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CHIIONG TRiNH
IIDCD BAT THTIONG LAN THTI NHAT N,{.IT zozz
NG Ty co pnAr xAv r,Ap vA vr-xo ooNc rHAp

4ia di6m tO ch[rc: Tai s6 03 Tdn Dfc Thnng, Phuong I, TPCL, tinh Edng Thrip.

- Thiri gian t6 chric: Ngiy l8 thring 02 nnm 2022 (du ki6n ft 7h30' d6n 11h30')

Ban Ki6m tra tj lQ cr5 d6rg lim viec

- t-)on trcp d4r breu. co dong.

- Cro c6 d6ng tham dr1 Dqri hQi dtug kj roi Ban kiim tra t) le co dong va nhall tii lieu
Dai hdi.

- Trinh Dai h6i th6ig qua Du thio Quy chC ldm vi6c tai Dai h6i.

- Trinl Dqi h6i th6ng qua danh sich dd cir Doan Chu Tich.

- Mcri Dodn Chir Tich lim viQc.

- lrnlrDai l,o''.,rg.1 r:.larrl .i.'\ Brr hr ,l.Banb"ucuraKii'nol"ier.
- Voi B"rr rlr, \1. Ban ba r c.r r a K iin phidu lr n \ iec.

PH,AN IIL Thdng qua cic Dr; th6o siia d6i, b6 sung vir cfc Td trinh

1. Th6ng qua crc D+ thio sira tl6i, b6 sung

- l lo r! qux DU thro sL,a doi. bd .ur gD'EJlqaingt).
- I l-org qua DLr rh.ro .ua oo oo .JrrB Qu\ ch; nii oo \i qurr.r. Ior g l).
- I l-jr3 qrra Dv Lhdo 5Lrx do.. bo sr ng Qu1 hoot Jcrg cu:r HDQT Cong t1.

2. Ihdng qur cic I i/ lrinh
- l'o tr'lnh th6ng qua Bio crio cira HEQT.

- Tot nh th6ng qua 86o c6o cira BKS.

- lU l f totlg q.'d \e \ tqc (jit dot. I'o \ tng U clt le ( ong l)
- Td trinh lh6ng qua vil viQc sua d6i, bo sung Qu1 rhE n6i bo ve qu:ur tri Cong t,v.

- To trluh thorlg qui r i r iic sua dtli. b6 sung Quy chO ho4t dQng cira HDQT C6ng ty.

-Tot n11thdng qua vd viQc mi6n nhi$m HDQT vd BKS C6ng tt nhiem ki 2016 - 2021.

NQI DUNC I-AM VII:C

PHAN t: MA diu

- alhlo co.

lulir bo l) do lo chLc Dri ho''.rgioi LJrrgud;i riiu. '\arh phir r\am .ru.

- 86o c6o k€t qua kidm tra tli lQ c6 d6ng tham dLL Dqi hQi.

PHAN II: Thdng qua Brio crio vi c6ng b6 quy6t alnh

- Bio crio t6ng k6t D-hiem k, HQi Ddng Qr.rin Tri 2016 2021, dinh huong hoat d6ng

HEQT nhien1 ki 2021 2026 cira C6ng t,r'.

- Bro cro tong ket nhiirn k] llan kidm soit2016-2021, dinll huc,ng hoqt dong Ban kiem
.o. rl ii,r L\ 2021 . 10:6 c rJ Co.rS r).

- C6ng b6 Quy6t diM cna UBND trnh DonE Ihip vi cu rrgudi dai di.rn phAn v6n Nhd
\ roc nr'im "j 202 I 2020 I-i Cong l).

- Dai diln Linh dao I B\D nnb Diing-l hip phit biiu.

PHAN l\r: D?i hoi thAo luar vi! bi6u quy6t cic Td trinh

1. Phin thiio luin



2. Bi6u quy6t c6c Td trinh
-'ei6u quy6t rd ,;q. sna c16i, b6 sung Didu lQ Cdng ty.

- Bi6u quyEt v6 viQc sira d6i. b6 sung Quy chd Qunn t{ nQi bQ C6ng ty.

- Bi6u qu-v6t vd viQc sira c16i, b6 sung Quy ch6 ho+t dong ciia HDQT Cdng t1.

- Bi6u quy6t th6ng qua Bio cio cira HDQT.

- Biilu quy6t thdng qua Bao 0ro cia BKS.

- Bi6u qu,"6t vA viec mi6n nhiQm HDQT vA BKS diCm k,2016 2021.

l. \,ii duDg lrinh D1i hQi thring qua t rurvc khi hiu cri

- Trinl D4ri hQi DU thdLo Quy cht! dd cu, ung cu thAni vi611 HDQ l vA BKS Ti6l hiufi bidu

qu) ct thong qua Darlg rnleu.

- Td trinh th6ng qua Dai h6i vd s6 1uqn.rg, co c6u HDQ1 vd BKS nhiQm ki 2021 2026.

lrei he_lr brcu qLler ll10nL qua Dir'g rrre-.
- Td rlinh thong qua danh sdch d6 ciL, [rrg cu Thinh vi€n HEQT vn BKS nhiQm k] 2021 -

'0'0. I ien hr.rh bie, qLrvel ( long qu. ber ts tl-i('r.

2. [i6n hinh biu ev ( lt'ttri Bot Aiin phiiu lnn vilct

- Phat pnreu Dcu cu.

- Trinh Dai hdi th6ng qua'th6 lQ biu ru vr hLrong din biu eLr. lHtrong din th€m n6u c6

.l6ng c6 yeu car,
- Co d"rg riin hanr ghi c\cp \; bo fhi;t b!rc.'.
- Bat Ii'clr rl'eu l'sn n:lrurKre.n pnleu,

Dai hoi nghr eiai lao chi, c(lnq bri kit oua biu cu

3. Cdng b6 k6t quri

- B-n ^iin plriirr c" rS oi ^et 9,o ki.r ;\'iu ba. .tr r. conE ho drnl- 'ach L-rrrrg cu

IIDQT, BKS,

Eai h6i nehi eiii lao chb HDQT vi BKS nhi6m ki
2021 2026 hop nhi6n tliu ti6n i16 biu cric chric danh

4. HDQT v)r BKS nhiem k,'2021 - 2026 hgp pbien d:iu ti6n atd biu cic chrlc danh vit

c6ng b6 trudc D1i hQi

- Ban t6 chiLc c6ng b6 tnroc Dai hdi cic chuc danh trong HDQT vi kidm nhiCm cic chuc

.lcnh (nerL c6) fiec, nQi clung tir Bren han hop phi6n diu tidn nhi6m k! 2O2l 2026.

- Ban t6 chuc c6ng b5 ulloc Dai hQj cAc chtc danh trong BKS theo n6i dulg tai Bi6n ban

hop phien dau tion nhidm kj'2021 - 2026.

5. HDQT vd BKS nhipm ki 2021 - 2026 ra mit Oi.i t,oi

- HDQ l. BK. rr r'ir d"' lroi. D.' oi.; HDQ I ohar biir. 1 kien.

- Tri an sic Thdnh vi6n HDQT vn BKS nhiem kj lan thir 1111at 2016 20)1kh6ng tdi cu

nhi0m ki lin thr.r hai 2021 2026. (n6u cii)

Dai h6i nqhi [idi lao cbo lhine qua Biin Bdn vi \ehi qu\6t

PHAN V: Da cfi, tlng cii vi bdu cii HDQT, BKS

PH.,I.N vI: Th6ng qua Bi6n bin, Nghi quy6t vi b6 m+c D+i hoi

-Ban \rr',! rhonAq,rJ B en b"n U.ilr.:' lidrhirrhb'ctr qurrr I 'in! qua ba.rJ P\'aL.

Brr ricruc Lhongqua \;L qr.1ir Da.rqi "irrharJlbidLr qurer Lor r'.ru.,r oinS Phii.r.

Ban tii chti'c tuv6n bii b5 mac Dai h6i
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cdNG iY cO PH.A.N xAY rAP v.A. CONG HdA )LA. HQI CHU NGHiA VIDT NAM
E-99lry-l-.i9:x34i!""

D6ng Thdp, ngity 18 thdng 02 ndm 2022

QUY CHE LAM VIEC
It uer oouc co DONG BAr rHU'oNG NAM 2022

NG TY CO PHAN XAY LAP VA VLXD DONG THAP

CHU'ONGI
NHING QUI DINH CHUNG

Dilu 1. Pham vi 6p drurg.

Qrrl chi nd1 sLr dung cho ridc to chuc Dai hQi .dong co dong bir lhLrong nam

202)Cdngn Cophi,r x;f lip t j Vdt lieuxdl du:rg Diing'lhap'

Didu 2. Quy ch6 quy dini cu th6 qu-vdn vd nghia vu cira c6c b6n tham gia Dai h6i'

dieu \idn. thd thuc lien hdnh Dai ho'

Eidu 3. C6 d6ng vd c6c bdn tham gia D4i h6i c6 trrich nhi€m thuc hien theo cac

quy dinh tqi Quy chi5 ndY.

CHTIONGII

euyiN vA NcHiA v! cu.q cAc stN THAM GIA DAI HoI

Didu 4, C6 dOng tham dr1 DqLi hoi dong co clong bdt thuorg nim 2022'

Tdt cir c6c c6 d6ng sd htu c6 phin C6ng ty C6 phan Xay ldp vd Vat li6u xay dung

D6ng Th6p ho{c nhffng ngudi dugc iry quydn tham dU hqp lQ'

l. Quydn vii nghia vu cira c6c c6 d6ng rlLli didu kiQn khi tham du Dai hoi'

a. CO dOng holc ngudi dutrc uy quy€n d6n du Dai hdi 
"An 

-"ng rheo cdc giay to

sau:

Gi6y Chirng minh ntrdn ddn ho{c HQ chi€ur

Gi6y mdi tham dq Dai h$i.

