quản lý và bố trí diện tích đất trồng cao su và
cây trồng khác, chuyển mục đích sử dụng đất cho các đơn vị thành viên (trừ Công ty tự
nguyện liên kết) theo quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
-

Thống nhất quản lý việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định là vườn cây cao su;

- Thống nhất giá sàn gỗ cao su thanh lý, điều phối việc mua, bán gỗ cao su thanh
lý giữa các đơn vị thành viên Tập đoàn theo nguyên tắc sát giá thị trường;
- Thống nhất cùng các đơn vị thành viên chủ chốt về giá sàn bán mủ cao su để áp
dụng chung tại các đơn vị thành viên Tập đoàn;
- Xây dựng, ban hành các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật để áp dụng chung
trong toàn Tập đoàn;
- Xây dựng các quy chế quản lý nguồn lực phù hợp với tình hình sản xuất kinh
doanh từng thời kỳ;
k) Thực hiện và cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc
tiến thương mại và các dịch vụ khác cho công ty con, công ty liên kết;
l) Phối hợp hình thành, quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ chung; giám sát tài
chính và kiểm soát rủi ro; quy định việc sử dụng lợi nhuận sau thuế phù hợp cho từng loại
hình doanh nghiệp và quy định Pháp luật; hỗ trợ hoạt động tài chính (thu xếp vốn, hỗ trợ
vốn và các hình thức khác) cho đơn vị thành viên khi được đơn vị thành viên đề nghị;
m) Phối hợp thực hiện công việc hành chính, giao dịch với các đối tác cho đơn vị
thành viên trong Tập đoàn khi được đơn vị thành viên này đề nghị; thực hiện nhiệm vụ
công ích và công việc do Nhà nước giao hoặc đặt hàng cho Tập đoàn;
n) Thiết lập, kết nối mạng lưới thông tin toàn bộ công ty con, công ty liên kết trong
Tập đoàn;
o) Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con;
p) Tham vấn công ty con, công ty liên kết trong thực hiện các hoạt động chung;
r) Các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm Tập đoàn, quy định Pháp luật có liên
quan, Điều lệ Tập đoàn và Điều lệ các đơn vị thành viên.
Điều 65. Quan hệ giữa Tập đoàn với các Công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100%
vốn điều lệ
1. Các Công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm:
a) Tổng Công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động theo hình thức
Công ty mẹ - Công ty con;
b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn
điều lệ hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con;
c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn
điều lệ;
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d) Công ty ở nước ngoài do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ.
2. Các Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này được thành lập, tổ chức và hoạt động theo
quy định của Pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của từng loại hình công ty đó.
3. Tập đoàn là chủ sở hữu của các Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này. Hội đồng
quản trị Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các Công ty
này. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ
của chủ sở hữu, bao gồm:
a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà Công ty báo cáo Tập đoàn để trình
Hội đồng quản trị thông qua hoặc quyết định;
b) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với
Công ty con;
c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp đầu tư, sản xuất,
kinh doanh tại Tập đoàn.
4. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn đối với Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này thực hiện
theo các điều khoản có liên quan được quy định tại Điều lệ này và các quy định dưới đây:
a) Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ theo đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc
Chủ tịch Công ty; Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty (đối với Công ty không có Hội
đồng thành viên) theo quy mô hoạt động và phù hợp với các quy định của Pháp luật;
b) Quyết định mô hình tổ chức và cơ cấu quản lý, các hình thức và biện pháp tổ
chức lại Công ty theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn; Thoả thuận để công ty quyết
định thành lập, tổ chức lại, giải thể các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, bộ máy giúp việc
thuộc Công ty, Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Công ty;
c) Quyết định các hình thức đầu tư ra ngoài và bán tài sản có giá trị trên 50% vốn
chủ sở hữu trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố tại quý gần nhất hoặc một
giá trị khác được quy định tại Điều lệ của Công ty; thông qua và trình cấp có thẩm quyền
cho phép Công ty đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Pháp luật;
d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh,
tài chính của Công ty;
đ) Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;
lợi nhuận được chi hàng năm;
e) Thông qua phê duyệt kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.
f) Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ của Công ty nhưng không trái
với Điều lệ này.
5. Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này có quyền ký kết hợp đồng, thực hiện các hoạt
động sản xuất, kinh doanh, tổ chức và nhân sự theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của
Công ty; phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị Tập đoàn.
6. Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch hoặc Hội đồng thành viên công ty quyết
định các dự án đầu tư, các hợp đồng mua, bán tài sản, hợp đồng thuê, cho thuê, hợp đồng
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vay và các hợp đồng khác theo Quy chế phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị Tập
đoàn, Điều lệ của các công ty và các quy định của Pháp luật.
Điều 66. Quan hệ giữa Tập đoàn với các Công ty con có cổ phần, vốn góp chi phối
hoặc Tập đoàn giữ quyền chi phối
1. Tập đoàn là chủ sở hữu cổ phần, vốn góp chi phối tại các Công ty con có cổ
phần, vốn góp chi phối. Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của
chủ sở hữu đối với phần vốn hoặc cổ phần của Tập đoàn tại các công ty này.
2. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn đối với các Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này
như sau:
a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp;
thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Pháp luật và Điều
lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của
doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Tập đoàn đã góp vào doanh nghiệp;
b) Chỉ định Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp
vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, thưởng, phụ
cấp và các lợi ích khác của Người đại diện; đánh giá đối với Người đại diện;
c) Yêu cầu Người đại diện thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại Điểm d
Khoản này, trừ trường hợp Điều lệ của doanh nghiệp có quy định khác; báo cáo định kỳ
hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp;
d) Tập đoàn giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định các nội dung sau của
doanh nghiệp sau khi thỏa thuận với Hội đồng quản trị Tập đoàn:
- Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu
phá sản doanh nghiệp;
-

Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;

- Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại
cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10%
tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm
của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành
viên, Kiểm soát viên. Đề cử để bổ nhiệm, kiến nghị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt
hợp đồng với Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng
và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm
soát viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản
trị, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) doanh nghiệp;
- Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm,
hàng năm của doanh nghiệp;
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- Chủ trương góp vốn, tỷ lệ nắm giữ, tăng, giảm vốn Tập đoàn đầu tư vào doanh
nghiệp khác; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị
hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm Công ty
con, Công ty liên kết;
- Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn
hơn 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại
Điều lệ của doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức
hằng năm;
-

Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

đ) Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và
thanh tra theo quy định việc chấp hành Pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát
triển vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực
hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh;
e) Tổng Giám đốc Tập đoàn có trách nhiệm: Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ
sơ mà Công ty báo cáo Tập đoàn để trình Hội đồng quản trị Tập đoàn xem xét, thông qua
hoặc quyết định; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Tập
đoàn đối với Công ty; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản
xuất, kinh doanh tại Công ty.
3. Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định
của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định dưới đây:
a) Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này có các quyền sau đây:
- Tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh trên cơ sở hợp đồng ký kết với Tập
đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn;
- Được tham gia các hình thức đầu tư với Tập đoàn hoặc các đơn vị thành viên
khác trong Tập đoàn theo quy định của Pháp luật;
- Được Tập đoàn giao thực hiện các hợp đồng kinh doanh, các dự án đầu tư trên
cơ sở hợp đồng ký kết và thỏa thuận với Tập đoàn.
b) Khi thực hiện các hoạt động nêu tại Điểm a Khoản này, Công ty có các nghĩa vụ
sau đây:
-

Thực hiện các cam kết trong hợp đồng đã ký;

- Thực hiện các quy chế, quy định, quy trình, quy phạm, các chỉ tiêu, tiêu chuẩn,
định mức kỹ thuật, các hướng dẫn có liên quan do Tập đoàn ban hành;
-

Chịu sự giám sát, hướng dẫn, đôn đốc của cơ quan quản lý, điều hành của Tập đoàn;

-

Thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng cho Người đại diện.
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Điều 67. Quan hệ giữa Tập đoàn với công ty liên kết
1. Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty liên kết theo
quy định của Pháp luật, theo Điều lệ công ty liên kết, hợp đồng liên kết và theo quy định
có liên quan của Điều lệ này.
2. Tập đoàn là chủ sở hữu phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp nêu ở
Khoản 1 Điều này. Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở
hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này. Hội đồng quản trị Tập đoàn ban hành
quy chế phân công, phân cấp cho Tổng Giám đốc Tập đoàn, Người đại diện theo ủy
quyền của Tập đoàn tại doanh nghiệp thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu
nhà nước trực tiếp tại doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của
Pháp luật.
3. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn đối với công ty liên kết được quy định tại Điều
lệ này và các quy định dưới đây:
a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp;
thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Pháp luật
và Điều lệ của công ty; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của
doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Tập đoàn đã góp vào doanh nghiệp;
b) Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền của cổ đông,
thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện theo ủy quyền,
quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện theo ủy quyền;
đánh giá đối với Người đại diện theo ủy quyền;
c) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền thực hiện các nội dung đã được giao quy
định tại Điểm d Khoản này, trừ trường hợp Điều lệ của doanh nghiệp có quy định khác;
báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn của
Tập đoàn, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp;
d) Tập đoàn giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo ủy quyền quyết định các nội
dung sau của doanh nghiệp:
- Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu
phá sản doanh nghiệp;
-

Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;

- Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại
cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10%
tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm
của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành
viên, Kiểm soát viên; đề cử để bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng
với Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích
khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên,
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Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm
soát viên, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp; Quyết định/giới thiệu/chấp
thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật
đối với các Chức danh quản lý chủ chốt khác tại doanh nghiệp;
- Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và kế hoạch đầu tư phát
triển 5 năm của doanh nghiệp;
- Chủ trương thành lập công ty con; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn
phòng đại diện;
- Chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng
hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công
bố gần nhất của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ của
doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính hằng năm, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các
quỹ, mức cổ tức hàng năm của doanh nghiệp.
e) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra
thường xuyên, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;
f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 68. Quan hệ giữa Tập đoàn với công ty tự nguyện liên kết
Tập đoàn quan hệ với công ty tự nguyện liên kết thông qua hợp đồng hoặc thỏa
thuận về: Định hướng và lựa chọn công nghệ; nghiên cứu và phát triển thị trường; phát
triển diện tích trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su; đầu tư, kinh doanh các
ngành, nghề mà luật pháp không cấm; liên kết nghiên cứu khoa học công nghệ và phát
triển nguồn nhân lực; sử dụng thương hiệu chung của Tập đoàn trong kinh doanh và các
hoạt động khác.
Điều 69. Quan hệ giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn và quan hệ giữa đơn vị
thành viên với đơn vị phụ thuộc
1. Quan hệ giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn:
a) Quan hệ giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn thực hiện trên cơ sở hợp đồng,
thỏa thuận hoặc cam kết do Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền ký
kết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của đơn vị;
b) Các công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết có trách nhiệm thực
hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc cam kết giữa các bên, các ràng buộc về chỉ
tiêu và tiêu chuẩn kỹ thuật để bảo đảm chất lượng sản phẩm và định hướng phát triển diện
tích trồng cao su, chất lượng hàng hóa và thị trường xuất khẩu.
2. Quan hệ giữa đơn vị thành viên với đơn vị phụ thuộc:
a) Các đơn vị phụ thuộc được phân cấp hoặc ủy quyền ký kết hợp đồng với các đơn
vị thành viên của Tập đoàn theo quy định của Điều lệ này và của Tập đoàn;
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b) Quan hệ giữa các đơn vị thành viên với các đơn vị phụ thuộc Tập đoàn thực hiện
trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi phù hợp với phân cấp hoặc ủy quyền của Tập đoàn đối
với đơn vị phụ thuộc.
Điều 70. Vốn của Tập đoàn tại công ty con, công ty liên kết
1. Vốn của Tập đoàn tại các công ty con, công ty liên kết, bao gồm: Vốn bằng tiền,
giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản hữu hình hoặc vô hình thuộc sở hữu của Tập đoàn
đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.
2. Vốn Nhà nước đầu tư, góp vào doanh nghiệp khác giao cho Tập đoàn quản lý.
3. Vốn tái đầu tư từ lợi tức được chia.
4. Các loại vốn khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 71. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn trong quản lý cổ phần, vốn góp tại công
ty con, công ty liên kết
1. Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của:
a) Chủ sở hữu tại các công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ;
b) Chủ sở hữu cổ phần, vốn góp tại công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của Pháp luật.
2. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn trong quản lý cổ phần, vốn góp tại công ty con,
công ty liên kết do Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện bao gồm những nội dung sau đây:
a) Thực hiện các quyền theo Khoản 2 Điều 66 của Điều lệ này;
b) Giải quyết những đề nghị của Người đại diện của Tập đoàn tại công ty con, công
ty liên kết;
c) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp ở các công ty con, công ty liên kết.
Phần vốn thu về, kể cả lãi được chia do Tập đoàn quyết định sử dụng để phục vụ cho các
mục tiêu đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn. Trường hợp tổ chức lại Tập đoàn thì việc quản
lý phần vốn góp, cổ phần này thực hiện theo quy định của Pháp luật;
d) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của Tập đoàn và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử
dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn tại các công ty con, công ty liên kết.
e) Các quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 72. Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn ở doanh nghiệp khác
1. Tiêu chuẩn Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn ở doanh nghiệp khác:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để
hoàn thành nhiệm vụ được giao;
-