Bdn chinl GiSy iry qLrydn tham clu DHDCD (rrudng hop tq' quyin th'm dq'

Dai hdi).

b. Dane lo tham du Dai hoi: Co dorg hoqc rrguoi du<rc u1 qu5en din du Dai hoi

xuit trinh cic glal to tten cho Ban t6 chr'lc vii duoc nhAn: 01 bO Ai lieu Dqi h6i, 01 the

bi6u quyi5t Trong d6:

* Thd bi6u qqilt miru hiing Ghi: Md sii cii d6ng; 51, cd phin dttgc quyin

biiu qt,y.'r ,'o. hi'u v,t hoac Juoc ,, quy;n'

n Phiiu biu cii mdu xsnh di biu thdnh vi€n HQi ding qudn t!'
* Phiilu biu cii mdu vdng di biu thdnh viin Ban kiim sotit'
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C6 d6ng duo-c iy quydn bing vdn ban cho ngudi nhQn 0y. quy€n thay m{t minh

,ffi;;;ffiil;;yd, ,il"oai noi-aong co d6ng Ngudi duoc irv quvdn tham du Dai

.:hoi kh6ng dugc iy quydn cho ngudi khdc tham du D4i hQi'

c. C6 d6ng tham dg DqLi h6i khi mu6n ph6t bi6u f ki6n th6o 1u6n phAi duqc sq

ddngl cira Ooal chir tich. ph6t bi€u ngin gon vd tQp truy 
1eo^dri.ne 

nhirng nOi dung

;G ia. "t ;"" d6i, pnir ho-p voi n6i dung chuong trinh cy ?ii hoi da duo-c th6ns

il;:^il;;;;d "guli 
nro. da pnat ui6Lr-thi ltnong nen phrit bidu lai d6 tr6nh tntng

ldD. Co dons rham dr,r Eai hoi cung co rhd ghi cdc noi dLurg riro giay dd chuldn cho

Ban LhLr rr.y.l kidn dong gop b;rng \ an ban co gi6 n! nlu j kien phat breu truc trep lar

Dai h6i.' 
cl. Duoc tham gia bi6u quy6t cac vAn dC thu6c thAm quydn cira Dai hQi d6ng c6

d6rg theo dirng qui dinh cua Luet Doaft nghi6p'

e. Cdc co dong. dai cliin co dong khi Loi du hop D;ri hqi dong co ddng sau, khi

nghe brio c6o vd c6c n6i dung cAn th6ng qua sE ciing thiro 1u0n vd thong qua bang bleu

quyCt.

f. Trong thdi gian t6 chirc Dai h6i c6c c6 d6ng phdi 6n mdc chinh tir" tuan theo su

huOng dan 
"-i," 

euritO 
"t 

o", ttt.tg xu \ an lrlin-h' lich su kh6ng 961 met at tu Tdn trqng

q"yli JlOrr uarl 
"r,a 

Doan chir iich, ton trgng ltet qua bieu qulEt cua Dai hQi'

s. Co dons hoac nsuoi duo-c iry quydn dU hqp d6n tr6 sau ktri DqLi hQi.dd khai m4c

,r-,r ."i, irri i"",:, ai,rJ",* Jri ty, iuo" tr.'u- &' vd tham gia bi6u quv6t vd c6c n6i

Jlr"g 
"ar 

UiC, quytSt cdn 14i theo chrrong trrnh Dai hgi 
.dd 

dugc th6ng qua Trong

;;;g hq p ,.tay, iic, iu. cira nhin.rg bieu !u1 it dd duoc tidn hanh tru6c c16 kh6ne bi

rinh hudng.

Diilu 5. Doan chu tich

l'DoiinchirtichdoDaih6id6ngc6d6ngb6u,thLrchiOndi6uhAnhD4ih6idong
c6 dong.

2. Quydn vd nghia vu cira Doin chu tich

a. Diiu hdth c6c ho4t d6ng cua D4i hQi theo chuong trinl di duoc-E4i hQi d6ng

.6 .16;s";6;;;;. i;6" h;J;' ;;"c viec can thidt oloai rrii 
lons 

c6 d6ng di6n ra

c6 trat tU vd thdnh c6ng t6t dep, dap u'"g dt'o-t -o']g t'on cua da sd c6 d6ng tham dU'

b. Hu6ng ddn c6c dqi bi6u viL Dai h6i thdo ludn'

c. Trinh du th6o v€ nhimg n6i dung cdn thlet v' D+i h6i bicu qu)6t

d. Trd ldi nhring v6n dC ve Oai hOi y6u ciu hoac chi dinh ngudi tr6 ldi'

Diilu 6. Ban ki€m tra t'i 1C cd d6ng du Dai h6i

Ban ki6m tra r! 1c c6 d6ng do Ban t6 chirc dai h6i d6ng c6 d6ng thdnh lip Ban

ki€m tra d lq c6 d6ng c6 ttich nhi6m:

1. Xac di tinh hop IO theo quy dinh cira ph6p luat va d6i chi6u v6i danl s6ch c6

dong co qul in du hoP

2. Kiirl tra q li co dong hoac ng'uoi d?i diir theo uy qur en den du hop:
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3. KiCm tra chilng minl nhan dan hoic hd chi6u, gi6y mdi, gi6y iy qtty€t fudu

c7)'cua cric c6 dOng hoac dai cliQn theo rliy quydn cua c6 d6ng diin du hop;

''- 4. PhAt the bi6u quy6t vd tdi 1i0u cho c6 ddng ho{c ngudi dqi dien theo uy quyin

cira c6 d6ngl

5. 86o c6o trudc Dai h6i va k6t qua ki6m tra li 16 cii dong tham du Dai hQi

Eidu 7. Thu kf Dai h6i

1. Chir toa cir m6t hoac m6t sO ngudi 1dm thu h1 cu6c hqp'

2. Thu kli thuc hi6n c6c c6ng viQc trg girip theo phdn c6ng cira Doim chti tich' bao

gd,,,

a. Ghi chdp dAy du, trung thuc totul b6 nQi dung tai D4i h6i'

b. H6 tro DolLn chir tich c6ng b6 bi€n bdn-vd D1r- th6o Nghi quyct Dai h6i, th6ng

b6o cia Doim chu tich grii dOn cric c6 d6ng khi duo. c y6u cAu'

c. Ti6p nh4n phi6u hoi, i ki6n cira c6 d6ng.

d. Doc bi€n bdn hop Dai hQi d6ng c6 dOng ve th6ng qua Dai h6i'

e. Thqc hiQn c6c c6ng viCc ho gjirp theo phin c6ng cira Chir toa dodn'

Diiu 8. Ban bau cu r i kidrn Phieu

i. Ban bdu cir vd ki6m phiiiu g6m 07 ngudi, dugc Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng

qLra tai Dai h6i.

2. Ban bAu cu vd hiilm phi6u c6 nhiQm vu:

a. Gi6m s6t viQc bi6u q,-ry6t cL,a cdc co dong hoac nguoi dai dien tham du Daih6i;

b. T6ng hgp sd c6 phin bi6u quy6t theo timg n6i dung vd th6ng b6o ket qud cho

Dodn chu tich vd Ban thu $;
c. ChuAn bi thung phi6u, pho bi6n quy ch6 vd th6 le bAu cLl, th6ng qua danh s6ch

img vi6n bAu vdo H6i"O6ng qrin tri ua Ban kiOm so6t, huong cldn ghi phi6u, trinh tu b6

phi€u.

d. L1u6ne d6n c6c c6 d6ng thuc hi€n bdu thdnh vi6n HQi d6ng quan tri' Ban kidm

so6t theo quy-dinh tqri Quy ch6 biu ct vd th6 le bdu cu'

e. Ti6n hdnh thu phiilu, ki6m phi6u vd brio c6o kilt qud biu cir thdnh vien HQi dong

quan tri, ban ki6m so6t tru6c Dai hQi.

3. Ban bAu cu vii ki6m phi6u c6 quyOn thirnh lAp bQ ph6n girlp viQc d6 hoan thdnh

nhi€m vu ciia minh.

CHTIONG III
' TIiiN HANH DAI HOI

Eidu 9. Didu kiQn ti6n hdnh D;Li h6i

CLrQc hqp Eai hOi d6ng c6 d6ng bit thuong uim 202: dugc tien hiinh khi c6 s6 c6

d6ng clp hqp vd uy quyin tham dq dai didn ten Stl"l' rirrg so co phan c6 quy6n bi6u

quyCt"
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Didu 10. Th6 16 bi6u quy6t, c6ch thrlc bicu quyOt th6ng qua c6c v6n dC tai Dqi h6;

, 1. T6t cd c6c nOi dung trong chuong trinh cria Dai h6i d6u.phdi th6ng qua bing
'cAch 

lav r kien bieu quvetiua tat cd c6 d6ng tham du Dai hOi bdng hinh thirc gio'the

;;d; o;:,;;;;i, ;;:. ; da,e ftn* h;6ng dan cita chit tr'ta doitn) rh6 re bicu

qu5 dt:

a. C6 dOng ho{c ngui-,-i dpi di€r cira c6 d6ng sE thUc hien bi€u quy6t bing cdch
;,gro tne Dleu quyet.

b. Ban kiem phi6u sc trpc tiep dem so the. dng I ", sau do d6m 
'6 

the "khOng

dA,";"";;;;i;e a?r, ,A ir-'e 
:iu,,,g 

' 
o I krjr " dJtong hqp k'it qud bieu quviSt'

2. Trong trudng ho.p v6n de can bi6u quy6t kh6ng duo. c Dai hQi bili'u quy6t th6ng

,* ,ni Jui frui ." q-rle" t}lao luin lai. rha5 tloi noi a'ng ra tien hanh bidu qu5-di l4i'

(Ji Jr"*if'.1 ,lOi *u't 6, qru bidu qulet lai phai duoc Brn kidn phidu ghi nlin diy du

trong Bi€n bdn ki6m Phi6u.