Hiểu biết Pháp luật, có ý thức chấp hành Pháp luật;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với
yêu cầu của vị trí, chức danh được cử làm Người đại diện
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- Không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét xử lý kỷ luật, điều tra,
truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con
nuôi, anh ruột, chị ruột, em một, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành
viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty,
Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc,
Kế toán trưởng của doanh nghiệp;
- Tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác
của Pháp luật có liên quan.
2. Cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác:
- Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 điều này, Tập đoàn lựa chọn, cử Người
đại diện phần vốn của Tập đoàn. Việc cử Người đại diện phải thực hiện bằng văn bản,
trong đó quy định quyền, trách nhiệm của Người đại diện.
- Thời hạn làm đại diện được xác định theo nhiệm kỳ của chức danh quản lý đang
giữ của người đại diện.
- Trường hợp người đại diện được cử để bầu, bổ nhiệm chức danh quản lý giữa
nhiệm kỳ của chức danh đó thì thời hạn làm đại diện là thời gian còn lại của nhiệm kỳ đó.
- Người đại diện phần vốn hoạt động chuyên trách tham gia làm Người đại diện tại
một doanh nghiệp.
- Người đại diện phần vốn của Tập đoàn không chuyên trách có thể tham gia làm
Người đại diện tại một hoặc một số doanh nghiệp theo quy định của Tập đoàn.
3. Quyền, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác:
a) Báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định
tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về các
vấn đề sau đây:
- Ngành, nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát
triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh;
- Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ; tăng hoặc giảm vốn điều lệ; bầu, miễn
nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Hội
đồng thành viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc;
-

Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của doanh nghiệp;

-

Tổ chức lại, giải thể, phá sản;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị,
Hội đồng thành viên.
b) Báo cáo kịp thời về việc công ty hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng
thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.
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c) Định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất theo yêu cầu của Tập đoàn, Người đại
diện tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính và kiến nghị
giải pháp.
d) Yêu cầu công ty chi trả cổ tức được chia đúng quy định.
e) Không được tiếp tục làm Người đại diện khi thực hiện không đúng quyền, trách
nhiệm được giao hoặc không còn đáp ứng tiêu chuẩn của Người đại diện.
f) Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hành vi vi phạm gây tổn thất vốn Tập đoàn.
g) Thực hiện quyền, trách nhiệm khác quy định tại điều lệ công ty đại diện vốn,
Pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của Pháp luật có liên quan.
Người đại diện phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp
trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định tại Điều lệ doanh
nghiệp đó và do doanh nghiệp đó trả. Ngoài ra còn được hưởng tiền phụ cấp Người đại
diện do Tập đoàn chi trả theo quy định. Nguồn phụ cấp Người đại diện được lấy từ lợi
nhuận được chia từ vốn đầu tư góp vào doanh nghiệp khác.

Chương 7
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Điều 73. Phân phối lợi nhuận
1. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc
bằng tài sản khác.
2. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng
cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.
3. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã
thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Tập đoàn. Tập
đoàn chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Tập đoàn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy
định của Pháp luật;
b) Đã trích lập các quỹ Tập đoàn và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của Pháp
luật và Điều lệ Tập đoàn;
c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Tập đoàn vẫn bảo đảm thanh toán đủ các
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
4. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Tập đoàn. Nếu chi trả
bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng
séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa
chỉ liên lạc của cổ đông.
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5. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được
nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả
chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng
phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm
nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây:
a) Tên Tập đoàn và địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn;
b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân;
c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của
cổ đông là tổ chức;
d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và
tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
e) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật
của Tập đoàn.
6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời
điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là
người nhận cổ tức từ Tập đoàn.
7. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Tập đoàn không phải làm thủ tục chào
bán cổ phần theo quy định tại các Điều 123, 124 và 125 của Luật Doanh nghiệp. Tập đoàn
phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để
chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.
8. 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 Tập đoàn.
9. Tập đoàn không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả
liên quan tới một loại cổ phiếu.
10. 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.
11. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu
được chi trả bằng tiền mặt, Tập đoàn 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 Tập đoàn 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, Tập đoàn không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Tập đoàn 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
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
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12. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị
quyết 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, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu
khác.
13. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định
của pháp luật.
Điều 74. Trích lập các quỹ
1. Tập đoàn trích lập các quỹ và dự phòng theo quy định của Pháp luật. Hằng năm,
Tập đoàn sử dụng lợi nhuận sau thuế của mình như sau:
a) Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội
đồng cổ đông;
b) Trả cổ tức cho cổ đông;
c) Các quỹ dự trữ khác theo quy định của Pháp luật.
2. Tỷ lệ trích các quỹ trên do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với quy
định của Pháp luật.
Chương 8
CƠ CHẾ TÀI CHÍNH,
HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ NĂM TÀI CHÍNH
Điều 75. Cơ chế tài chính
1. Tập đoàn chấp hành cơ chế tài chính theo quy định của Pháp luật. Việc quản lý
vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, trích lập và
sử dụng các quỹ thực hiện theo quy định của Pháp luật, được cụ thể trong Quy chế quản
lý tài chính của Tập đoàn.
2. Nội dung Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn được xây dựng trên nguyên tắc
quản lý đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm quyền chi phối. Hội đồng Quản trị có
trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn.
Quy chế quản lý tài chính tối thiểu phải có các nội dung sau:
a) Cơ chế quản lý và sử dụng vốn;
b) Cơ chế quản lý và sử dụng tài sản;
c) Cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn;
d) Cơ chế phân phối lợi nhuận; các quỹ và mục đích sử dụng các quỹ của Tập đoàn;
e) Cơ chế quản lý kế hoạch tài chính; chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán;
f) Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc
quản lý tài chính của Tập đoàn;
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g) Mối quan hệ tài chính giữa Tập đoàn với các Công ty con, Công ty liên kết.
Điều 76. Tài khoản ngân hàng
1. Tập đoàn sẽ mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam hoặc tại các 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,
Tập đoàn có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của Pháp luật.
3. Tập đoàn sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua
các tài khoản tiền Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Tập đoàn mở tài
khoản theo đúng qui định của Pháp luật.
Điều 77. Năm tài chính
Năm tài chính của Tập đoàn được tính theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày đầu
tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm.
Năm tài chính đầu tiên kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sau
khi chuyển đổi từ công ty 100% vốn nhà nước) và kết thúc vào ngày 31 của tháng 12
cùng năm.
Điều 78. Chế độ kế toán
1. Chế độ kế toán Tập đoàn sử dụng là chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế
độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban
hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Tập đoàn lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Tập đoàn sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán
theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Tập đoàn tham gia. 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 Tập đoàn.
3. Tập đoàn sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. Trường
hợp Tập đoàn 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.
4. Tất cả các tài liệu và báo cáo tài chính kế toán quan trọng theo quy định của
Pháp luật và/hoặc do Hội đồng quản trị yêu cầu phải được phê duyệt và ký bởi Tổng
Giám đốc và Kế toán trưởng.
Chương 9
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM
CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG
Điều 79. Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý
1. Tập đoàn phải lập Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Pháp luật, cũng
như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán
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theo quy định tại Điều 82 của Điều lệ này, và trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ
khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp Báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua cho cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước, Sở giao dịch chứng khoán và Cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Tập đoàn
trong năm tài chính và bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan
tình hình các hoạt động của Tập đoàn cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển
tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
Tập đoàn ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bảng cân đối kế toán tổng
hợp về tình hình hoạt động của Tập đoàn và các Công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.
3. Tập đoàn phải phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và
báo cáo tài chính quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch
chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các
quy định của Luật doanh nghiệp.
4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên),
báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố trên
trang thông tin điện tử của Tập đoàn.
5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo
cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm
việc của Tập đoàn, tại trụ sở chính của Tập đoàn và phải trả một mức phí hợp lý cho việc
sao chụp.
Điều 80. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng
Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra
công chúng theo những quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan
thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp
và các văn bản quy phạm Pháp luật có liên quan.
Tập đoàn thực hiện công bố, công khai thông tin theo quy định của Pháp luật và các quy
định hiện hành.
Điều 81. Báo cáo thường niên
Tập đoàn lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của Pháp luật về
chứng khoán và thị trường chứng khoán
Chương 10
KIỂM TOÁN, CON DẤU VÀ BẢO MẬT
Điều 82. Kiểm toán độc lập
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 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
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định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Tập đoàn cho
năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng
quản trị. Tập đoàn sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm
toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.
2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính
hàng năm cho biết các khoản thu chi của Tập đoàn, lập báo cáo kiểm toán và trình báo
cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Tập đoàn.
4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép 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 mà các cổ đông được quyền nhận 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 Tập đoàn.
Điều 83. Kiểm soát nội bộ
Tập đoàn tổ chức và chỉ đạo thực hiện:
1. Công tác kiểm soát nội bộ theo quy định của Pháp luật nhằm phục vụ cho công
tác quản trị của Tổng Giám đốc và công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát, của
Hội đồng Quản trị đối với Đơn vị trực thuộc, các công ty con của Tập đoàn.
2. Hội đồng quản trị có thể thành lập bộ phận Kiểm soát nội bộ để trực tiếp thực
hiện chức năng kiểm soát nội bộ phục vụ cho công tác quản trị của Tập đoàn.
Điều 84.Con dấu
1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Tập đoàn và con
dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ của Tập đoàn.
2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của
Pháp luật hiện hành.
Điều 85. Bảo mật
Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hội đồng quản trị, thì không một
thành viên nào của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý, cổ đông hoặc người
có liên quan nào được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan tới Tập đoàn hoặc các
hoạt động kinh doanh của Tập đoàn mà thông tin đó không được phổ biến hoặc không dễ
suy luận từ các thông tin đã được phổ biến rộng rãi, trừ khi người tiếp nhận thông tin
thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Công ty con của Tập đoàn.
2. Các cổ đông theo như quy định tại Điều lệ này hoặc được quyết định của Đại hội
đồng cổ đông.
3. Người quản lý và nhân viên của Tập đoàn hoặc các kiểm toán viên, tư vấn với lý
do những người này cần biết thông tin để thực hiện công việc của mình trực tiếp hoặc
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gián tiếp liên quan tới hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Nhưng trong các trường hợp
này, người tiếp nhận thông tin phải bảo mật các thông tin tiếp nhận và không tiết lộ cho
bất cứ người nào khác.
4. Các cổ đông hoặc Người đại diện của cổ đông là pháp nhân và/hoặc các nhà tư
vấn và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của cổ đông, với điều kiện là những người này phải
cam kết bằng văn bản sẽ bảo mật các thông tin tiếp nhận và không tiết lộ cho bất cứ
người nào khác.
5. Cho một số lượng nhất định các nhà đầu tư tiềm năng đang tìm kiếm cơ hội để
mua, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ cổ phần nào trong Tập đoàn, với điều kiện là những
người này phải cam kết bằng văn bản sẽ bảo mật các thông tin tiếp nhận và không tiết lộ
cho bất cứ người nào khác.
6. Các nội dung được yêu cầu phải cung cấp thông tin theo quy định của Pháp luật,
quy định về giao dịch chứng khoán hoặc theo lệnh, yêu cầu, của một cơ quan tòa án hoặc
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
7. Cơ quan thuế theo yêu cầu hợp lý và nhằm mục đích phục vụ việc kê khai nộp
thuế mà cổ đông liên quan.

Chương 11
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ
VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Điều 86. Chấm dứt hoạt động
1. Tập đoàn có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:
a) Toà án tuyên bố Tập đoàn phá sản theo quy định của Pháp luật hiện hành;
b) Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
d) Các trường hợp khác do Pháp luật quy định.
2. Việc giải thể Tập đoàn trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội
đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của
cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. Thông báo này phải được thực hiện
phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
Điều 87. Thanh lý
1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Tập đoàn hoặc
sau khi có một quyết định giải thể Tập đoàn, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh
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lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một
(01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một 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 Tập đoàn hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi
phí liên quan đến thanh lý được Tập đoàn ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của
Tập đoàn.
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 sẽ thay mặt Tập
đoàn trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Tập đoàn trước Toà án và các cơ
quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
a) Các chi phí thanh lý;
b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người
lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;
c) Nợ thuế; Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải
trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá
trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ;
d) Các khoản nợ khác của Tập đoàn;
e) Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ Điểm a đến Điểm d
Khoản 3 Điều này sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi (nếu có) được
ưu tiên thanh toán trước.
Điều 88. Giải quyết tranh chấp
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của
Tập đoàn, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các
quy định pháp luật khác, Điều lệ Tập đoàn, các quy định giữa:
a. Cổ đông với Tập đoàn;
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều
hành khác.
Các bên liên quan sẽ 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 hay Chủ tịch Hội
đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu
cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng ba mươi
(30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới
Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ
định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết
tranh chấp.
2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải đối với các tranh chấp quy định
tại Khoản 1 Điều này trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu
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quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa
tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.
3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà
giải. Các án phí, chi phí của Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu.
Chương 12
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 89. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ
1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động
của Tập đoàn chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những
quy định mới của Pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này, thì những quy
định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Tập đoàn.
Điều 90. Ngày hiệu lực
1. Bản điều lệ này gồm 12 Chương, 90 Điều, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ tư
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 25
tháng 6 năm 2021, tại Hội trường tầng 1, tòa nhà 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:
a) 01 bản nộp tại Phòng Công chứng Nhà nước của địa phương
b) 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định.
c) 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Tập đoàn.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tập đoàn.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Tập đoàn có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch
Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Chánh Văn phòng Tập đoàn./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
NGƯỜI
PHÁP
ĐẠI LUẬT
DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH
TỔNGHỘI
GIÁM
ĐỒNG
ĐỐC
QUẢN TRỊ
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TAP DOAN CONG NGHIEP
‘ CAO SOVIET NAM

CONG HOA XA HQ! CHU NGfflA VIET NAM
Doc lap - Tur do - Hanh phiic

S6:..Bh.../TTr-HDQTCSVN

TP. Ho Chi Minh, ngay ^ thdng 12 ndm 2021

TC* TRINH
Ve vice thong qua Quy che boat dong cua
Hoi d6ng quan trj, Quy che boat dong cua Ban Kiem soat
Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty co phan
Kmh gui: Dai hoi dong co dong
Can cu Luat Doanh nghiep;
Can cu Cong van so 2131/UBQLV-NN ngay 06/12/2021 cua Uy ban Quan ly
v6n nha nuoc tai doanh nghiep ve vice sua doi Dieu le va Quy che cua Tap doan
Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty co phan;
Can cu Dieu le to chuc va boat dong cua Tap doan Cong nghiep Cao su Viet
Nam - Cong ty co phan;
Can cu Quy che noi bo ve quan tri Cong ty cua Tap doan Cong nghiep Cao su
Viet Nam - Cong ty co phan;
Can cu Nghi quyet so TX /NQ-HDQTCSVN ngay XO /
/2021 cua Hoi
dong quan tri Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty co phan;
Xet To trinh s6 3G34 /TTr-CSVN ngay ^ ^ /2021 cua T6ng Giam d6c
Tap doan;
Hoi dong quan tri Tap doan kmh trinh Dai hoi dong co dong thong qua Quy
ch£ boat dong cua Hoi d6ng quan trj va Quy ch6 boat dong cua Ban Ki6m soat Tap
doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty co phan (chi tiet du thao dinh kern).
Tran trong kmh trinh./. it/
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^

Nai nhan:
- Nhir tren;
- Uy ban QLVNN tai DN;
- Dang Website TD;
- HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Liru: VT, TCNS.
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DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
–––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
TP. Hồ Chí Minh, ngày
tháng 01 năm 2022

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam – Công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số

ngày

tháng năm 2022;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập
đoàn công nghiệp cao su Việt Nam;
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt
Nam 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 này quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy và
hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, quy
định nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, phân cấp, quy trình làm việc và các mối
quan hệ công tác của Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền
hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Tập đoàn 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 Hội
đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc được phân công và cùng chịu
trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về nghị quyết, quyết định
và các văn bản của Hội đồng quản trị Tập đoàn.
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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.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ, thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này được hiểu như trong Điều
lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt Nam.
Chương II
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tập đoàn, giám sát và chỉ đạo toàn
bộ hoạt động kinh doanh và các công việc của Tập đoàn, có toàn quyền nhân danh
Tập đoàn để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn, trừ những
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Trên cơ sở thảo luận và thống nhất trong biên bản họp, nghị quyết của
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định phân công trách
nhiệm đối với từng lĩnh vực của các thành viên Hội đồng quản trị. Mỗi thành viên
Hội đồng quản trị phụ trách một hoặc nhiều lĩnh vực và phải báo cáo trước Hội đồng
quản trị về kết quả công việc được phân công. Việc phân công trách nhiệm cho các
thành viên Hội đồng quản trị có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình
hình thực tế của Tập đoàn theo từng thời kỳ. Việc điều chỉnh phải có sự trao đổi, bàn
bạc trước với các thành viên Hội đồng quản trị liên quan và nội dung sửa đổi phải
được thông qua bằng nghị quyết.
3. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Tập đoàn,
trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt
động kinh doanh của Tập đoàn và của các đơn vị trong Tập đoàn.
4. Các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt, tổng hợp và đánh giá tình
hình thực hiện nghị quyết, quyết định, quy chế của Hội đồng quản trị đã ban hành
để kiến nghị với Hội đồng quản trị sửa đổi (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực
tế và quy định của pháp luật hiện hành.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và 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 Tập đoàn;
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 Tập
đoàn, công ty con, công ty khác do Tập đoàn 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
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thành viên đó; giao dịch giữa Tập đoàn 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 Tập
đoàn theo quy định của pháp luật.
e) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị
về công việc thuộc lĩnh vực được phân công;
f) Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc
xây dựng phương hướng phát triển, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập
đoàn trong từng thời kỳ;
g) Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất
thường theo quy định của điều lệ Tập đoàn;
h) Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và quy chế này, thực
hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị có
liên quan đến từng thành viên;
k) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Tập
đoàn, Quy chế này và quy định pháp luật khác có liên quan.
6. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tập đoàn phải lập báo cáo đánh giá
về hoạt động của Hội đồng quản trị.
Điều 5. 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 Tập đoàn cung cấp thông tin, tài liệu về
tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị trong Tập
đoàn.
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 quy định.
Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn do Đại hội đồng cổ
đông quyết định tối thiểu là 03 (ba) thành viên và không quá 11 (mười một) thành
viên. Số lượng, cơ cấu hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ thực hiện theo Điều lệ Tập
đoàn.
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 Tập đoàn 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 Tập
đoàn có quy định khác.
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Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được
quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
b) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh, có kinh
nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động
của Tập đoàn;
c) Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn có thể đồng thời là thành viên
Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội
đồng quản trị tại quá 05 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 Tập đoàn; của người quản lý Tập đoàn,
người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
e) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội
đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước;
f) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có
ý thức chấp hành Pháp luật;
2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị có
đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều
kiện sau:
a) Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập
đoàn; không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập
đoàn ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn, 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, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi,
con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tập đoàn, là người
quản lý của Tập đoàn hoặc công ty con của Tập đoàn;
d) Không phải người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm
(1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn;
e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát của Tập đoàn ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ
nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
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
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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 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi
nhiệm. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba (03) năm quản
lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành, nghề
có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn. Chủ tịch Hội đồng
quản trị là Người đại diện theo pháp luật Tập đoàn.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn 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 Tập đoàn trái với nghị quyết, quyết
định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
e) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
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 Tập đoàn, kết quả quản lý điều hành của
Tổng Giám đốc Tập đoàn;
g) Các quyền khác theo Điều lệ Tập đoàn, theo phân cấp, ủy quyền của Hội
đồng quản trị và quy định của Pháp luật có liên quan;
Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị
gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Tập đoàn, báo cáo kiểm toán và
báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực
hiện được nhiệm vụ của mình, thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp
không có người được ủy quyền, thì các thành viên còn lại bầu một người trong số
các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắcđa số
thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội
đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày có
quyết định bãi miễn hoặc chấp thuận từ chức của Hội đồng quản trị.
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Điều 9. 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 Tập đoàn.
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 sáu (06) tháng
liên tục mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp bất khả
kháng;
b) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội
đồng quản trị;
c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị
có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
d) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
e) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;
f) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị,
chức vụ, sử dụng tài sản của Tập đoàn để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá
nhân khác; Báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh
doanh của Tập đoàn;
g) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Tập đoàn với tư cách là ứng
viên Hội
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 Tập đoàn. 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 của điều lệ;
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.
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Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng
quản trị
1. Nguyên tắc đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:
Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử các ứng viên
Hội đồng quản trị. Số lượng ứng viên được quyền đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ
đông thực hiện theo Điều lệ Tập đoàn
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 đề cử.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề
cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tập đoàn quy định tại
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn. Việc Hội đồng quản trị giới
thiệu thêm ứng 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. 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 của Tập đoàn;
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 11. 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, Tập đoàn
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 Tập đoàn 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
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thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tập đoàn nếu được bầu làm thành viên
Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được
công bố bao gồm:
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b) Trình độ chuyên môn;
c) Quá trình công tác;
d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị
của công ty khác);
e) Lợi ích có liên quan tới Tập đoàn và các bên có liên quan của Tập đoàn;
f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn;
g) Tập đoàn 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 Tập đoàn 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 phải được công bố thông tin theo các quy định của Pháp luật.
Chương III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Tập đoàn phải chịu sự giám sát
và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn
để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn không 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) Quản trị Tập đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn vì lợi
ích của Tập đoàn, của cổ đông;
b) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh
doanh hằng năm của Tập đoàn;
c) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được
Đại hội đồng cổ đông thông qua;
d) Giải quyết các khiếu nại của Tập đoàn đối với người điều hành doanh
nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tập đoàn để giải quyết các vấn
đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;
e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Tập
đoàn;
8