3. C6ch thLlc bi6u quy6t: C6c noi dung bidu qul dt trong chuong trinh Doi h.6i thUc

hi€n theo quy6t dirrh cua 6oan chn tlch r oi hinh thuc biiu quyet bang c6ch gio th6 bi6u

;;;#H;; *ang idne i, hoa" kl'6ng c6 v ki6n, cu th6 nhu:

- Th6ng qua thiurh pnan Ooan chu tich, Ban thu k)i, th6ng qua chuor.rg trinh Eqi

h0i.

- Th6ng qua c6c td tdnh va danh s6ch dA cir, img cir tbinh vi6n H6i ddng qu6n tri

vd Ban ki6m soit nhi€m ky' 2021-2026 vd c6c td trlnh khtic '

' \,ee biu thinlr r ien Hgi dong q.ran tri ra Ban kidm sodt thuc hidn theo Qu1 chd

oc 
"rr. 

r.l"g 
"- 

JuJ" 
"ir 

ao u6i aon! qran tri.c6ng I Co phdn Xdv lip vir V4t liQu x0v

aung o6;9 fhap Uan hiinh vii dugc Dai hOi ddng c6 d6ng th6ng qua'

Didu 11. Th6ng qua Nghl quy6t cua E;Li hQi d6ng c6 clOng

1. Quy6t nghi cia Dai.hQi d6ng c6 d6ng vd^c6c^v6n d0 trong.":ft :t'1?-''"lr;l
duoc th6ng qua kli dugc t6 cO d6ng d4i diQn tr6n 50% tdng sO cO phan co quyen breu

qr,y6t .,iu ia" .6 aOng vd dai diOn c6 d6r.Lg du hop chAp thudn'

2. Ddi v6i c6c Quy6t l]ghi cira Dai h6i dong c6 d6ng vc oi.u lQ C6ng ty C6 ph6n

Xay ldp ve Vet I€u xay ayng OOng fn6p vd c6c. nQi dung neu l1l 
Lfolrr I di6u i'lE cira

Luat Doanh nshi0p duoc thong q"'u lJi'a"qt to t6 oong dqri diQn it nh6t os"z" t6ng s6

;;r.l-'J;;aJrJ" qrv;i.* 
"a. 

c6 dong vd dai di6n c6 d6ng du hop chAp thuQn

Didu 12. Bi0n ban vd Nghi quyiit cudc hop Dai hQi ddng c6 dOng'

1. Bi6n bdn vd Nghi quy6t hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng phiri l{p xong vd th6ng qua

tru6c khi b6 mac cu6c hgP.

2. Bi6n ban vd Nghi quv5t hop Dai h6i ddng c6 d6ng.phdi duoc thu kf Dai h6i

luu giii tai COng ty C6 pilan Xay lip vd VAt 1i€u xdy dr.rng D6ng Thdp

DiAu 13. Xir I! truorg ho.p t6 chtc Dai h6i ddng c6 d6ng khdng thdnh

1. Trudng hqp kh6ng c6 dn didu ki6n ti6n hdnh D4i hQi theo.quv {i$, l^ai 
no1

ohai dusc Lr'eu rap lai lrong \org 30 ngay I'e ru ngiry clu kidn.ro chuc Dai hoi dong co

ffi;;i ,;,;- j;; ir,rl "r]i, 
oui r,ni o6ng co aoni i'ie' rip lin hai phai co s6 co dong



ho;c dri dien d Lro-c r') ou)in du Jrop dai didn ru jjoo rong:o co phdn co qulen bieu
qfyet tro len.

' 2, Neu cuoc hgp Dai h6i dOng c6 d6ng bAt thudng nAm 2022 16n tht hai kh6ng c6
dir diAu ki6n tiiin hdnh theo quy dinh. thi Dai hoi lar thn ba duoc tri6u tdp trong vdng
20 ngdS ke tu ngiy du kien to clrfc Dai h6i lin thir hai. Dai h6i d6ng cd d6ng l6n thri
ba cluoc tidn hdnh khong phu thuoc .o co dong hoac dai dien d Ligc u; qulen clLr hop ra

I le so co phdn co quldn bieu quyet. C6c vAn d0 do Dai hQi d6ng c6 d6ng ldn tht ba
biiiu quy6t th6ng clua ddu duo-c coi ld hop 16.

CHTIONG IV
DItU KHOAN THI HANH

Eidu 14. Quy ch6 niry gdm ,1 chuong vd 14 Didu do H6i d6ng quan tri Cdng ty Co
phan Xa1 Iap va Vat li.;u xay dqrng D6ng Th6p bat hirnh tudn thi c6c quy dinh cira
ph6p ludt.

Quy chd ndy sE chinh thuc c6 hi€u luc vd duo-c 6p dung ngay tQi D?i hoi d6rg co

dong biL Lhuong nam 1022 Cong q Copl'inXar lipraVarlieuxdl durrgDolg lhrip.
sau lhi cluo. c D(]i hQi tlong co d6ng th6ng qua v6i ti 16 bi6u quyet t6n thdnh ld tron
50o,o tonp .6 co phin co quldn bieu qJldt lnam dLr Dai hoi.

Cdc co dong. thanh vien Ban tO chfc Dai h6i d6ng cO d6ng bat thudng nim 2022
Cdng ry C6 phdn Xdy ip vd Vdt lieu xdy dmg Ddng Th6p chiu trdch nhi€m thi hdnh.

TM. HOI DONG QUAN TRI
CHU TICH

Vd Dinh Qu6c Huy
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MUCLUC
r6og-1*-or,fg 

_ky 
Z 016 - 2O2t vn phucng tu,6rg ho?t .I6ng cia npeT trhiem ky

2021 - 2026 Ciagty CO pr,da xay ri-p,e vit rieu dy iu"g Oariirep
I. Kh{i qudt tinh hiot toar a6og ,ti6m ki 2016 - 202I
f. Nguoi dai didn phin vtln cria Nhd nudc 14i C6ng ry;

1. Ig"gi Oi di6n rheo phdp tuar cria C6ng ty:
3. Co c6u v6n DiSu 16:

a) Co cdu viin Diiu iQ tai thoi di6m c6 plm h6a:
t; Co c6u von oieu tf rai thoi didm tsitnUz a6 t6 ctttcEIDCD bdr thuong:

4. Ca c{u t6 chric bO m6y C6trg ry
a) rDQT Cdng ry;
b) Ban ki6m sorit C6ng ty:
c) Ban didu hdnh C6ng ty;
d) C6c phdng., ban vd don vi tr.uc thu6c C6ng ty:

5. Ngan}l ngid kinh doant:
6. Ngay ho4t dQng vd Giao dich c6 phii5u, Ch ,ng kho6n:
tr Tiah hinh hogt itQng crta IIDeT nhi6 mk! 2016 - 2021
1. COng tAc quam fi C6ng ty:
a) Tinh hinh thyc hi€n chinh xich phdp luQr:
b) Tinh hinh thuc hiin cdc Nghi quydr:

2. D6nh gi6 hoat d6ng cua tDeT C6ng ty:
3. Eanh gi6 hopt tlQng cria Ban <Iidu hanh:
4. Ghi nhfn ho4t dQng crla Ban ki6m so6t:
5. T6ng hqp k& qud hoar dQng S)(I(D rinh tt l,tfi/2016 din3t/10/2021:
6. Cong r6c dau tu tinh d€n 3t/10t202t:
a) Diu tu v6n vdo C6ng6, coz; Sii chuy6n ti6p ttr trudo ndm 20 i6 nhu sau:
a.11 C,6ng ty Cij.phdn ru viin thiiit kd i,iy dw7 BMC ii";tha;- '-
a.2).A)ng ty Cti phrin VQn tdi BMC Ding Thfi:

b) Diu ht ra bAn ngodi:
c) Di.u tv mua sd.m hi sdn cd dlnh phuc vu SXKD:
d) Dd,u tu cric Kh4 Cum c6ng nghiQp rrong tinh:
e) Ddu nr ddt nwn chuydn nhugng:
7. Qudm ly dat Nha nutic cho thu€ rinh d6n 3U10,2021:
8. C6ng t6c tho6i v5n Nhi nu6c:
9, Bio toin v5n:
10. M6t sii nQi dung kh6c;
a) C6ng bii th6ng tin:
b) Aic Eodn thanh kidm na C6ng ty:
c) C6ng hic phdng chiSng Covid-l9

1 1. Nhtng thufln loi, kh6 khin h4n ch6:
a) Nhiing thuSn loi co bdn:
b) Nhfrng kh6 khdn, hqn chd co ban:

12, DAnh gi6 chung:

yI...PhudnC hr]6Tg ho4t ttQog cia EDeT Dhi6m k, 202r _ 2026
1. Msc ti€u phAn ddu;
2. KCtoach hoat d6ng SX(D nhi€m tc! 2021 -2026:
a) K€.hoqch 05 ndm 2021 _ 2025 theo Btio cdo chiin luoc cia C6ns tu;
U Dii v6i ki hoach ddt ra ke * ndn 20ru. iiii"u*7a"!oiii"'t