f) 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 khác có giá trị
bằng hoặc lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo
cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn. Quy định này không áp dụng đối với hợp
đồng và giao dịch quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 22, Khoản 1 và Khoản 3
Điều 49 của Điều lệ Tập đoàn;
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn
nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và quyết định mức lương đối với Tổng
Giám đốc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và quyết định
mức lương với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác của
Tập đoàn;
j) Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị để Tổng Giám đốc quyết định tiếp
nhận, thôi việc, kỷ luật, ... nhân sự tại Công ty Mẹ - Tập đoàn.
k) Thông qua để Tổng Giám đốc quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi
việc, nghỉ hưu đối với Trưởng các Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các đơn vị phụ
thuộc Tập đoàn;
l) Quyết định hoặc thỏa thuận về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ
chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ
hưu đối với người giữ chức danh chức vụ tại các đơn vị thành viên theo phân cấp
quản lý của Tập đoàn; thực hiện theo quy định của Đảng ủy Tập đoàn và Hội đồng
quản trị về quản lý người giữ chức danh chức vụ, người đại diện vốn trong Tập
đoàn.
m) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng
Giám đốc Tập đoàn;
n) Cử Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn và cử Người đại diện theo
uỷ quyền tham gia Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát tại doanh
nghiệp khác, quyết định mức thù lao, quyền lợi và nghĩa vụ của những người đó;
o) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành
công việc kinh doanh hằng ngày của Tập đoàn;
p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội
bộ về Quản trị Tập đoàn sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về
công bố thông tin của Tập đoàn;
q) Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm
toán nội bộ của Tập đoàn (nếu có);
r) Hội đồng Thi đua khen thưởng Tập đoàn trình Hội đồng quản trị thông
qua việc xem xét, phê duyệt các danh hiệu thi đua khen thưởng Tập đoàn.
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s) Quyết định cơ cấu tổ chức Tập đoàn;Quyết định thành lập, giải thể công ty
con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Tập đoàn và việc góp vốn, thoái vốn, mua,
bán cổ phần của doanh nghiệp khác;
t) 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 quyết định;
u) Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Tập
đoàn lên Đại hội đồng cổ đông;
v) Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;
w) Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo
từng loại;
x) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng
quyền;
y) Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại
hội đồng cổ đông ủy quyền;
z) Đề xuất Đại hội đồng cổ đông việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản
Tập đoàn;
aa) Phê duyệt các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị
quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của
mình;
bb) Quyết định các quy chế, quy trình, quy định quản trị nội bộ Tập đoàn
thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị theo Điều lệ Tập đoàn;
cc) Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong Điều lệ Tập đoàn.
dd) Thành lập hoặc giải thể các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Tập
đoàn;
ee) Thành lập hoặc giải thể các công ty con của Tập đoàn;
ff) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 36Điều lệ và trừ trường hợp
quy định tại khoản 2 Điều 22 và khoản 1, khoản 3 Điều 49Điều lệ phải do Đại hội
đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và
hủy bỏ các hợp đồng của Tập đoàn;
gg) Chỉ định và bãi nhiệm những người được Tập đoàn ủy nhiệm là đại diện
thương mại và Luật sư của Tập đoàn;
hh) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và
bồi thường của Tập đoàn;
ii) Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt
quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
jj) Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được
thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
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kk) Việc định giá tài sản góp vào Tập đoàn không phải bằng tiền trong đợt
phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Tập đoàn, bao gồm vàng, quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
ll) Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại
đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;
mm) Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Tập đoàn;
nn) Các quyết định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị phê duyệt theo các
quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ Tập đoàn;
oo) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải
có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
pp) Quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tập đoàn
trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định theo Điều 13 của quy
chế hoặc hình thức khác do Điều lệ Tập đoàn quy định, theo nguyên tắc đa số quá
bán. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
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 của Đại hội
đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái
với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Tập đoàn gây thiệt hại cho Tập đoàn, 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 Tập đoàn; thành viên
phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm;
Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình,
cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều
hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo
lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tập đoàn bị coi là không có
giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua;
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
Tập đoàn.
Điều 13. Thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
1. Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành
đối với toàn Tập đoàn. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn
bản của Hội đồng quản trị được đánh số, lưu trữ theo đúng quy định về quản lý
hành chính hiện hành. Trong trường hợp ý kiến của Tổng Giám đốc khác với nghị
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến
và kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông và cơ quan có thẩm quyền để xử lý; trong
thời gian chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Tổng Giám đốc vẫn phải
chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
2. Quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp
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a) Trừ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng
quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc
họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các
giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có
lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Tập đoàn.
Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt
để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó
không có quyền biểu quyết;
c) Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại
cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng
quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của
chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của
thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định
tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 52 Điều lệ Tập đoàn được coi là có lợi ích
đáng kể trong hợp đồng đó;
e) Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ
một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Tập
đoàn và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích
này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc
giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và
người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Tập
đoàn, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại
cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết
rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.
3. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp:
Hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị bằng một
trong hai cách: biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản trong trường
hợp không thể tổ chức họp.
a) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được
đa số thành viên Hội đồng quản trị (trên 50%) có quyền tham gia biểu quyết dự
họp tán thành bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy
quyền. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có
ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ
tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Chủ tịch Hội đồng
quản trị vắng mặt).
b) Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu
bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển
đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu
quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. Phiếu biểu
quyết hợp lệ bằng văn bản có giá trị ngang bằng với phiếu biểu quyết của những
người trực tiếp dự họp.
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c) Các nghị quyết, quyết định được thông qua trong một cuộc họp trực tuyến
hoặc được tổ chức và tiến hành một cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 mục b
Điều 13 Quy chế này phải được khẳng định lại các nội dung đã thông qua bằng các
chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp
này.
d) Nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng
văn bản trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có
quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông
qua tại cuộc họp.
4. Hiệu lực nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:
Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày
được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó.
5.Các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị phải được thông qua trong
cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:
5.1.Những nội dung phải thông qua Đại hội đồng cổ đông quyết định theo
Điều lệ Tập đoàn.
5.2. Những nội dung về kế hoạch, đầu tư, kinh doanh:
a) Thông qua chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh
doanh hàng năm của Tập đoàn, Công ty mẹ - Tập đoàn để trình chủ sở hữu vốn;
b) Xác định mục tiêu hoạt động của Tập đoàn trên cơ sở các mục tiêu chiến
lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
c) Giải quyết các khiếu nại của Tập đoàn đối với người điều hành doanh
nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tập đoàn để giải quyết các vấn
đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;
d) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định của Điều lệ Tập đoàn;
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư, phê duyệt quyết toán dự
án đầu tư trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị và giới hạn theo quy định của
pháp luật;
f) Thông qua chủ trương liên kết đầu tư giữa Tập đoàn hoặc đơn vị thành
viên với các đơn vị khác; các giải pháp quan trọng phát triển thị trường, tiếp thị và
công nghệ;
g) Thông qua các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân
sách vượt 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm;
h) Phê duyệt hoặc thỏa thuận suất đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su
KTCB (kể cả điều chỉnh suất đầu tư).
5.3. Những nội dung về thanh lý vườn cây, giao đất địa phương:
a) Chủ trương, kế hoạch thanh lý cao su hàng năm để tái canh – trồng lại
của Tập đoàn;
b) Chủ trương, quyết định thanh lý vườn cây cao su (KTCB, khai thác) do
các nguyên nhân thiên tai (hạn hán, mưa, gió, bão, cháy); kém hiệu quả;
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c) Thỏa thuận chủ trương trả đất về địa phương theo quy hoạch, kế hoạch
được phê duyệt của địa phương.
5.4. Những nội dung về tái cơ cấu, sắp xếp quy mô các đơn vị:
a) Chủ trương thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn, góp vốn vào các đơn vị thành
viên, các công ty con, đơn vị khác, việc mua lại cổ phần;
b) Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ tại Công ty mẹ Tập đoàn và đơn vị
thành viên.
5.5. Những nội dung về tài chính:
a) Phê duyệt báo cáo tài chính các đơn vị thành viên theo quy định;
b) Xem xét phê duyệt chủ trương xử lý các khoản nợ tồn tại, các khoản nợ
phải thu khó đòi;
c) Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tạm ứng vốn của Công ty mẹ Tập đoàn đầu tư vào doanh nghiệp khác khi kế hoạch xây dựng cơ bản chưa được
phê duyệt;
d) Việc vay nợ của Công ty mẹ Tập đoàn; Thông qua hợp đồng mua, bán,
vay, cho vay và hợp đồng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thông qua
bồi thường của Tập đoàn, việc thực hiện thế chấp, bảo lãnh vay vốn đối với các
đơn vị thành viên (trong những trường hợp đặc thù);
e) Thông qua các nội dung về tài chính khi thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp
như thoái vốn, cổ phần hóa tại Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
f) Cơ chế sử dụng nguồn tài chính để đầu tư tài sản tại Công ty mẹ Tập
đoàn;
g) Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.
5.6. Những nội dung về tổ chức:
a) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn
nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và quyết định mức lương đối với Tổng
Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác của Tập
đoàn;
b) Thông qua để Tổng Giám đốc quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi
việc, nghỉ hưu đối với Trưởng các Ban, Chánh văn phòng, Trưởng các đơn vị phụ
thuộc Tập đoàn;
c) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng
Giám đốc Tập đoàn;
d) Quyết định cử Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn và cử Người
đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban kiểm
soát tại doanh nghiệp khác; quyết định mức thù lao, quyền lợi và nghĩa vụ của
những người đó;
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e) Quyết định cơ cấu tổ chức Tập đoàn; Quyết định thành lập công ty con,
lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Tập đoàn và việc góp vốn, mua cổ phần của
doanh nghiệp khác;
f) Văn bản quy định về công tác định biên lao động, xây dựng thang bảng
lương và chi trả tiền lương đối với người quản lý và người lao động Việt Nam ở
các công ty cao su tại Campuchia và Lào thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
g) Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm
toán nội bộ của Tập đoàn (nếu có).
5.7. Những nội dung mang tính chất chỉ đạo và các chủ trương khác:
a) Chỉ đạo về việc sử dụng vốn đầu tư của các đơn vị thành viên Tập đoàn;
b) Chủ trương chỉ đạo về việc tăng cường hiệu quả sử dụng đất và năng
suất vườn cây và các nội dung khác theo thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng
quản trị;
c) Thông qua quy trình kỹ thuật chế biến, định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu
chuẩn chất lượng sản phẩm; các quy trình sản xuất khác của Tập đoàn;
d) Phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh
nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp hằng năm đối
với các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
e) Chủ trương bán tài sản chưa khấu hao hết, việc tổ chức lại hoặc phá sản
công ty.
5.8. Các quy chế, quy trình, quy định về quản trị nội bộ trong Tập đoàn
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
6. Các quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội
đồng quản trị chuyên trách:
6.1. Những nội dung thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,
Hội đồng quản trị.
6.2. Những nội dung phát sinh thường xuyên do Hội đồng quản trị quyết
định theo các quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ Tập đoàn, bao gồm:
a) Quyết định về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của các đơn
vị thành viên;
b) Quyết định hoặc thỏa thuận cho cán bộ (thuộc thẩm quyền quản lý của
Hội đồng quản trị) đi công tác hoặc tham quan du lịch nước ngoài;
c) Quyết định hoặc thỏa thuận việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm
toán Báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên;
d) Quyết định hoặc thỏa thuận kế hoạch năm của các đơn vị thành viên trên
cơ sở kế hoạch chung của Tập đoàn;
e) Quyết định hoặc thỏa thuận việc thanh lý cao su, trả đất về địa phương
trên cơ sở kế hoạch, chủ trương chung đã có nghị quyết Hội đồng quản trị; thỏa
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thuận chủ trương trả đất về địa phương theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt
của địa phương;
f) Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư
vấn đối với các dự án Hội đồng quản trị đã phê duyệt;
g) Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ của Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam;
h) Thỏa thuận các chỉ tiêu tài chính, nội dung khác để các đơn vị tổ chức
Đại hội cổ đông, tổng kết, tổ chức thực hiện v.v… trên cơ sở kế hoạch và chủ
trương chung của Tập đoàn;
i) Chủ trương về việc nhượng bán quyền khai thác mủ trên vườn cây cạo
tận thu tại các đơn vị thành viên;
j) Quyết định thành lập các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, các tổ chức thuộc
thẩm quyền Hội đồng quản trị;
k) Quyết định hoặc văn bản huy động kinh phí quản lý, kinh phí khác cho
Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên;
l) Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động, kế hoạch kinh phí đào tạo từ quỹ
tập trung của Tập đoàn, kế hoạch mua sắm của Công ty mẹ Tập đoàn và đơn vị
thành viên thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
m) Các quyết định hoặc văn bản thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn của Tập
đoàn và các đơn vị thành viên trên cơ sở chủ trương chung của Tập đoàn;
n) Báo cáo gửi Chính phủ và các cơ quan quản lý về tình hình sản xuất kinh
doanh Tập đoàn hoặc công văn xin cơ chế, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền và
trách nhiệm của Hội đồng quản trị;
o) Chỉ đạo thực hiện các nội dung kết luận của các cơ quan quản lý nhà
nước đảm bảo các hoạt động toàn Tập đoàn luôn tuân thủ đúng các quy định của
pháp luật;
p) Ban hành văn bản thực hiện chính sách pháp luật, chỉ đạo quản lý và sử
dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc thẩm
quyền, trách nhiệm của Hội đồng quản trị;
q) Văn bản chỉ đạo Ban điều hành, người quản lý khác trong hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tập đoàn.
r) Các Quyết định, chỉ đạo do Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội
đồng quản trị ban hành phải được tổng hợp và báo cáo lại trong cuộc họp Hội đồng
quản trị liền kề; các thành viên Hội đồng quản trị có quyền có ý kiến nếu nhận thấy
là không phù hợp.
Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ
đúng quy định của Điều lệ Tập đoàn, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định
của pháp luật có liên quan. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng chịu trách
nhiệm trước chủ sở hữu và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản trị
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gây thiệt hại cho Tập đoàn và chủ sở hữu, thành viên phản đối thông qua quyết
định nói trên được miễn trừ trách nhiệm.
Điều 14. 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 Tập đoàn;
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) 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;
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.
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 Tập đoàn 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;
e) 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;
f) Xác định thời gian và địa điểm họp;
g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định
Luật doanh nghiệp;
h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.
Điều 15. 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
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lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là [03
người] bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. [Các
thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm
làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị]. Hoạt động của tiểu
ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ
có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp
của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực
thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy
định tại Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn.
Chương IV
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị
1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội
đồng quản trị và ra các quyết định khác phải được tổ chức trong thời hạn bảy (07)
ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Thành
viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì cuộc
họp Hội đồng quản trị đầu tiên. 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. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Tập đoàn
hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch
Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không
được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới
đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:
a) Ban kiểm soát;
b) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
c) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
d) Ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;
Các trường hợp khác do Điều lệ Tập đoàn quy định.
4. 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 4 Điều
này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì
Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tập đoàn; người
đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
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5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị
định kỳ và bất thường phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm
việc trước ngày họp.
Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn
bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành
viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị phải được làm
bằng tiếng Việt và phải xác định cụ thể thời gian, địa điểm họp, chương trình, các
vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử
dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên;
Thông báo mời họp có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện
điện tử hoặc phương thức khác do điều lệ quy định, nhưng phải bảo đảm đến được
địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được
đăng ký tại Tập đoàn.
Tùy theo từng cuộc họp Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể mở rộng thêm
thành phần dự họp. Thành viên được mời có quyền tham gia ý kiến nhưng không
được biểu quyết.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp
và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội
đồng quản trị.
Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền
thảo luận nhưng không được biểu quyết.
7. Cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư
(3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người
đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp
thuận.
Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số
thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07)
ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành,
nếu có hơn một phần hai (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
Sau hai lần triệu tập họp Hội đồng quản trị không đủ số thành viên tham dự,
Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong
thời hạn không quá 30 ngày tiếp theo để cổ đông xem xét tư cách của các thành
viên Hội đồng quản trị.
8. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị
trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành
viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia
họp đều có thể:
a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu
trong cuộc họp;
b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.
Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện
19

thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức
này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có
mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa
điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt chủ
tọa cuộc họp.
Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và
tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải
được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng
quản trị tham dự cuộc họp này.
9. 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.
10. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng
quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã
được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản
trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị
được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký
của chủ tọa, người ghi biên bản và tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
11. Hàng năm, Hội đồng quản trị yêu cầu thành viên độc lập Hội đồng quản
trị có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này
có thể được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Điều 17. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản
trị bằng văn bản
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội
đồng quản trị bằng văn bản thay cho việc triệu tập họp thông qua các vấn đề thuộc
thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
2. Theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị
chuẩn bị phiếu lấy ý kiến và các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý
kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi tận tay, qua email hoặc
gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội
đồng quản trị.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên Hội đồng quản trị.
- Mục đích lấy ý kiến.
- Vấn đề cần lấy ý kiến.
- Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dấu của Tập đoàn.
4. Thành viên Hội đồng quản trị phải lựa chọn và chỉ được lựa chọn một
phương án biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến.
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5. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng
quản trị và gửi về Thư ký Hội đồng quản trị đúng thời hạn ghi trên phiếu lấy ý kiến;
nếu quá thời hạn mà không gửi lại phiếu lấy ý kiến được xem như biểu quyết tán
thành. Trong trường hợp không thể kịp gửi lại, thành viên Hội đồng quản trị có thể
cho ý kiến trước bằng email hoặc tin nhắn gửi đến Thư ký Hội đồng quản trị.
6. Thư ký Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự
giám sát của tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc 01 Kiểm soát viên.
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến.
- Tổng số phiếu gửi đi, tổng số phiếu thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số
phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản phải có phụ lục danh sách thành viên Hội
đồng quản trị tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng
vấn đề được xin ý kiến.
- Họ tên, chữ ký của người phụ trách kiểm phiếu, người giám sát.
7. Thư ký Hội đồng quản trị tham gia vào việc lấy ý kiến thành viên Hội
đồng quản trị bằng văn bản 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.
8. Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản
trị thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên Hội đồng
quản trị trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết,
quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý
kiến đều phải được Thư ký Hội đồng quản trị lưu giữ tại trụ sở chính của Tập
đoàn.
Điều 18. Biên bản họp Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi
âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt
và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải làm
xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ
yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
c) Thời gian, địa điểm họp;
d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được uỷ quyền dự họp; họ,
tên các thành viên không dự họp và lý do;
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e) Các 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) Các vấn đề đã được thông qua;
i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp.
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.
3. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải
được lưu giữ theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính của Tập đoàn.
4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài,
thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
Điều 19. 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 từ 10%
đến nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong
vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 10% đến nhỏ
hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Tập đoàn 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 Tập đoàn 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 Tập đoàn ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên
quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội
dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp
đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường
hợp Điều lệ Tập đoàn quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có
lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
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Chương V
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH
Điều 20. 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 Tập đoàn;
b) Báo cáo tài chính;
c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tập đoàn;
d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.
2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi
đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ không có quy định khác.
3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban
kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tập đoàn
chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên nếu Điều lệ Tập đoàn không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu
cổ phần của Tập đoàn 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 21. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
1. Tập đoàn 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 tiền
thưởng. Thù lao công việc được tính theo tháng hoàn thành nhiệm vụ của thành
viên Hội đồng quản trị. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng
quản trị giao nhiệm vụ chuyên trách thì được trả lương theo số ngày công cần thiết
hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách. Hội đồng
quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên, tiền lương cho thành viên chuyên
trách theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và tiền lương thành viên Hội đồng
quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên trên cơ sở đề
nghị của Hội đồng quản trị.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh
doanh của Tập đoàn 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 Tập đoàn và
phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở,
đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Tập đoàn mua bảo hiểm trách
nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không
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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 Tập đoàn.
Điều 22. Công khai các lợi ích liên quan
Trường hợp Điều lệ Tập đoàn không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc
công khai lợi ích và người có liên quan của Tập đoàn thực hiện theo quy định sau
đây:
1. Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn phải kê khai cho Tập đoàn 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 Tập đoàn 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 Tập đoàn 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 Tập đoàn.
Chương VI
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 23. Nguyên tắc phối hợp trong công tác
Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị phối hợp trong quan hệ
công tác theo nguyên tắc sau:
1. Luôn trung thành vì lợi ích của Tập đoàn;
2. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ và
các quy định nội bộ của Tập đoàn;
3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch;
4. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác
và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có) vì
lợi ích chung của Tập đoàn.
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Điều 24. 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 Tập đoàn 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 25. Mối quan hệ với ban điều hành
1. 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.
2. Hội đồng quản trị bảo đảm tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính
sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được
giao.
3. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật đồng thời là thành viên
Hội đồng quản trị; điều hành hoạt động hàng ngày của Tập đoàn, trực tiếp chịu
trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc tổ chức, quản lý,
điều hành toàn diện các hoạt động tác nghiệp hàng ngày của Tập đoàn, sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực của Tập đoàn và thực hiện các nghị quyết, quyết định của
Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Tổng Giám đốc, có trách
nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành
kinh doanh của Tập đoàn.
4. Tổng Giám đốc được quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền
của mình trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn và các
sự cố bất ngờ hoặc các quyết định trong trường hợp liên quan đến thời cơ và cơ hội
kinh doanh trên cơ sở lợi ích của Tập đoàn. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo
ngay với Hội đồng quản trị, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định
này.
5. Tổng Giám đốc chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đối với
việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập
đoàn.
6. Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc giải trình các quyết
định liên quan đến hoạt động điều hành nhưng không can thiệp trực tiếp vào các
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công tác điều hành hàng ngày của Tổng Giám đốc.
7. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và quyết định đối
với các kiến nghị, đề nghị của Tổng Giám đốc trong phạm vi thẩm quyền theo quy
định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.
8. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực bắt buộc
thi hành. Khi tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu
phát hiện vấn đề không có lợi cho Tập đoàn thì Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo
cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng quản trị để đưa ra cuộc họp Hội đồng quản trị xem
xét, điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định đó cho phù hợp. Hội đồng quản trị phải
xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc. Trường hợp, Hội đồng quản trị không điều
chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng Giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có
quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông hoặc cơ quan có thẩm
quyền khác.
9. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc quý,
năm, Tổng Giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động sản
xuất kinh doanh và phương hướng thực hiện trong thời kỳ tới của Tập đoàn cho
Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn, thường xuyên
thông báo tình hình, kết quả hoạt động cho nhau.
10. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền tham dự hoặc cử thành viên Hội
đồng quản trị đại diện tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các
đề án trình Hội đồng quản trị do Tổng Giám đốc chủ trì. Chủ tịch Hội đồng quản
trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được chủ tịch Hội đồng quản trị cử tham dự
phiên họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến, nhưng không có quyền kết luận
cuộc họp. Tổng Giám đốc có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả các cuộc họp giao
ban định kỳ hoặc đột xuất cho Hội đồng quản trị.
11. Các đề án, chương trình do Hội đồng quản trị chủ trì xây dựng, Tổng
giám đốc có trách nhiệm cung cấp các nguồn lực và chỉ đạo Ban điều hành, bộ
máy nghiệp vụ thực hiện các công việc do Hội đồng quản trị chỉ đạo, phân công.
12. Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị trình Đại hội
đồng cổ đông quyết định hoặc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông.
13. Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Tập đoàn xem xét, quyết định
các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
14. Trường hợp phát hiện có rủi ro hoặc các sự cố có thể ảnh hưởng lớn
đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Tập đoàn hoặc các sự việc xét thấy cần
thiết khác, Tổng Giám đốc phải báo cáo ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và
các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp phụ trách mảng công việc đó biết để chỉ
đạo giải quyết kịp thời.
15. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành
viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, được tiếp cận thông tin, báo cáo trong
thời gian nhanh nhất.
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Điều 26. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán và các
tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn
1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm
toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm
soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập. Hội đồng quản
trị có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Kiểm
soát viên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm
soát hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ
đạo, giám sát việc chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo kiến nghị của Ban Kiểm
soát kịp thời.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và
các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức
như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các
cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
4. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, Ban kiểm soát có thể đề nghị
Hội đồng quản trị cung cấp các thông tin, tài liệu, tham dự các cuộc họp và trả lời
các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.
5. Hội đồng quản trị bảo đảm tất cả các bản sao thông tin về tài chính và các
thông tin khác được cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, cũng như các
nghị quyết, quyết định và biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ được cung cấp cho các
Kiểm soát viên cùng thời điểm và phương thức với việc cung cấp cho thành viên
Hội đồng quản trị.
6. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chấp hành và thực hiện tốt nghị quyết,
chủ trương của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ; phối hợp
với Công đoàn Cao su Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của Tập đoàn thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
Hội đồng quản trị đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội
theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 27. Bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị
1. Người phụ trách quản trị Tập đoàn
Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ
trách quản trị Tập đoàn để hỗ trợ hoạt động quản trị Tập đoàn được tiến hành một
cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tập đoàn không quá năm
(05) năm. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Tập
đoàn tùy từng thời điểm. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Người phụ
trách quản trị Tập đoàn được quy định tại Khoản 6, Điều 37 Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Tập đoàn.
2. Tổ quản trị Tập đoàn

27

Tổ quản trị Tập đoàn do Hội đồng quản trị quyết định thành lập; trong đó
Người phụ trách quản trị Tập đoàn làm Tổ trưởng. Tổ trưởng Tổ quản trị thực hiện
hoặc có thể phân công một thành viên trong Tổ thực hiện nhiệm vụ Thư ký Hội
đồng quản trị. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ quản trị được quy định tại quyết định
thành lập của Hội đồng quản trị.
3. Thư ký Hội đồng quản trị
Chức năng, nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị quy định như sau:
a) Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thực hiện vai trò cầu nối giữa
Chủ tịch Hội đồng quản trị với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,
Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban chuyên môn nghiệp vụ, Thủ
trưởng các đơn vị thành viên, các cán bộ quản lý khác, các cơ quan trong và ngoài
Tập đoàn....
b) Thông báo cho Văn phòng Tập đoàn chuẩn bị địa điểm, vật chất, trang
thiết bị phục vụ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
c) Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung
xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị.
d) Ghi Biên bản phiên họp, tham gia kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu
lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị.
e) Tiếp nhận, soạn thảo, trình ký và luân chuyển các văn bản liên quan của
Hội đồng quản trị.
f) Chuyển giao các hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản trị cho bộ phận Văn
thư Tập đoàn lưu trữ.
g) Lên lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên
Hội đồng quản trị để bố trí phối hợp công tác với các bộ phận có liên quan.
h) Đi công tác với Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng
quản trị nếu có yêu cầu.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ quản trị phân công.
4. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị có thể thành lập các Tiểu ban trực thuộc để chuyên môn
hóa, thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công ở thời điểm thích hợp.
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 và một số tiểu ban khác
nếu thấy cần thiết (như Tiểu ban đạo đức, Tiểu ban giải quyết xung đột, Tiểu ban
quản lý rủi ro...). Thời hạn hoạt động, tiêu chuẩn của các thành viên, chức năng cụ
thể của từng Tiểu ban có thể được điều chỉnh và sẽ được quy định tại quyết định
thành lập của Hội đồng quản trị.
Thành viên và thẩm quyền của các Tiểu ban được quy định cụ thể tại Điều
20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn.
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Hội đồng quản trị có trách nhiệm đánh giá kết quả hoạt động của các tiểu
ban và thành viên của tiểu ban để xem xét việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu đã
đặt ra.
5. Ngoài bộ máy giúp việc tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, Hội đồng quản trị
có thể có các trợ lý, chuyên viên giúp việc, sử dụng bộ máy điều hành, bộ máy
giúp việc Tập đoàn hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp (nếu cần thiết) để
thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.
Điều 28. Đảm bảo các điều kiện làm việc khác của Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao, tiền lương và các lợi