CONG Ty cO PHAN
xAy r,,ip vA wxn oOxc rn$

sii:J5../BC-rDeT

BAoCAo
TONG KET NEEM ri zorr - zou r vl pHrIoNc ErloNG

E_oATD9NG cu.r uoqr l-rrnM KV 2021 - zoze c6nc ry
cO PEAN xAy LAp vA vAT LTEUXAY Dtfuc DoNG TErip

Ngay 03/112016,.,U81p I.h ldng ft,lp ttd cri 03 nh6n sy tdm d4i di6n_tJDl\u uru] Lrong Inar
35.699.900 cd ph,in, chi€m 92,50% tr6n v6n Eii,u I€. Ngiy 07lll/2019, UBND tinh

699.900 c6 phdrr chi6m 92.50% tr€n

rr..oyy)uu :o plln: ctuem 9z,5oyo trerl von Eicu lQ. Ngny 07llll20l9, UBND tinh
Dgng Th6p da cu l4i 03 nl6n s1r ldm dpi dien 35,699.900-c6 oh&r- chii5m e2 5oo/. tr6.n

::l_p:iL,,!*:","_0J^*?,.,ilhoaio,ci,er,,-r-,*.i;,"iffi #;e'fi #';;;
itrl -'9;!t*l: T)? l'h Ptc.rl-"p fe; bi 03 .e"dt H-e G;;"a"-;'#
*: lIl?^"-T,""1 :lI *f:61 o-Gu rigom: 6,s t; ;il a,6.;il;ff^,*;E;HAu Phudc ve bd Tran Thi Thriy Hnng.

CQNG HdA )Li Hor cEo NGHiA uEr NAM
DOc l4p - Tf do - H+nh phric

Ding Ta,ip, gqy 20 th.ing 0t ndm 2022

Kinh thua Qui c6 .l6ng!

- Cdn ai LuQt Doanh nghiCp si; 5g/2020/eHl4 ngq t7/6/2020;

, ^ : 9d!,"* gyit dinh sij 880/?D-UB\D-HC ngay 0 t/08/20 I 6 cia I)y ban nhdn
dt?n ttlth 

^DlnC 
TYi! (UB ND tinh D6ng Thqp) vi ph7 duygt phuong tu c6 pluin naa vd

*y?,C!:.e yTNHH MW Xdy tiip vd ttait tieu tdy dtsng Ddnglkip thanh C6ng ry
Cd pMn Xiy ldp vd Wjt li(u xdy dttng Eing Thdp:

.. - 91f 1* Nghi quyiit lii 0.\Ne-DHDCD ngr! ZBtt0/2016 ctia Dai h6i d6ng cd
d6ng thdnh lQp C6ng ty Cii pnin Xfu tdp vA Vdtliiu :c6, dtfns Ddng Thdp;

. - .Sy ai: oidlt !€ cyans-y Cd phdn X,iy lip vn rft ti.eu xiy drng Ddns rVxip
,du:c lh6n€qlta tqi Dqi hai ding ct; d6ng thdnh tip ngb 28/t0/i0t6, nal, dtr.oc tht c
hiQn theo EiAu lQ dr.oc Dqi h6i d6ng clj d6ng lDHECbi thtong niAn th6ng qua ngdy
30/6/202 t.

. \him tgng k6t bi qu.t btnh hoat dQng nhi0r.r hj,2016 - 2021 vi dd ra phuong
hy:"q-l"ul.dOrg 

{iem. ki 2021 - 2026. Nt, HOi dd;e qu6r1 tri GDar) can;t cE
pFtr 

aG/ ldp vd Vritlifu x6y dung Ddng TMp (C6ng ry) xin b6o crio hu6c D?i hgi
c6c ndi drmg c<r bin nhu sau:

I. Kh{i qu6t tinh hinh hoft dQng nhi emky20t6 _ 2021
1 , Nguli d?i diQn ph6n vi5n cua Nhd nu6c t4i C6ng ty:

_ ^ 
Cj 1u* tl4i diQn chri sd hAu ph6a viin Nhi nudc t4i C6ng ty ld UBND rinl

D0ng Th6p.

,
x.I

D

t

2. Ngu&i d4i dign theo ph6p tu6t cria C6ng ry:

Ong Nguy6n Heu phu6c - T6ng Girim dric C6ng ty ldm dai dipn.
3. Co c6u v6n Didu 16:

a) Co c6u vtin Didu lQ tai thdi di6m C6 phinh6a:

._-J{lpidl 19 
^d: _chxycn trM^-c:oq 

_tr "( 
plio theo euydt dinh s6 l tTeleD_UBND-HC ngdy 19110/2016 cria UBND rt r, oa,ie Thap id:ii'ry elIg. r-og eo,

- Viin cua Nhd nuoc nim giii chi6m 92,50%.1



- V6n crla ngudi lao d6rrg doo. 
" 

rrrru iru ddj cltt6m 2,37%.
- V5n oria c6 d6ng kh6c mua d6u gi6 c6ng kl a cl.l6m 5,130/o.

b) Co c6u v6n Di6u 1€ tar rhoi tli6m 8/01/2022 dE tb chacDHDCE b6r thuong:
Tting cOng c6 280 c6 ddng sO hfru ci5 ph6n cua C6ng ty theo chi ti6t nhu sau:

4. Ca c{u t6 chric bQ m{y C6ng ty
a) IDQT Cdng ty:

. !o 9Ay O] Thanh vi€n g6m: Chri tfch IDeT ho4t dQng chuyen tr6cb 02 Thenh
vi6n odn lai ki6m nhigm chric danh T6ng Ginm tliic vn ph6 T-ting A;a, 06".

b) Ban kiiim so6t C6ng ty:

_ Co.c5u 03 Thinh vi€n gdm: Trudng Ban kiiim so6t hogt dQng chuyOn t6c[ 02
Thdnh vi€n cdn lai li ngudi lao d6ng tai C6ng ty ho4t dQng kiem ntiem.

o) Ban didu hanh Cdng ty:
C<r c5u 04 Thdnh vi6a gdm: T6ng Gi6m d6c vn 03 ph6 T6ng Gnim tl5c.
d) C6c phdng ban vi don vi truc thuQc C6ng ty:
S6p xiip 06 phdng chr?c ning nghi€p vu vi 06 don vi truc thu6c.
5. Nednh nghd kinh doanh:

Thuc tien theo ci6y chrmg nhan dEng hi kinh doanh s6 1400101396 tlo Sd Ki5
hoach vd Edu tu tinh D6ng Thrip c6p. (Chi ti6t kem thg luc si5 Ot;

6. Ngiy hoat <lQng vi Giao dlch c6 phi6u, Chring khorin:
C6ng ty chinh thrlc hoat tlQng theo hinh thircc6ng ty c6 phan ngity lllll/2016.
Thing02 rrdn 2017, C6ng ty chinh thric tu0 thbh C6ng ty tlai chug.

_ Ngdy O6192017, C6 phi6u onu-CqoC ty chtuh thrlc giao dich ren thi truong
chimg khorln UPCOM tai S0.Giao Dich Chring Khorin Ha nQi QWg, m6 chun!
khorin BDT vd thuc hiQn cho diin nay. 1

s
T
T

DANE $(CE C6 D6NG

c6 phh ld-hfru
t4i tbdri ili6m

ch5t drnh si.h
c5 d6ryagiy
Btun022

(tldu)

fi16

phig
do c6
u9o*
nam
gie
(%)

s5 tuqng
c6 phAn do

cf aary
ram gru

(c6 phio)

s{ Inqrg
c6 phin

ilugc chia
cA tic

(c6 phln)

I 3 4 5 6
T6ns vi6n Diiu t6 386.000.{00.000 100.00 38.600.000 38.595.400

1 C6 OOng D |.Iha nuOc (JBND 1 DT) 196.860.000.000 51,00 19.686.000 19.686.000
2 C6 phi6u qu! cria C6rg ty 46.000.000 0,01 4.600
3 C6 d6ng kh6c r89.094,000.000 48,99 18.909.400 18.909.400

3.1 04 T6 chric tong nu6c 37.821.000.000 9,80 3.782.t00 3.782.100
3.2 0 I T6 chric nudc ngoii 5.021.000_000 1,30 502.100 502.100
3.3 272 Cti nhdn Ii ngudi fong nudc 146.232.000 _000 37,88 14.623.200 14.623.200
3.4 02 C6 uh6n li ngudi nudc ngodi 20.000.000 0,01 2.000 2.000



. lI. Tinh hinh hogt tlQng cria HDqf3rU6- t yZO|O - ZOZ|
1. C6ng t6c quan toi C6ng ty:
a) Iinh hinh thqc hiin chinh xich phip lurit:

,. .PQT: BT S.". so6t, Ban didu hanh ngroi lao d6ng vd Ngudi dai diQn phan

."6" Ye rI9:li 
96ng ry lu6n nghiEm tuc ttuc Ui,an ti5r ci,riitr ,,Ltipnap iu6u t6 iru"

l:ildO,q sTq gfnc nqenh nehB cho phfuichip hanh tdt cac quy dln]L 
"i,i 

t u*g
cru o?o cua cap thaim quy€n vri cua cric ban ngdnh nong tinh.

b) Tinh hinh thqc hiQn aic Nghi quydt:

-. _ .- Trgng.nhirim ky 2016 - 2021 nnh ddn3ttt0/2021, HDeT dd ban hanh 7

)"eh,q"y.."i 
dC ,.h9rg.nh6t chri truong thuc hi6n ntridu vdn Ad c6 ien quan nliLr muc

5ly.r" eP: I"P nh&ng bat c6p vd ph6t tri6n doanh nghi€p v€ moi mdl. N6i dung

\$i +vq pll auoc ban hanh d[ng theo rhim quyEn iii" roqr vi duoc toai
Cong ty, cdc td chfc, c6 nhdn c6 li6n quan nghi,6m tuc thuc hi6n. Dtii voi c6c nQi dungmi Ngudi elAi.diQn phan v6n Nhd nu6c, tbqt re O* f6re Ci". O6c ptrai rini
YBND^ ^linh 

Dong Thrip c6 f kiiln chi d4o trudc Uri tltng qui *0" n".p rbqr A*
duoc C6ng ty nghi6m tuc thuc hi€n theo dung euy ctr6 e-uan IV Nzuoi'Li aitf)_ia"
v6n Nhd nudc tai doantr nghifp md Nhd nudc nin git tr€n SO"Z" vtli Oieu'rc Uan [anfr
theo Quyet dinh s6 1437lQD-t BND-HC ngdy t7 t9/2020.