ích khác như quy định tại Điều 12 Quy chế này.
2. Bộ phận Văn thư thuộc Văn Phòng Tập đoàn có trách nhiệm nhận và
chuyển tất cả các công văn, tài liệu và văn bản đến Chủ tịch Hội đồng quản trị để
Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chuyển tiếp đến Ban điều hành, các Ban, bộ
phận chuyên môn nghiệp vụ và/hoặc các thành viên Hội đồng quản trị có liên quan
để tham mưu, xử lý theo quy định.
3. Hội đồng quản trị có quyền làm việc, chất vấn, trao đổi trực tiếp và yêu
cầu Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban nghiệp vụ Tập đoàn, các cán
bộ có liên quan của Tập đoàn, người giữ chức danh chức vụ tại các công ty con do
Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn
tại các doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính,
hoạt động của đơn vị theo định. Người được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp đầy
đủ, kịp thời thông tin cần thiết, liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và của đơn
vị theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Hội đồng quản
trị để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và quy
định tại Điều lệ Tập đoàn.
4. Các văn bản của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn về
chỉ đạo, điều hành có liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính
sách theo quy định hiện hành, các nghị quyết, quyết định, các cơ chế, quy chế của
Hội đồng quản trị đều sao gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội
đồng quản trị, Tổ quản trị.
5. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành, bộ phận giúp việc và con
dấu của Tập đoàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
6. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền tổ chức việc lấy ý
kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề
quan trọng thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư
vấn được quy định tại Quy chế quản lý Tài chính của Tập đoàn.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Bổ sung, sửa đổi Quy chế
1. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định sửa
đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị trong trường hợp
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các văn bản quy định của Nhà nước có thay đổi. Trường hợp Quy chế chưa thay
đổi thì thực hiện theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
2. Những nội dung liên quan đến hoạt động và các vấn đề khác của Hội
đồng quản trị không có trong Quy chế này, thực hiện theo các quy định hiện hành
của nhà nước, Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Điều 30. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của thành viên
Hội đồng quản trị Tập đoàn bao gồm 07 Chương, 30 Điều.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban
chuyên môn nghiệp vụ Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
–––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
TP. Hồ Chí Minh, ngày
tháng 01 năm 2022

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 tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt
Nam - Công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số

ngày

tháng

năm 2022;

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt
Nam - Công ty cổ phần 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 (KIỂM SOÁT VIÊN)
Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát
1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, 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 Tập đoàn.
3. Trung thành với lợi ích của Tập đoàn 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 Tập
đoàn 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 Tập đoàn 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 Tập đoàn.
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 từ 03 đến 05 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 Tập đoàn.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
Ban kiểm soát có ít nhất (01) một thành viên chuyên trách.
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.
5. Ban kiểm soát có thể bổ sung thêm một số chuyên viên giúp việc.
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;
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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 Tập đoàn;
c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản
trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác;
d) Không phải là người quản lý Tập đoàn, không nhất thiết phải là cổ đông
hoặc người lao động của Tập đoàn;
e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn;
f) 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 Tập đoàn trong 03 năm liền
trước đó;
g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên
Ban kiểm soát Tập đoàn không được là người có quan hệ gia đình của người quản
lý doanh nghiệp của Tập đoàn; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người
đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn.
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 và phải làm việc chuyên trách tại Tập đoàn.
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:
Ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 3 Quy chế này, Trưởng Ban
kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:
a) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban kiểm soát;
b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
c) Tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của
Ban kiểm soát, tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua;
d) Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch giám sát, kiểm tra
theo định kỳ hàng quý, hàng năm sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị;
e) Chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban kiểm soát triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; Phân công nhiệm vụ cho từng
thành viên Ban kiểm soát và các chuyên viên của Ban;
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f) Ủy quyền cho thành viên Ban kiểm soát khác đảm nhiệm công việc của
Trưởng Ban trong thời gian vắng mặt;
g) Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường hoặc
Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ
Tập đoàn;
h) Lập và ký các báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo hàng năm sau khi đã
tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông;
k) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cử, ứng cử người tham gia Ban
kiểm soát; Số lượng ứng viên được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm
cổ đông thực hiện theo Điều lệ Tập đoàn. 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 cơ chế quy định
tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn.
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 Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị Tập
đoàn 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 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 Tập đoàn. 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
Tập đoàn.
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;
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b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
c) Trường hợp khác do Điều lệ Tập đoàn 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 Tập đoàn;
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, Tập đoàn 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 Tập đoàn 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;
e) Lợi ích có liên quan tới Tập đoàn và các bên có liên quan của Tập đoàn;
f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
g) Tập đoàn 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 Tập đoàn.
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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 Tập đoàn, 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 Tập đoàn.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Tập đoàn,
công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tập đoàn 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 Tập đoàn.
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 Tập đoàn.
8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám
đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng
văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành
vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông,
Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tập đoàn.
10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Tập đoàn 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 Tập đoàn theo đề nghị của cổ đông.
13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.
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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 Tập đoàn; tổ
chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Tập đoàn 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 Tập đoàn, việc tuân thủ pháp luật của thành
viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.
20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ
đông.
21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công
ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh
nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong
vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp
khắc phục hậu quả.
22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng
cổ đông thông qua.
23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm
phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa
cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm
việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ
tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh
nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
26. Thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kế hoạch tiến hành
các hoạt động kiểm tra, giám sát tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
27. Được đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra giám
sát, được quyền yêu cầu lãnh đạo Đơn vị thành viên, người đại diện của Tâp đoàn tại
các Đơn vị thành viên cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động
theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
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28. Trong trường hợp cần thiết Trưởng Ban kiểm soát đề nghị Chủ tịch Hội
đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định việc huy động các chuyên viên, cán bộ
quản lý trong Tập đoàn tham gia thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát.
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
Tập đoàn phát hành.
2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Tập đoàn
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 Tập đoàn 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 và kịp thời thông tin, tài liệu về công
tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo yêu cầu của
thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.
4. Người phụ trách quản trị Tập đoàn phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các
nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các
thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành
viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm
và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.
Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất
thường Đại hội đồng cổ đông
1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị
không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành
viên theo quy định của pháp luật;
b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều
115 Luật Doanh nghiệp;
c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban
kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.
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 Tập đoàn.
3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại
khoản 1 Điều này sẽ được Tập đoàn hoàn lại.
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Chương IV
CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát
1. Trưởng Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm
soát. Trường hợp vắng mặt, Trưởng Ban ủy quyền cho một thành viên Ban kiểm
soát thay mặt chủ trì, giải quyết các công việc của Ban. Ban kiểm soát phải họp ít
nhất một (01) quý một (01) lần, 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, Giám đốc
(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.
3. Cuộc họp bất thường: Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến
hành theo đề nghị của:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 2/3 (hai phần ba) thành viên Hội
đồng quản trị;
b) Trưởng Ban kiểm soát hoặc ít nhất 2/3 (hai phần ba) thành viên Ban
kiểm soát;
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 Tập đoàn, 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 Tập đoàn.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tập đoàn, công ty con, công ty khác
do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn
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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 Tập đoàn 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 Tập đoàn 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 Tập đoàn; tổ
chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Tập đoàn khi
xét thấy cần thiết.
Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác
Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát
được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Trưởng Ban kiểm soát và 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 và kết
quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. 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. Trưởng Ban kiểm soát và 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 Tập đoàn 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 Tập đoàn.
Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan
1. Thành viên Ban kiểm soát của Tập đoàn phải kê khai cho Tập đoàn 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
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đổi, bổ sung phải được thông báo với Tập đoàn 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 Tập đoàn.
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 Tập đoàn, công ty con, công ty
khác do Tập đoàn 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, Tập đoàn phải
thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật
chứng khoán về công bố thông tin.
5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành
viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để
thực hiện các giao dịch có liên quan.
Chương VI
MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT
Điều 19. Quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước
Ban kiểm soát thông qua Hội đồng quản trị để tổ chức và thực hiện chế độ
thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến công việc kiểm tra, giám sát theo
quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 20. Quan hệ với cổ đông
1. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn.
2. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc
khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3, Điều 9,
Điều lệ Tập đoàn kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm)
ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những
vấn đề được yêu cầu kiểm tra cho Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ
đông. 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 Tập đoàn
Điều 21. 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 Tập đoàn. 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.
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Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành
1. Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Tập đoàn, là đơn
vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.
Cụ thể trình tự, thủ tục như sau:
a)Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do
Tập đoàn phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo
phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
b) Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và Người quản lý khác
tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập
đoàn tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ.
c) Đối với hoạt động của Tổng Giám đốc, căn cứ vào các báo cáo hoạt động
thường kỳ và những yêu cầu cung cấp thông tin cá biệt của Ban kiểm soát, Ban
kiểm soát có quyền đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại các quyết định của Tổng
Giám đốc. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Điều lệ và có thể gây
thiệt hại lớn về vật chất, uy tín của Tập đoàn, Ban kiểm soát có quyền gửi thông
báo đến Tổng Giám đốc nhằm mục đích yêu cầu dừng ngay việc thực hiện các
quyết định đó. Trong vòng một (01) giờ kể từ khi gửi yêu cầu, Ban kiểm soát phải
thông báo ý kiến của Ban kiểm soát với các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch
Hội đồng quản trị sẽ ra thông báo về việc ngừng thực hiện các quyết định của
Tổng Giám đốc.
d) Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và
báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của Ban kiểm
soát phải được gửi đến Tập đoàn trước ít nhất [48] giờ.
đ) Đối với việc sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài, Ban kiểm soát phải thông
tin về phạm vi, giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng 48 giờ kể từ thời
điểm xác lập dịch vụ đó.
2. Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát được sử dụng con dấu của
Tập đoàn trong việc phát hành các văn bản của Ban kiểm soát; được Văn phòng và
các Ban của Tập đoàn cung cấp thông tin về quản lý nghiệp vụ theo hệ thống phát
hành văn bản trong nội bộ Tập đoàn;
3. Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp giao ban Tổng giám đốc,
các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Tập đoàn với các Ban chuyên môn nghiệp vụ
Tập đoàn và các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Tập đoàn.
Điều 23. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị
1. Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Tập đoàn, là
đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc
người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm
soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến Ban kiểm soát cùng
thời điểm gửi đến Tổng Giám đốc;
12

3. Khi kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện thấy vụ việc đang diễn ra làm thiệt
hại đến tài sản của Tập đoàn, thì thành viên Ban kiểm soát kiến nghị biện pháp giải
quyết và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Trưởng Ban kiểm soát. Trường
hợp không có biện pháp điều chỉnh nào tốt hơn, thì Trưởng Ban kiểm soát bàn bạc
với Hội đồng quản trị giải quyết sau đó có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng
cổ đông;
4. Ban kiểm soát thông báo cho Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra giám sát
nội bộ định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất. Khi nhận được kết quả kiểm tra, Hội
đồng quản trị sẽ xem xét để đưa ra kết luận và quyết định xử lý. Ban kiểm soát
giám sát việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của Hội đồng quản trị.
5. Các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Tập đoàn, báo
cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị chuẩn bị trình lên Đại hội
đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên phải gửi cho Ban kiểm soát để thẩm định,
chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên;
6. Ban kiểm soát tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề
được nêu trong Báo cáo của Ban kiểm soát trước khi gửi lên Đại hội đồng cổ
đông.
7. Trong trường hợp cần thiết, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự
cuộc họp của Ban Kiểm soát và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban kiểm soát
quan tâm.
Điều 24. Quan hệ với các Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại doanh nghiệp
khác (người của Tập đoàn)
1. Người lao động đang làm việc và hưởng lương tại Tập đoàn, được Tập
đoàn cử tham gia làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại các doanh nghiệp có hoặc
không có phần vốn góp của Tập đoàn (sau đây gọi tắt là Kiểm soát viên kiêm
nhiệm) có trách nhiệm gửi tất cả các Báo cáo kiểm soát của mình và của Ban Kiểm
soát tại doanh nghiệp đó cho Người đại diện; đồng thời gửi cho Ban Kiểm soát Tập
đoàn.
2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiểm soát viên kiêm nhiệm kịp thời
báo cáo với Tập đoàn (qua Người đại diện và Ban Kiểm soát Tập đoàn) khi doanh
nghiệp không thực hiện đúng chỉ đạo của Tập đoàn hoặc có dấu hiệu vi phạm quy
định pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm các quy định quản lý nội bộ của doanh
nghiệp, của Tập đoàn, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc bảo toàn và phát triển vốn
của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn; trong báo cáo đồng
thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp chấm dứt, khắc phục hậu quả các sai phạm
trên.
Điều 25. Quan hệ với các đơn vị thành viên
1. Đối với các công ty TNHH một thành viên :
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a) Hội đồng Thành viên công ty TNHH Một thành viên thuộc Tập đoàn gửi các
Nghị quyết cho Hội đồng quản trị Tập đoàn thì đồng thời gửi Ban kiểm soát cùng thời
điểm và theo phương thức như đối với Hội đồng quản trị để theo dõi, giám sát;
b) Khi kết thúc niên độ tài chính năm đơn vị có trách nhiệm gửi Báo cáo tài
chính năm, Báo cáo kiểm toán độc lập về Ban kiểm soát Tập đoàn để giám sát tình
hình họat động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, tình hình tài chính của đơn
vị;
c) Định kỳ hàng quý, năm, Kiểm soát viên các công ty TNHH Một thành
viên căn cứ vào Kế hoạch kiểm tra giám sát đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn
phê duyệt gửi báo cáo kiểm tra, giám sát có nhận xét, đề xuất, kiến nghị (nếu có)
cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn, thì đồng thời gửi Ban kiểm soát
Tập đoàn;
d) Khi có kế hoạch công tác của Ban kiểm soát Tập đoàn tại đơn vị mình thì
Chủ tịch Hội đồng thành viên, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại đơn vị có trách
nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát và Kiểm soát
viên các công ty TNHH Một thành viên cùng phối hợp làm việc và cung cấp các
thông tin liên quan.
2.Đối với các công ty Tập đoàn giữ cổ phần và vốn góp chi phối :
a) Người đại diện vốn hoặc Người đại diện giữ số vốn cao nhất (trong
trường hợp có từ 02 người đại diện vốn trở lên) của Tập đoàn có trách nhiệm gửi
cho Ban kiểm soát Tập đoàn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội
đồng cổ đông theo định kỳ hay bất thường, nhằm kiểm tra giám sát tình hình thực
hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như việc thực hiện các thỏa
thuận mà Tập đoàn đã thỏa thuận để người đại diện vốn thực hiện các quyền của
mình trong việc quản lý công ty;
b) Khi kết thúc niên độ tài chính Người đại diện vốn hoặc Người đại diện
giữ số vốn cao nhất (trong trường hợp có từ 02 người đại diện vốn trở lên) của Tập
đoàn có trách nhiệm gửi Báo cáo tài chính năm, Báo cáo kiểm toán độc lập cho
Ban kiểm soát Tập đoàn;
c) Người đại diện vốn của Tập đoàn tại đơn vị đề nghị Trưởng Ban kiểm
soát đơn vị gửi báo cáo kiểm tra, giám sát hàng quí, năm cho Ban kiểm soát Tập
đoàn để theo dõi, giám sát;
d) Khi có kế hoạch công tác của Ban kiểm soát Tập đoàn tại đơn vị mình thì
Người đại diện vốn của Tập đoàn tại đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài
liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
3. Đối với Công ty liên kết :
a) Người đại diện vốn hoặc Người đại diện giữ số vốn cao nhất (trong
trường hợp có từ 02 người đại diện vốn trở lên) của Tập đoàn có trách nhiệm gửi
cho Ban kiểm soát của Tập đoàn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại
hội đồng cổ đông theo định kỳ hay bất thường, báo cáo của Ban kiểm soát công ty,
nhằm giám sát tình hình thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng
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như việc thực hiện các thỏa thuận mà Tập đoàn đã thỏa thuận để người đại diện
vốn thực hiện các quyền của mình trong việc quản lý công ty;
b) Khi kết thúc niên độ tài chính Người đại diện vốn hoặc Người đại diện
giữ số vốn cao nhất (trong trường hợp có từ 02 người đại diện vốn trở lên) của Tập
đoàn có trách nhiệm gửi Báo cáo tài chính năm, Báo cáo kiểm toán độc lập cho
Ban kiểm soát Tập đoàn;
c) Khi có kế hoạch công tác của Ban kiểm soát Tập đoàn tại đơn vị mình thì
Người đại diện vốn của Tập đoàn tại đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài
liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. Tổ chức thực hiện
Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chuyên
môn nghiệp vụ Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
Điều 27. Hiệu lực thi hành
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soátTập đoàn Công nghiệp
Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần bao gồm 07 chương, 27 điều và có hiệu lực thi
hành kể từ ký./.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
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TẬP ÐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2021

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp cao su
Việt Nam - Công ty cổ phần.
I. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Tập
đoàn; cụ thể Hội đồng quản trị 08 người, trong đó Thành viên Hội đồng quản trị
độc lập là 02 người.
- 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.
Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị
2.1. Thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được
quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
b) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh, có kinh
nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt
động của Tập đoàn.
c) Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn có thể đồng thời là thành viên
Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên
Hội đồng quản trị tại quá 05 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 Tập đoàn; của người quản lý Tập
đoàn, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
e) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội
đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước;
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f) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có
ý thức chấp hành Pháp luật;
2.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị có
đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều
kiện sau:
a) Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập
đoàn; không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập
đoàn ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
b) Không phải người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm
(1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn;
c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn, trừ các
khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
d) 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.
Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số
phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Thành viên Hội
đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 0,1% đến dưới 10% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử đủ ứng viên.
Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội
đồng quản trị
- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông/Nhóm cổ
đông (theo mẫu);
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- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản cam kết;
- Bản sao CMND, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các
bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:
Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt
Nam sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu
thành viên Hội đồng quản trị.
II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN
Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Kiểm soát viên
- Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm và có thể được bầu lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế.
Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Kiểm soát viên
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật
Doanh nghiệp.
- Kiểm soát viên phải 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 Tập đoàn; Trưởng Ban kiểm soát phải làm
việc chuyên trách tại Tập đoàn, các thành viên ban kiểm soát còn lại có thể là
chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;
- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn trong
03 năm liền trước đó;
- Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài
chính của Tập đoàn;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của Tập
đoàn, người đại diện phần vốn của Tập đoàn, người đại diện phần vốn nhà nước
tại Công ty mẹ và tại Tập đoàn;
- Không phải là người quản lý Tập đoàn; không nhất thiết phải là cổ đông
hoặc người lao động của Tập đoàn;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có
liên quan.
Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Kiểm soát viên
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu
biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Kiểm soát viên.
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- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 0,1% đến dưới 10% tổng số cổ phần
phổ thông được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần
phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần
phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ (40%) đến dưới năm mươi phần trăm
(50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ (50%) trở lên được đề cử đủ ứng viên.
Trường hợp số lượng các ứng viên kiểm soát viên 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 cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty của Tập đoàn.
Điều 9. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Kiểm soát viên.
- Đơn đề cử, ứng cử Kiểm soát viên của cổ đông/Nhóm cổ đông (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản cam kết;
- Bản sao CMND, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các
bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
Điều 10. Lựa chọn các ứng cử viên:
Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn sẽ lập danh sách các ứng
cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông để bầu
Kiểm soát viên.
III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN
Điều 11. Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của
cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.
Điều 12. Phiếu bầu điện tử và điền phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ
phiếu điện tử
* Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên
Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu
trong phần Bầu cử, mục Biểu quyết – Bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử
https://ezgsm.fpts.com.vn/.
* Phiếu bầu điện tử và điền phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử
- Phiếu bầu điện tử được hiển thị ở mục Biểu quyết – Bầu cử trên hệ thống bỏ
phiếu điện tử https://ezgsm.fpts.com.vn/, có số lượng cổ phiếu đại diện, số lượng
thành viên bầu và số lượng quyền bầu cử tương ứng (sở hữu và được uỷ quyền);
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- Phiếu bầu điện tử thành viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên được hiển thị
đồng thời;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số
ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều” của các ứng viên
tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, cổ đông ghi rõ số
phiếu bầu vào ô “Bầu dồn ghi số” của các ứng viên tương ứng.
* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông
vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở
hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu
cử theo quy định.
- Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên Hội đồng quản
trị/Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông không bằng
số lượng cổ phiếu đại diện được hiển thị trong phần Bầu cử, Mục Biểu quyết –
Bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử https://ezgsm.fpts.com.vn/.
Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh
báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi
nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu
bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
Điều 13. Phương thức bầu cử
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên thực hiện
bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử https://ezgsm.fpts.com.vn/
theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu
của Hội đồng quản trị/kiểm soát viên;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số
người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết
thông qua.
Điều 14. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
* Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông
thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;
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+ Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc bầu cử trực tuyến của các cổ đông
tại Đại hội;
+ Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bầu cử;
+ Tiến hành kiểm phiếu;
+ Lập Biên bản kiểm phiếu điện tử và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết
quả kiểm phiếu.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và
ứng cử vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
* Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Chủ toạ Đại hội công bố thời điểm bắt đầu
bầu cử và kết thúc khi Chủ toạ Đại hội công bố thời điểm kết thúc bầu cử;
- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết
quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử
được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết
thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm
phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu điện tử sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Tập đoàn.
Điều 15. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên
Kiểm soát viên
- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm
theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, kiểm
soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng
cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định
nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một phiếu bầu của cổ
đông dự họp.
Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản
trị/kiểm soát viên theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang
nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu
cao hơn.
Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
Điều 17. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc
họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
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Quy chế này gồm có 17 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ
đông để biểu quyết thông qua./.
BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)
1. Phiếu bầu điện tử:
- Phiếu bầu điện tử được hiển thị ở mục Biểu quyết – Bầu cử trên hệ thống bỏ
phiếu điện tử https://ezgsm.fpts.com.vn/, có số lượng cổ phiếu đại diện, số lượng
thành viên bầu và số lượng quyền bầu cử tương ứng (sở hữu và được uỷ quyền).
2. Bỏ phiếu:
- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết
quả bầu cử đến hệ thống.
3. Ghi phiếu bầu:
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu
của Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn
toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu
bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số
ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều” của các ứng viên
tương ứng.
+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, cổ đông ghi rõ số
phiếu bầu vào ô “Bầu dồn ghi số” của các ứng viên tương ứng.
Ví dụ:
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 08 thành viên Hội đồng quản trị trong
tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được
ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ
đông Nguyễn Văn A là:
10.000 cổ phần x 8 = 80.000 Phiếu bầu.
Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn tổng số phiếu bầu cho một ứng viên
hoặc chia ra cho nhiều ứng viên nhưng tổng không quá 80.000 phiếu bầu./.
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TAP DOAN CONG NGHIEP
CAO SU VIET NAM
S6:

/TB-HDQTCSVN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tir do - Hanh phuc
TP. H6 CM Minh, ngay

thdng 12 ndm 2021

THONG BAO
Ve viec de cu’, ung cu* nhan su* de bau
Thanh vien Hoi dong quan tri va Kiem soat vien Tap doan
Nhiem ky 2021 - 2026
Can cu Luat Doanh nghiep;
\

O
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Can cu Bieu le to chuc va boat dong cua Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam
- Cong ty co phan;
Be dam bao ca cau to chuc cua Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong
ty co phan, Tap doan xin thong bao toi Quy co dong ve viec de cu, ung cu nhan su de
bau Thanh vien Hoi dong quan tri va Kiem soat vien Tap doan Cong nghiep Cao su Viet
Nam - Cong ty co phan, Nhiem ky 2021-2026; nhu sau:
1. So luong Thanh vien Hoi dong quan tri va Kiem soat vien:
So luong Thanh vien Hoi dong quan tri va Kiem soat vien theo quy dinh tai Bieu
le Tap doan; cu the:
+ Hoi dong quan tri:
*>

08 ngudi
03 ngudi

+ Ban kiem soat:

2. Dieu kien de cu’, ung cu Thanh vien Hoi dong quan tri:
Cac co dong nam giu co phan co quyen bieu quyet va co quyen gop so quyen
bieu quyet cua tung ngudi lai vdi nhau de de cu, ung cu Thanh vien Hoi dong quan tri.
- Co dong hoac nhdm co dong nam giu tir 0,1% den dudi
quyen bieu quyet duoc de cu mot (01) ung vien.
- Co dong hoac nhdm co dong nam giu tu 10% den dudi
quyen bieu quyet duoc de cu tdi da hai (02) ung vien.
- C6 dong hoac nhdm cd dong nlm giu tir 30% ddn dudi
quydn bieu quyet duoc de cir tdi da ba (03) ung vien.
- Cd dong hoac nhdm cd dong nim giu tir 40% den dudi
quyen bieu quyet duoc de cu tdi da bdn (04) ung vien.
- Cd dong hoac nhdm cd dong nam giu tir 50% den dudi
quyen bieu quyet duoc de cir tdi da nam (05) ung vien.
- Cd dong hoac nhdm cd dong nam giu tir 60% den dudi
quyen bieu quyet duoc de cir tdi da sau (06) ung vien.
- Cd dong hoac nhdm cd dong nim giu tu 70% ddn dudi
quyen bieu quyet duoc de cir tdi da bay (07) ung vien.
\
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10% tong so co phan co