_ - - C6c Nghi quy6t kh6c bao gdm Nghi quy6t DFECD thdLnh tdp: DH_DCD thudns
li:" f+re nnm; EHCECD bdt tluong na.-ZbrS re tang v6n Oiii'te; tti 

"[,i"-f,i, 
inid |i:g "y b.g 

"ua 
c6 ddng v6 ttdu tu Nhd d xa bQi nam.2Or8; DI:[DCD b6t thuin!

ndm 2019 v€ mi€n nhi€m thdnh vi€n HDeT do nghi huu, biu cri lai thanft vien t-IDei
Le qT t:i:"jrj 16 

chric_tiy j ki6n bnng vdn ban cua c6 AOng G Ua, t anh guy cirri

16 "l,r: PPC? byq Fd. t!'" tr.uc tuyiSn vd bo phit5u dicn ni ttiu duoc toin L6ng
ty, cric t6 chtc vA c6 nh6n c6 li€n quan nghidm nic thgc hi6n.

2. D6nh gi6 hoat tl6ng cria IDeT C6ng ty:

$j.3. ti _tua, c6o thlnh vi6n IDeT d6 16 chric quen lj, ttinh huong
chi€n Iuorc vi chi <tao thlrc hiQn nhidu nli dung phri hQp voi rinh itot ttu" tb tA CO"i
ty tr6n co sd nghiem tuc tuin thrl quy <tinh pmp luQt, Iii.iu lQ vn c6c quy dinh khric co

lj€,n CrT. Vi viy, Cdng ty dd duy trl duo. c su 6n aint' cin thi6q phrit luy duoc nhturg
th€ manh san c6, kh6ng xey ra nhturg rui ro, hoat dQng SX(D mang lei hieu qua cao
vd co bin tld hoan thdLnh tr5t muc ti€u ilA ra.

-^ .C5. 
frtuI vi€n IDeT lu6n th6 hien tinh than trAch nhigm cao; guoag m6u tli

dau trong mgi c6ng t6c va lu6n rrung thuc, kh6ch quan c6ng ting, minh bich trong
thuc thi chrio tr6ch nhiem w; lu6n thgc hiQn t6t ngbia vu va-bao v"6 bi ich hqp pnap
cria Cdng ty, cta c6c cii tt6ng.vd nguOi lao tQry] Auqc Uinfr Aan!, huqc t6ri i:Qn!
trong vidc thuc hi€n quydn y' kiiin vd quydn Ui6u qul,iit.

T6m lai, trong nligm ky qua HDeTdd hoi,n thanh t6t cuns m6t tfc voi nhidu
vai trd nhu rrla ld Nguoi dai dien phan *in lhe nxic, vt}a h tirinh vien HEeT ve
vira ki6m nhi6m c6c chtic danh trong Ban didu hinh C6ng ty.

3. Danh gi6 hoai ttQng cria Ban di6u hanh:

_ 
NhiQm kj, qu4 Bar diAu hdnh_.c6 b6 sl.lng th6m 0l nhAn sy vd thay d6i 01 nllan

sg do nghi huu, ci 02 nhin suniy d€u co ciu vio chric danh ffrO fOrg Cii- A6c. g-

c
o

iu

t



C6c thanh vi6n Ban AiBu tranfr adu nfitem tuc thuc thi dung quy rtlnh ph6p luft
""T Iaj ho.4t dQng; turin rhri thuc hi€n t6r Di6u le, rriehj quy6r"Hb'er vd c6c-Ngh!
quyer Khac cua Udng ty.

., . l3 di* hM 
.thaT du day dLl cac cuOc. hop HDQT md r6ng dri crh nl6t nhtng

thong tm vd lang nghe n-hfrng chi dao cdn ttritlt. theo d6, brio c6o tinh hinh hoqt d6ni
cta C6ng 

,-6: 
vd tlnh f kii5n ttd xu5q tham muu ho{c xin chri truong gini quy6't ohid;

vdn d€ c6 li6n quan.

., Ia, .11c .*.S: h9.p crla Ban tliBu hanh phAn lor: ddu c6 c6c thanh vi6n HEeT cung
tham du. Ghi nh{n k6t qu6 cu6c bo.p di6nia dar y6u cAu, nhtne tinh hinh moi c6 li6i
qr- d:u.{ur* ,h.ong tin d6 cuoc hqp duop bii:r" trmg vAn AtkhO kh6n r.vong m6c
duoc n6u l6n tl€ cing tim biQn phrip gini quyiit.

T5ng ci6m d5c vi c6c thanh vi€n Ban Didu hirh lu6n ndng rlQng, nhiQt tinlL
trung thgc,.c6 ndng- lgc, thd hign duoc su ddng b6 vd ttat hiQu qurilotrong c6ng tric
oleu nanh doanh ngfuep.

,., .lit.rh1"{rC Ch, +q co ban n€u tr6n. HDeT d6nh gi6 tung c6 nh6n vi tdp th6 Ban
tli0u hdnh C6ng ty dA hoan thenh t& nhiem oU t -g ohigln k,-qu"

4. Ghi nhan hoat d6ng cria Ban ki6m so6t:

.. . IT hlq.$t ldm vi€c d6c l6p dung theo quy dinh phrip iu{r. Didu lQ vi c6c quydi* hi::6 li6n_quan. Duoc mdi tham gia diy'du cac cu6c hqi rlDqr va dOng g6p
nhi6u ngi dung tlch cgc cho Cdng ty. Tidp x6c. hu&ng din vd giA,i iap nhitu n6i aung khi
cdc cd ddng c6 ydu cdu dring theo chric trdch nhi€m r.rp.

. I6t ci._ryChi quy6t c"a rmqt, Ughi quy6t OrOCO vd cric Nghi quy6t khric dAu
dugc Ban kiCm so6t tdp hqp theo d6i, kiiSm ha" giiLnr s6t vd drinh g-6 cao vd ti* pnap
lfl cfing nhu drinh gi6 cao higu qui thqc hiQn t4i C6ng ty.

5. Tiing hqp k6t qu6 ho4r tlQng SXKD tinh ttt 11/tt?0t6 d$31t10D021:

f.

t)
ri
t

1,

STT cHIi TITU co Bi,N DVT TIITI. C HION
I 2 3 4
I l6ng doaoh thu ry ooDq 2.7 t3,037
,) Lqi nhla kudctlluiS TNDN nt 5'12-774

Phen ph6i loi Dhuar sau rtu6 INDN nt 454,944
4 Jrich quy dau tu ph6t tri6n tnng rtdns v6n clt nt 109,846
5 C6 qb duoc chia cho c6 d6ng nt 251-148

5.1 - lii tri,c d*qc chia cho cd d6ng ld Nhi woc nt 2t7,733
5.2 - Cii tir duqc chia cho cii d6ng khdc nt 33,415
6 T! lQ chia c6 trtu tr6n vi5n Didu 16 o/r 65.07
7 Lqi trhuar chua ph6n ph6i trt 2'7.969
8 Si' phdi n6p NSNN nt 980,904

Ghi chri: Loi. nhufn tru6c thu6 TNDN l0 th6rg n6m 2021 ld 73,631 tj d6ng, d?t
78,63%o so v6i k6 hoach ndm 20Zt d6 tluos UB\ib tinh OOng ffrip pne aryet t+i
g::g yT sri zrolunxo-rr ngay oysridr,edtdulJD#;U;'tiooo,,g oie,, oa-
2021 th6ng qua ngdy 3016/2021 . Lqi nhuan tru6c thu6 TNDN nam 202 I iu ki6n tbt
tuons duore 90 hi d6ns. v'"1



6. C6ng tric diu tu r itth di:n 3t/lol2olt:' 
Q Ddu * viin vdo C6ng ty con: S5 chuy6n tidp flr tru6c nEm 2016 nhu sau:
a.1) C6ng ty Cd phdn Tu viin thiilt kii XAy &rng BMC - Ding Tytlip:

" 
-.!91!..9fim tnri:c ho4r tt6ng ngiy 01/01/2009. V6n Didu lQ 4 tj ttdng, C6ng ty

ntun giit 67,93%, tuang duang 271.700 cp.

.. ^.-"C9ngjy 
ct 02 nhdn su dai di€n. Trong d6, 01 nh6n su dai di€n 80% v6n, hi€"

ld Chi tich I{DQT; 0l nh6n su ldm dai aiC.n Znn riSr, nie, ia thanh vien IIDei.
Chric danh huong Ban ki6m so6t do C6ng ty ct ngudi tham gra img crl.

a.2) COng ty Cd phrin hgn tdi BMC D6ng Thip:

" 
-.?T^li chinh thric ho4t ttQng ngiry 01t7 /2008. y6nDidu lQ l8 f! ddng, C6ng ty

nam gru )lyo, tuoDg duong 918.050 cp.