y

30% tong so co phan cd
40% tong so cd ph4n cd
50% tong sd cd phan cd
60% tong sd cd phan cd
70% tong sd cd phan cd
80% tong sd cd phan cd
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- Co dong hoac nhom co dong nam giu tir 80% den diroi 90% tong so co phan co
quyen bieu quyet duoc de cu toi da tam (08) ung vien.
- Co dong hoac nhom co dong nam giu tu 90% trd len duoc de cu du ung vien.
3. Tieu chuan cua cac ung vien de cir, irng cu Thanh vien Hoi dong quan tr|
3.1. Thanh vien Hoi dong quan tri phai co cac tieu chuan va dieu kien sau day:
a) Co nang lire hanh vi dan sir day du, khong thupc doi tuong khong duoc quan ly
doanh nghiep theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 17 cua Luat Doanh nghiep;
b) Co trinh do dai hoc tro len, co nang luc quan ly va kinh doanh, co kinh nghiem
thuc tl trong quan tri kinh doanh hoac trong llnh vuc, nganh, nghe boat dong cua Tap doan.
c) Thanh vien Hoi dong quan tri cua Tap doan co the dong thoi la thanh vien Hoi
d6ng quan tri cua Cong ty khac nhung khong duoc dong thbi la thanh vien Hoi dong
quan tri tai qua 05 cong ty khac.
d) Thanh vien Hoi dong quan tri khong duoc la nguoi co quan he gia dinh cua
T6ng giam d6c va nguoi quan ly khac cua Tap doan; cua nguoi quan ly Tap doan, nguoi
co tham quyen bo nhiem nguoi quan ly cong ty me.
e) Chua tung bi each chuc Chu tich Hoi dong thanh vien, thanh vien Hoi dong
thanh vien hoac Chu tich, Giam doc, Pho Giam doc hoac Tong Giam doc, Pho Tong
Giam doc cua doanh nghiep nha nude;
f) Co sue khde, pham chat dao due tot, trung thuc, liem khiet, hieu biet va co y
thuc chap hanh Phap luat;
3.2. Thanh vien Hoi dong quan tri doc lap la thanh vien Hoi dong quan tri co du
dieu kien, tieu chuan theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay va dap ung cac dieu kien sau:
a) Khong phai la nguoi dang lam viec cho Tap doan, cong ty con cua Tap doan;
khong phai la nguoi da tung lam viec cho Tap doan, cong ty con cua Tap doan it nhat
trong ba (03) nam lien trude do;
r
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b) Khong phai nguoi true tiep hoac gian tiep so huu it nhat mot phan tram (1%)
tong so co phan cd quyen bieu quyet cua Tap doan;
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c) Khong phai la nguoi dang hudng luong, thu lao tir Tap doan, trir cac khoan phu
cap ma thanh vien Hoi dong quan tri duoc hudng theo quy dinh;
>
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d) Khong phai la nguoi da tung lam thanh vien Hoi dong quan tri, Ban kiem scat
cua cong ty it nhat trong 05 nam lien trude do, trir trudng hop duoc bo nhiem lien tuc
02 nhiem ky.
4. Dieu kien de cur, ting cu* Kiem soat vien
7
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Cac cd dong nam giu cd phan cd quyen bieu quyet va cd quyen gdp so quyen
bieu quyet cua tung nguoi lai vdi nhau de de cir, ung cir Kiem soat vien.
- Cd dong, nhom cd dong nam giu tir 0,1% den dudi 10% tong so cd phan phd
thong duoc de cir mot (01) ung vien.
- Cd dong, nhom cd dong nam giu tir 10% den dudi 30% tong so cd phan phd
thong duoc de cir tdi da hai (02) irng vien.
^
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- Co dong, nhom co dong nam gin tu 30% den duoi 40% tong so co phan pho
thong dugc de cu toi da ba (03) img vien.
- C6 dong, nhom c6 dong nim giu tir (40%) d§n duoi nam muoi phan tram (50%)
duoc de cu toi da bon (04) ung vien.
\
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- Co dong, nhom co dong nam giu tu (50%) tro len duoc de cu du ung vien.
5. Tieu chuan cua cac ung vien de cii’, ung cu* Kiem scat vien
- Khong thuoc doi tuong theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 17 cua Luat Doanh nghiep;
- Kiem soat vien phai duoc dao tao mot trong cac chuyen nganh ve kinh te, tai
chinh, ke toan, Idem toan, luat, quan tri kinh doanh hoac chuyen nganh phu hop voi boat
dong kinh doanh cua Tap doan; Truong Ban kiem soat phai lam viec chuyen trach tai
Tap doan, cac thanh vien ban kiem soat con lai co the la chuyen trach hoac kiem nhiem;
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- Kiem soat vien khong phai la thanh vien hay nhan vien cua to chuc kiem toan
duo'c chap thuan thuc hien kiem toan bao cao tai chinh cua Tap doan trong 03 nam lien
truoc do;
- Kiem soat vien khong phai la nguoi lam viec trong bo phan ke toan, tai chinh
cua Tap doan;
f
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- Khong duoc la nguoi co quan he gia dinh cua nguoi quan ly cua Tap doan,
nguoi dai dien phan von cua Tap doan, nguoi dai dien phan von nha nude tai Cong ty
Me Tap doan;
- Khong phai la nguoi quan ly Tap doan; khong nhat thiet phai la co dong hoac
nguoi lao dong cua Tap doan;
- Cac tieu chu4n va di6u kien khac theo quy dinh khac cua Phap luat co lien quan.
6. Ho so de co, ung cu* Thanh vien Hoi dong quan trj va Kiem soat vien
- Bon de cu, ung cu Thanh vien Hoi demg quan tri/Ban Kiem soat cua co
dong/Nhom co dong (mau dinh kem);
- So yeu ly lich do ung cu vien tu kliai (mau dinh kem);
r

- Ban cam ket;
- Ban sao chung thuc Chung minh nhan dan, ho chieu (neu la Viet kieu, nguoi
nude ngoai) va cac bang cap , van bang chung chi chung nhan trinh do van hoa, trinh do
chuyen mon.
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* Ho so de cu, ung cu xm gui ve:
+ Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty co phan
+ Bia chi: 177 Hai Ba Trung, Phudng 6, Quan 3, thanh pho Ho Chi Minh
-Fax: 028 39327341
+ Bien thoai: 028 39325234
H6 so Quy cd dong gui vh Tap doan truoc ngay Bai hoi, tuy nhien nham tao dieu
kien thuan loi cho cong tac chuan bi dai hoi, quy co dong gui hd so ve Ban To chuc Bai
hoi dong co dong bat thudng Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam nam 2021 trirdc
16:00 ngay 05/01/2022. Quy cd dong cd thi lien he voi Ong Le Trung Hi§u - Chuyen
3

vien Ban T6 chuc Nhan sir Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam (neu cdn huong
dan), s6 dien thoai: 0946969098, hoac dien thoai co dinh so 028 39325234 - so noi bo
1004, email: lthieu@rubbergroup.vn
Ngoai phong bi can ghi rd Ho so’ ung cir/de cu’ vao HDQT, BKS.
Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam se tap hop danh sach cac ca nhan du
dieu kien dirge ung cu, dh cu dua vao danh sach bau chinh thuc tai Bai hoi dong co
dong bat thuong nam 2021.
Tran trong thong bao./.
Noi nhan:
- Co dong Tap doan;
- HDQT, BKS, TGB;
-To Quan tri TB;
- To CBTT va QHCB;
- Liru: VT, TCNS.

TM. HOI DONG QUAN TRI
kT CHU TICK
THANH VlfiN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.

Tôi tên là: .................. ..................... ..................... ..... ................ ..............................
Mã số cổ đông:............................................................................................................
CMND/HC/CCCD số: .................... ..................... .... Ngày cấp: .............................
Nơi cấp: .....................................................................................................................
Địa chỉ: ....................... ..................... ..................... ..................... ..............................
Hiện đang sở hữu/đại diện: ................... cổ phần (Bằng chữ:..... ..............................
....................................../ 4.000.000.000 cổ phần, tương ứng .......…... % số cổ phần
có quyền biểu quyết của Tập đoàn.
Xét phù hợp đủ điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần; Tôi đề nghị được tham gia làm
ứng cử viên để bầu ......................................................................... Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ 2021-2026.
Hồ sơ được đính kèm bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản cam kết
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người
nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ
chuyên môn.
- Đơn ứng cử.
Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế
bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao
su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026. Nếu được các cổ đông tín
nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực
và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Công nghiệp
Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật
hiện hành và Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.
Trân trọng!
............., ngày ...... tháng 12 năm 2021
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.

Hôm nay, ngày…………….., tại……………………………………, tôi/chúng
tôi/đơn vị/………………………………………………………………………,Mã số cổ
đông……………….số (CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD)………………….........., ngày
cấp…………., nơi cấp………………………………………………………………../địa
chỉ…………………………................................................................là cổ đông của Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ .................. cổ phần/ 4.000.000.000 cổ
phần, chiếm .................% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, nhất trí đề cử:
Ông (Bà): …………………………………………………………………………..
CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: …………………… Ngày cấp: …………………
Nơi cấp: …………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………
Trình độ học vấn: ………………………………………………………………….
Hiện đang sở hữu: . …………………… (Bằng chữ: …………………………….).
Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
Trân trọng!
....................., ngày
tháng năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ CỬ
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.

Hôm nay, ngày…………….., tại……………………………………, tôi/chúng
tôi/đơn vị/………………………………………………………………...,Mã số cổ
đông……………….số (CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD)………………….........., ngày
cấp…………., nơi cấp………………………………………………………………../địa
chỉ…………………………................................................................là cổ đông của Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ .................. cổ phần/ 4.000.000.000 cổ
phần, chiếm ............% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, nhất trí đề cử:
Ông (Bà): …………………………………………………………………………..
CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: …………………… Ngày cấp: …………………
Nơi cấp: …………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………
Trình độ học vấn: ………………………………………………………………….
Hiện đang sở hữu: . …………………… (Bằng chữ: …………………………….).
Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông (Bà): …………………………………………………………………………..
CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: …………… Ngày cấp: …………………………
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………….
Hiện đang sở hữu: ………….. cổ phần (Bằng chữ: ……………………………...).
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc
tham gia đề cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026.
Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử nhân sự
Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 – 2026
Trân trọng!
....................., ngày
tháng năm 2021
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN THÀNH LẬP NHÓM ĐỀ CỬ
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.

Hôm nay, ngày ……/12/2021, tại ……………………………………….., chúng
tôi là những cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng nhau nắm giữ
.................. cổ phần/ 4.000.000.000 cổ phần, chiếm .........% số cổ phần có quyền biểu
quyết của Tập đoàn, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:
Ông (Bà): …………………………………………………………………………..
CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: …………………… Ngày cấp: …………………
Nơi cấp: …………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………
Trình độ học vấn: ………………………………………………………………….
Hiện đang sở hữu: . …………………… (Bằng chữ: …………………………….).
Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông (Bà): …………………………………………………………………………..
CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: …………… Ngày cấp: …………………………
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………….
Hiện đang sở hữu: ………….. cổ phần (Bằng chữ: ……………………………...).
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc
tham gia đề cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026.
Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử nhân sự
Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 – 2026
Trân trọng!
TP.HCM, ngày
tháng năm 2021
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Cổ đông

Mã số
cổ đông

Số
CMND/HC
/ĐKKD

Tổng cộng

Địa chỉ

Số cổ phần
sở hữu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
1.
2.
3.
4.

Họ và tên: .......................................Giới tính: Nữ/Nam.......
Ngày tháng năm sinh:
......./......./...........
Quốc tịch: ...............................................................................
Giấy CMND/Hộ
chiếu
số:...................cấp
ngày:
....../....../...........
Nơi cấp.................................................

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................
6. Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................
..................................................................................................................................
7. Trình độ văn hoá:
...............................................................................................
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ trường, năm tốt nghiệp, chuyên ngành):
.................................................................................................................................
9. Quá trình công tác (từ năm 18 tuổi):
Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

10. Chức vụ công tác hiện nay
11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ:......................................cổ phiếu
12. Thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT,
các chức danh quản lý khác và lợi ích có liên quan tới Tập đoàn Công nghiệp Cao
su Việt Nam của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có):
1

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được
công bố tại Bản sơ yếu lý lịch này. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật.
..................., ngày.......tháng ..... năm 2021
..........., ngày ........ tháng ......năm 2021
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
NGƯỜI KHAI
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác)
(Ký, ghi rõ họ tên)

2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên
_________________
Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.

Tên tôi là:.......................................................................................................................
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ................................................................................
Cấp ngày:.................................Nơi cấp:......................................................................
Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................
Được đề cử bởi cổ đông: ................................................................................................
Với vai trò là ứng cử viên vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP năm
2021, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và
chính xác.
Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao
su Việt Nam – CTCP Nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách
trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao
su Việt Nam – CTCP.
..............., ngày ........ tháng ......năm 2021
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
Số:

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

/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam - Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 đã được Đại
hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày ..../...../2021,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập
đoàn theo Tờ trình số ......./TTr-HĐQTCSVN ngày / /2021.
Điều 2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn
theo Tờ trình số ......./TTr-HĐQTCSVN ngày / /2021.
Điều 3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn theo Tờ
trình số ......./TTr-HĐQTCSVN ngày / /2021.
Điều 4. Đại hội thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và
Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026; cụ thể như sau:
1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:
TT Họ và tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ %

1

Ông ……………………..

…………………

……….

2

Ông ……………………..

…………………

……….

3

Ông ……………………..

…………………

……….

4

Ông ……………………..

…………………

……….

5

Ông ……………………..

…………………

……….

6

Ông ……………………..

…………………

……….

7

Ông ……………………..

…………………

……….

8

Ông ……………………..

…………………

……….

… ………………………………. ……………………. ………….
1

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:
TT Họ và tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ %

1

Ông …………………..

…………………

……….

2

Ông …………………..

…………………

……….

3

Ông …………………..

…………………

……….

Điều 5. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám
đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.
Nơi nhận:
-

UBCK NN;
Sở Giao dịch CK TP.HCM;
Quý cổ đông;
UBQLV NN tại DN;
Đảng ủy Tập đoàn;
HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ TĐ;
Tổ Công bố TT và
QHCĐ TĐ;
Tổ quản trị TĐ;
Phòng CNTT;
Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

2