.. ^. 
- Cdng ty cri 02 nhin su dpi dign. Trong d6, 01 nh6n su rlai di6n 80% v5n, hi6n

Ia.Chn.{chXDeT; 0l nh6n ss lem dgi di6n ioyo v5n, ruen ti Aa* vi€n fIDeT ki€m
Gi6m d6c.-Chrlc danh trudng Ban ki6m so6t do Cdng ty cri nguoi tham gia unj cri.

b) Diu tt ra b€n ngodi:
Sii fieu chuyin tit5p tu rrudc tram 2016 chuy€n sanp,. Hi€n nav C6ns w dans n6m

gtn 77.170 cp voi t6ng giri tri ttiu tu IiL t.1g;.413.6i0 aoi,e tei cor! i), c:6-p-bi"
Docimexco. D6ng-Thdp (tuong-dwng 15.452 ddng/cp). COng ty ia trich dg pnOni rui
ro do Doanh nghidp nay thua 16 vi kh6ng cdn niCm y6t h€n thi i*tmg 

"nirg 
khoi.

c) Diu nr mua sdm fii sdn cd dinh phuc v4 SXKD:

. T6ng giri tri rliu tu -ua sin TSCD.tuoo g duong 23,26 tj diing g6m: Cin ciu
phuc w khai th6c c6t; xe bom cdn vd xe bdn phi-c vu sln xuft U5 tOrg-tfio*g pfd--..

d) Diu tv airc Khu, Cltm c6ng nghiQp trongthh:

^ . Trq gi6_ tri. tliu ru tuoDg duong 447,24 g ddnggdm: Khu c6ng nghiQp Tr6n
!u6c Tonu phuong 11, T?.Cao L6nh; Cum c6ng 

"gftgp 
_ Oi"l, vu ftruong -aiTruong-Xl6n, huyQn Th6p Muoi; Cgm c6ng eChep i6" Lap xe Tetr Nhu6n D6n&

huy€n Chdu Thdnh vd Khu c6ng nghi€p fan rciAu, nuyen fnaj UuOi.
Q Ddu * ddt nkln chuydn nhrqng:
T6ng giri tri ddu tu ruong duong 62,2t U t6ne voi riins di6n tich d6t ld

19.649,70 uA, vi tri d6t chri y6u trong pham vi cric dia phuong thu6-c d; D6ng Thep.
7. Quen li d5t Nha nu6c cho thu6 tinh it6n 3yt0/202t:

. . Cqo-C ty dlqg Wan lj phan d51 Nhd. nu6c cho thu6 li Z0g,10g m2 gdm: Vin
pld:q C6!.C ryt ryu -cong 

nghifp tran qui5c roan, ptruong I 1 , Tp.Cao Lenh; Bei t6p
ket Sang rua c6t thuQc xd An phong huyQn Thanh 

-ni*, 
,a OZ Cta hang kinl doanir

VLXD. (Hi€.n t4i chua tinh phAn 051 tnu6c Csn c6ng nghigp Tan Lr;, huy€n Chau
Thinh vd Khu c6ng nghiQp Tan Kidq huyQn Thap rrluli. itene Cu. .6"g ngbr-Cp

]hugnq qar- - nryh 4 Trudng Xu6n, huyfn Th6p Muoi sc ban;ia; gi cho UrNo
buy6n Th6p Muoi theo chri tuong cria Tinh)

8. C6ng t6c thorii v5n Nhi nudc:

, Cdng ty rhgc hi-6n tho6i v5n Nhi nu6c rheo euy6t dinh sr5 eOt/qO_ftg ngay
29,/6/2020.c{n.Chinh_p.!_u: IloE d6, n6u 16 v5n Nhinudc cdn hi rei COng ry la Sly"
vdn Dj6u fle. Ngdy t0/6/2021, C6ng ry da rhorii vdn rhinh c6ng todnbO tO]Oi:.soo c6
phdn theo k€ hoach vd,i giri brln ld 28.000 d/cp. i

lt

t)

tl
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ty dd lhuc hifn r6t vi6c bao toan vA phdt uirin t5t ddng vrin chri so h&u.
I.ong vdn chu.so hfu tuth ddn3vl0t202l ld 495,846 t! ddng, tdng 109,846 g ddng,
chi€m tuong.duong 28,46yo trln vrin Eidu 16. Cfri ti6t e6m: 

-pt,i, -r6n 
cda Nhd nudc

252.881 g ddng, phin vrin crta c6 rl6ng mac )+Z.9OS t1i-adng.
10. M6t si5 ndi dung khric:
a) Cdng bii th6ng tin:
C6ng ty thuc hi6n ti5t quy dinh ph6p tuSt vd Quy chr5 cia C6ng ty.
b) Cdc Dodn thanh kiilm tua C6ng ty:

--, . 
Cdc Doen ftanh ki€rn tra gdm C<r quan Kiiin to6n Nha nu6g T6ng erc tlla ch5t vd

j$oane san ttruOc BQ TdLi nguy6n vd M6i tsuorg. Thanh ha 86 fai cruni, fioanHdm na
HDND tinh D6ng Th6p, Doan ki6m tra UBfvO tul Odne Thap vd Thanh tra cuc thu6
tinh D6ng Ttr.ip. Kd hoach ki6m tra bao g6m nhieu n6i-dung'li6n quatr tr.uc t#p d6n
tinh hinh thgc.hi€n c6 pnin tOa; thuc hi6i chlnh s6ch pfr"p iiaiqrarTt, .;6d ;6;;
sri den-g v6n, gau. tu va c6c Khu, Cum c6ng nghiQp; tinh hintr ioai aOri sxrbJau6
vd nghi.a W nQp thu€; quan ly c6ng ng; khai thic kho6ng srim; ti"ir'fri* tftrc frie-n quyen
vi nhiQrn r.t cua nguoi dai dign phan vOn Nha nuoc qi C6ng ty.

D6nI gi6 chrmg cia c6c Eodn thanh ki6m fa: C6ng ty thuc hiQn ttit euy dinh
pMp lu{! t6 chric kinh doant rtung nganh n4C ,f,o pf,ei ,'a Oai hiQu qua. Ugi noat
d9ng-kbgug xa1 rl nheng sai x6t trong y6u oghie, iric itr6n .'frm va'trr" f,ig, i8t
c6c n6i dung y€u cAu crla c6c Doan thanh ki6m tra,

c) COng tdc ph)ng ctuing Covid-l9

. . fogl C6ry 
_rf 

rhgc hiQn tiit Chi thi cta Chinh phri, c6c 86 ngdnh vd crta tinh v6
pl:nq_"l6llC digh Covid-l9. Ngodi ra C6ng ty cira tham gia x6y dung mQr sd benh
vien de chi6n t?i cric tlia phuong trong tinh ctng cic tlrc tuong 

"nfc 
nilg hong viQc

ngdn chfln nguoi nu6c ngoii x6m nhfp hrii ph6p vdo Vi€t NaJ va pmng-c$ng' ai*r
Covid-19 tr6n_s6ng. t+r_ khy vUc bi6n girii thu6c.flrriy phnn xa Throog phuoc l, Luy6n
H6.ng Ngg; h6 hg kinh phi cho tuc lugng tuy6n ddu chring dicb, iig bQ qui.phdng
chdng Covid-I9 vi ung hd nguoi ddn gnp kh6 khan.

11. Nhiing thufn lqi, kh6 khdn han chii:
a) Nhftng thudn lqi co bdn:

..-C6ngrylu6nduoc.TinhUy,H.Qi tl6ng nh6n d6n. UBND tinh Ddng Thrip vri cric
nginh quan t.4m, h6 trg vd tao mgi di6u ki€n thu6n loicbo C6ng ty.

. .. - Ngrloi dar_diQn phdn v6n Nhd nu6c vd tgi C6ng ty lu6n thuc hiCn tdt chric tr6rh
nhi6m w duoc giao vi h6t ldng vi su nghifp chLrng cua C6ng ty.'

-, . 
- C6.dyS. sU d6ng thuan rdt cao cria o6c ci5 dOng trong vi6c biiiu quyet cac v6n

oe CU. c trmh truoc Uer hor.

- Tip thd Ban LEnh dao C6ng ty, 6 chric Dang, C6ng doA,n. Dodn thanh ni€n
ludn c6 su ph6i hgp t6t vd c6 du. c su d6ng b6 cao trong moi ho4t dQng.

, , -.Nryd lao.ding lu6n ch6p hanh tiit quy dinh phrip ludt, lu6n n6ng cao nh{n
thric vd ndng n6 nhiet tinl trong c6ng rdc.

U Nhr*tg khd khda hqn chd co bdn:
- Tir ldu nav. c6 thd n6i vdu t6 giri thdnh dugc C6ng ty xric itinh le rrt quan fQng,

vi ddy ld ytiu 16 !uy6r oinrr a6n hieiqun trong c4nir #;'ddi;dfu;; rhh *rc hoarl-
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dQng cia C6ng.ty nlu ddu thiu thi cong x6y dimg, cung c6p s6n ph6rn tu san xuAq
cyC:?? hang.hqa mua di bdn t4i...Tuy nhi€n, mdc drj il6 tim mqi gini ph6p kh6c
phgc tl6 h4n chd chi phi gi6 thenh, nhmg vin chua m4ng lgi hieu q,ri .io 

"t 
o *o u6n

con n-rxeu kho khAn trotrg canh traDh.
- Nhin nhan do nhidu kh6 qrel karech quan r"ic dQng d6n c6c (hu, Cgm c6ng

nghiQp nhu giai ph6ng m{t beng, di ddi ddn...clo n6n viic 
-hoan 

t6t dAu tu ha tang cdn
chdm, vi v6y C6ng ty kh6ng th6 chi dQng duoc kh6u moi ggi ddu h.r.

. .. -.$d:l,qr.q +lr, nhrh dich bQnfr Covid.19 d6.ldm cho ndn kinh t6 n6i chrmg
phliLi chi.u nhieu anh huong bdt lqi nhu chung ta d€ bi6q sfc muavd diu tu thi truoni
giam de ldm cho nhi6u td chric kinh t6 g?t nhieu kI6 khIn. Orii vOi COng ty cnn!
khtng ngopi 1Q, kii tu trong thring 06 d6n i'6i quy I 

"a, ZOZ t phai drmg ho6i cit hoai
tlQrg yong ph4m vi hqp; m+t khdc linh vgc khai th6c tam thoi phdi drmg ho;t dQng tai,0] ,:. lhy .ry" dd chd lfp l4i hd so c6p lai gidy phep ho4t ttbng theo quy dlnh i.the
nudc hi6n hinh vi theo quy ho4ch chung cua tinh, 

-

12. Drinh gi6 chung:

- - Trong nhigm kj qu4 C6ng ty lu6n nhsn duoc su quan t6m, ung hQ tu c6c c6p
c6c ngdnh trong tinh.

. . ; frong mgi hogt dQng C6ng ty lu6n nghidm tuc thuc hi6n theo dung quy tllnh
pMp lugt.

-_. - Co{1o1yd6ne!0vdphiii hqp $ng uic tr5r giiia Ngudi dai di€n phdn v6n
Nhd nudc, HDQT, Ban di6u hdnh vd cric td chirc hoo phTp khac tai COng ty.

- Nguoi lao d6ng ludn c6 h6ch nhi6m, thu rhip 6n dinh vd lu6n an t6m c6ng t6c.
- Tich cuc rh2m gia vi thuc hi€n ttit c6ng tic phdng chring Covid-19.

., -,ffi9y qun.kinh tii mang iai trong nhiQm k! qua da gdp phan bdo toan va ph6t
ri_€n t6t d6ng v9n c!r1, 6n $tnh c6 tric ducy. c chia jto 

"6 
aOng, rdng tich lty vd cho

NSNN vd mang lai nhiAu tlidm tich cyc kh6c.

. . - Ngoai ra" COng ty cdn tham gia tich cr,rc ri qudur lj ngudn uii nguy€n hong
tinh, gop phdn tftinh rh6t thu cho NSNN. dalIl bdo tiiimoi ruilg. r4t t.u aia ptruong
vd an ninh k6 o6 an ninh khu vgctien gi6i. Thrrc hidn r6t nhie- f; 

"6 
;A; t ;;;Kh;:

Clm c_6ng nghiSp nhim phat tri6n kinh t6 xa hQi tinh nIA va d6ng g6p rich cgo vdo
c6ng tric an sinh xi h6i.

m. Phuong hu6ug hoet along cta EDeT nhifm \| 2021 _ 2026
Vd co ban, phuong hu6ng duo. c tap hqp theo 86o c6o chi6n luoc S)(KD vi ddu

tu gial doan2021- 2025, dinh huong dih nEm 2030 de duqc TJBND tinh Odng Thap
ph6 duyQt.

Vi v{5 HDQT chi t6m lit m6t si5 di6m co btur nhu sau:
1. Mgc ti6u ph6n d5u:

. ,YI ".h*e 
ta.dd bi6t. trong bt5i canh tintr rri th; rruong ludn di6n biiln phric tap

"3.1ft 96 luong, dich bfnh Covid-I9 vin chua dung lai, ii dO du dori.n s€-con gip
nhi€u rui ro.

-. 16, 9h.*e b6t lgi ngoii_ mong mu5n xdy. r4 C6ng ty c0ng phdi quy6t tam ph6n
afu 

$yr -ri 9o9". 
r{ 

91, 
dd. 

_ , bdo rod.n du<y. c u5r,, tap t *c phai iiiin trong aiiu'kiqn
xdt thAy thudn- loi vi di€u chinh lai phuong huong hoat tl6ng'cho phi hqp. i
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2. K6lroech boar ddng S)c(D trhigm k, 202t - 2026:
a) K€ hoqch 05 ndn 202 t - 2025 theo Btio cdo chidn fuqc afui C6ng ty:

b) Eiii ydi kii hoqch ddt ra ki tir ntut 2026, dinh huong dih 2OSU
- Ph6q dil|rqc dgan! thu .thuc hi€ n nitrr_ 2026 rht t6i thi6u I .000 t/ ddng; toi

ntru6n sau thuiS TNDN dat t6i thi6u 10 %'tren tiingdoanh thu.

Trdn tong klnh chdo Dai h1i!

- pn6n d6u t6ng doanh thu thuc hi6n ndm 2027 .iiin 2030 tEns di rhidu tir t0% -
15% so voi nEm trudc li,-ln t<d, loi nhurin sau thu6 TNON tang ilong rimg voi tiing
doanh thu tdng hang ndm.

- C6c n6i dung kh6c v6 ki5 hogch thgc hi€n theo n6i rlung 86o c6o chi6n lugc
hoqt d-6ng cria Cdng ty.

+ Kinh fiinh DAi hQi nQi dung b6o c6o n€u h6n. Kinh chric er{ o6 tl6ng ludn
m4nh kh6e, hanh phtc vd thanh c6ng./.

DW: TriQu

Chi ti6u Nim
2021

Nim
2U2

Nim
2023

Ntrm
2024

Nim
2025

I. Vdn tliiu lg 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000
t. Viin OiAu lC duqt chia c6tfc 385.954 385.954 385.954 385.954 385.954
2. C6 phi6u qui 46 46 46 46 46
tI. V6n chri s& hEu 475.000 497.000 524.840 55'1.240 593.240
IIL llogt tlQug kinh doanh
l. T6ng doaoh thu 650.000 700.000 750.000 800.000 900.000
2. T6ng chi pll 540.000 580.000 615.000 650.000 730.000
3. Loi ftuAn trudc ttru6 TNDN 110.000 120.000 135.000 150.000 170.000
4. Thu6 TNDN 22.000 24.000 27.000 30.000 34.000
5. Loi Dhuen sau rhu6 TNDN 88.000 96.000 108.000 120.000 136.000
IV. Phin phdi lqi nhugn sau thu6 ThtDN 88_000 96.000 108.000 120.000 136.000
1. Qu! ddu tu ph6t tri6n 22.040 27.840 32.400 36.000 40.800
2. Quf khen thudng, phtc lqi cho NLD 13.200 14.400 16.200 18.000 20.400
3. Qu! khen thuong cho vi€n chtc QL 650 700 750 800 850
4. Thir lao nguiri phu trdch quam tli Cty 24 24 24 24
5. Chia c6 tuc 51.486 52.104 52.104 54-034 54.014
- Tj, lC chi., tuAn fin EL Arqc chio cd hrc e,") 13,34 I3,50 13,50 14 14
6. Loi nhuen chua phen ph6i 640 932 6.522 i.142 19.892
V. NQp NSI\IN 150.000 165.000 185.000 210.000 240.000

TM.IIQIEONG QU.(N TP.I
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// ez
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vAr r iuxiY o.ii

olo tl]lt

Y6 Dinh Qu5c Huy



Phgc lgc 0l: Nginh nghd kinh doanh
(Kin theo Bdo.cdo s6 t SnC+mqt ngay 20/0t/2022

cdn C' Cii phiin Xry tdp yd V,it Ueu

Kinh doanh b61 dQng rua qoyAr-,f alrrrgE tt oO. c 
"t 

o ,O t tu,
chri srl dung hodc di thu6.
Chi ti6t: kin! doanh bdt d6ng sdn v6i quvdn sd hitu ho6c tli thu6.

dn thign c6ng trinh xdy dgng.
i ti6t : hans tri ndi rh6t.

6ng tdu vd cdu ki€n n6i.
Chi ti6t: d6ng m6i c6c loai
San xu6t vet Lpu xay d1mg.
Chi tii5t: sar xu6t

dit hQ th6ng.liQn.

ChuAn bi met bdng.

6n tai hanh kldrh duong bd kh6c.
Chi ti6t: ven tad hanh kh6ch
XAy drrmg cdng tintr duong sit vd duong b6.
Chi tiiit : x6y drme c6ns hinl siao rh6no
X6y dgng c6ng hlnb k! thudt d6n dung kha". -'.-
Chi ti6t: x6y d1mg c6ng rrinh c6ng nghipp, Diu hr x6y dpg.L'u uer. 

^ay 
u$!ts corg urnn cong ngtugp, Dau h, x6y dmg kinh

doanh ha t6ng ky rhudt khu c6ng nghi€p. 1hi cdng xay dun"g cOng
thriy lqi (n4o v6t k€nh muong). Thi c6ng cOng rinh UJ te,

c6 cap diCn 6p tir 35KV trd

Xiy dung c6ng tfuh c6ng lch.
Chi ti6t: xdy dimg c6ng trinh c6ng cQng; alumg day ve tram biiin

Xdy dpg nhd cric loai.

San xuat be t6ng ve c6c san phAm tir xi marg, tlr?A;
Chi ti6t: san xudt bC t6ng ,a 

"a" 
s,a* pmrn dri" tU * rnr

HoqtdQngki6ntr'ic.uan @
Chi ti6t: lip dg rin ddu tu @ri,o c6o nghien cLru t<ta Ui, f,io cao

tu), quan $ ddu tu x6y drmg. Khoan, trirrlo s6t xei dg"g.
n s6t thi cdng xiy drmg c6ng trinh: d6n dung, 

"Org 
ogfiCp

(nhe, 
9FTP: 

\rLP). HT ky thuat, fint 4rc: xay asg-_ tr-oan'
thi6n; Idp tl6r thi6t bi c6ng trinh ddn dune. Thi6r k6 xey drmg
c6ng trinh: ddn dpng., v6 bao che c6ng trinl c6ng nghi€p ffi,
CBTP, WXD), ha teng k! thuft. cirim s6t cOng"tiffiO[-iva
hoan thi4n c6ng trinh: giao th6ng (cdu, duong UOl. ff,6. t uif_,iar
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sn T6n nginh Mi nginh

k6 kg thuat vn du torin.
14 Kidm tra vd phdn tich k/ thu{t.

Chi ti6t: thrl nghiQm co lf vft lifu x6y durg. ki6m dlnh ch6r
lugng xAy drmg.

7120

l5 Vin Bi hanh kluich duong rhty ndi ttia.
lhi ti6t: ven tai hanh kkich beng tluong rhrly. duong s6ng li6n
rin.

5021

t6
17

V4n tai hang h6a bi"t dudrre b6- 4933
Khai th6c d4 ceq s6i.
Chi tiiit: khai th6c c6r.

0810

18

19

Bdn bu6n vat Ii6q thi,5t Ui lEp a6t *ul" t oG ray dt ng. 

-
Chi ti6t: kinh doanh g5 trdn vd g5 xd. Mua b6n vrit ti6u x6y dme.

4663

V6n tni hang h6a duong thriy nQi ttia.
Chi ti6t: vin tai hang h6a beng tludmg thriy; duoag s6ng li€n vdn

5022

20 Sta chta m6y m6c, thitit bi.
Chi tiiit: co kbl sta chta c6c loai phuone ti6n thrlv. b6

J) IZ

21 dpAAt_hCtirt5nffi 4322
22 San x*5t sdn phdm chi.u i ir-

Chi tiiSt : sdLn xriit g4ch kh6ng nuag. San xr61 be r6ng tr6n sEn vi
bE tdng kh6.

2391 \

,



CONG TY cO PH^N

X.Ljlli:!I! onNq rHip

S6: 02EC-BKS

coNG HoA xA HoI cH[r NGHiA vrET NAM
DQc lip - TU do - Hanh phric

D6ng Thrip, ngdy 20 thdng 01 ndm 2a22

BAo CAo T6NG Kf,T
1pu ri n,tN rrEir.r soAr zoro-2021, DINH HTJ6NG HoAT DONG
KIEM soAr NHrpM KV 2021-2026 cui coNG ry cO PHAN xAy

LAP vA vLxD Ddnc rnAr

Kinh sfti : D4i hQi tliing c6 tl6ng

Cdn c* Ludt Doanh nghiQp ngay 17 thdng 6 ndm 2020;

Cdn a?Luit Chimg khodn ngdy 26 thdng 1l ndm2019;

Cnn cLl Didu 16 t6 chirc vd hoat dQng cua C6ng ty ngdy 3 0 th6ng 6 nAm 202 1 ;

Cdn c* Quy chd ro chhc vd hoqr dQng cia Ban Kiem sotir;

, Ban Kiiim so6t Cdng ty xin b6o c6o trudc DAi hQi ddng c6 d6ng vd k6t qu6
ki6m ha, gi6m s6t hoat d6ng cira Ban Ki6m sorit nhi€m kjz 2016 2021 vd dinh hudng
hoat d6ng nhi€m kj, 2021-2026. cs th6 nhu sau:

I. coNG TAc TO cHr./c vA HOAT EoNG cirA BAN KrtM soAr
1. Vd nhAn su t6 chfc ciia Ban ki6m so6t

Nhdn sU cria Ban ki6m so6t theo ph€ duyQt crla Dai hQi ddng c6 d6ng nhiQm kj,
2016 - 2021gdm c6 3 thlnh vi6n, trong d6 01 Trucrng ban hoat dong chuy€n tr6ch vd
02 thanh vi6n hoat d6ng ki€m nhi6m.

- Ong V6 Dinh Qu6c Huy - Trudng ban, midn nhiem ngay 08/11/2019

- 6ng D4ng Tharft Hdng - Truong ban, b6 nhiQm ngdy 08/1 1/2019

- Bd Nguy6n ThiThanh An - Thinh vi6n

- Ong Nguy6n Phan Trgng Toan - Thanh vien, bii nnidm ngay 08/1 1/2019

C6c thdnh vi€n Ban ki6m sodt c6 trinlr dd, ndng luc, phim chdt dap img y€u cdu

vA tiCu chudn vd didu ki€n lam thdnh vi6n Ban kidm sodt duoc quy dinh tai Oidu 16

Cong ty.

Trong qu6 trinh thyc hi6n cong viQc. cdc thirnh vidn Ban kidm so6t diu thqc
hiQn theo dtng chirc ndng, nhiQm vu duoc giao; ddm bio trung thqc, kh6ch quan, tuar
thri c6c qu.y dinh cria Phip luit, Didu lQ COng ty, Quy chi5 quan tr! noi bO C6ng ty vd

Quy ch6 t6 chric ho4t dQng cria Ban Ki6m so6t C6ng ty.

2. Vi hoqt tlQng cia Ban Ki6m so:lt

Trong nhidm kj, vita qua, Ban Ki6m sorit da thuc hi6n ddy du chr?c ndng nhi€m
vr,r cua Dai h6i d6ng cd donggiao. cq Lh6 nhu sau:

- Ki6m tra giem s6t yiec thuc hien Nghi quyilt cta Dai hoi dong c6 dong

thudng ni6n; xem xdt tini phrip ly', trinh tU thir tuc ban hdLnh, -thuc hi€n c6c Nghi
qryilt, quy6t dbh cira H$i i6ng qrun trj vd Ban Tong Gidm d6c C6ng ty dim bao

turM thu c6c quy dinh cua Phdp lu{t.

i 
\virrLau 

r;r ),,r;

i).{re tutt;

// n)
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:l yA

Rry



2

' - Ki6m tla, gi6m s6t viQc tudn thn ph6p luat cira HOi dong quan tri, Ban Tong
Gi6m ddc Cong ty trong vidc quin lli ri diiu hdnJr ho4r dong kinh doanh rheo qu5
dinh cna Phap ludr r d Eidu ld C6ng ry.

- Ban ki6m so6t d6 tham dg c6c cuQc hgp cria HQi d6ng quan tri vd Ban didu
hdnh Cong ty. Trong cdc cudc hop. Ban ki6m sodr rham gia dong gop j kjdn voi Hdi
d6ng quan tri vA Ban rlidu hanh vd nhang v6n dd tien quar d6n hoat dQng san xu6t
kinh doanh cira C6ng ty.

- Tham dinh dAy di, hqp ph6p va trung thgc cua b6o c6o tinh hiol san xuit
kinh doanh, 86o c6o tdi chinh ri€ng vd hqp niSt quy.6 th6ng vir cd nam c a COng ty
nlam ddnh girl tinh trung thuc vzr hqp li cta c6c s0 1i6u tdi chinh tudn thir c6c chu6n
muc va che dd ke toAn.

- Th6m dinh b6o c6o cira t6 chuc ki6m todn; bdo cao dilrh gid cong tac quan li,
diOu hdnh cria Hdi d6ng qu6n tri, T6ng Gi6m d6c vd trinh b6o c6o tharn dinh tai cudc
hop Dai hdi dong co dong thLrong nidn hirng nim.

- Gi6m srit tinh hinh thyc hiQn cdng tdc thodi von nha nuoc tai Cdng fy theo cric
quy dbh cta ph6p luit.

- Girlm s6t viQc tudn thri c6c quy dinl va o6ng b6 th6ng tin cira C6ng ty theo
c6c quy dinh cua phdp luat ddi vdi C6ng ty ni€m y€t, dam bao tinh c6ng khai minh
bach trong vi€c cdng b6 th6ng tin dti phuc vu quyan lgi cho c6c c6 dOng.

- Thuc hi6n c6c c6ng viCc chuyCn m6n khric theo quy dinh.

rr. Kfr euA crAM sAr HoAr DoNG cirA Hor EdNG euAN rF.I,
BAN DIIiU HANH CONG TY

Trong nhi6m lci HQi ddng quan tri di td chuc ddy du cdc cuQc h9p theo quy
dinh cria Didu,lQ vd Quy ch6 quan tri noi bq Cdng ty. H6i ddng qudn tri dd ban hdnh
c6c Nghi quyilt vd Quy6t dini li6n quan diin hoat dong cua Cong ty trong pham vi
tr6ch nhiem vd thim quydn cira HQi d6ng quan tri; d6p rmg ddy dt, kip thdi cong t6c
quan Ii. diau hanl ho?t dQng san xu6t k inh doanh cua COnB ry.

HQi dong quan t4 thudng xuy6n girfun srit hopt dQng cria Ban di€u hirh ffong
vi6c tri6n khai-thuc hiQn Nghi quy6t crii o4i ngi d6ng cd adng r,a cdc Nghi quyi5t,

Quy6t dinh cna H6i dong quar1 tr!. HQi ddng qudn trj cing voi Ban di6u hdnh da th6o

gd, xn lj c6c vAn dd kh6 khdn trong ho4t d6ng kinl doanh, g6p phin gifp C6ng ty
ngdy cang 6n dinh ve ph6t trien tot hon cho nlirng nan tiep theo.

Ban di6u hdnh d6 tri6n khai thuc hien kip thdi cdc Nghi quy6t, Quyi5t dinh cira

Hoi ddng quan tri: thuc hi+n vidc qudn ly. dieu hirnh mdl cdch hgp Ij r ir phu hoo cdc

quy dinh cria Phrip luit vd Eidu I€ cia COng ty. Ban di€u hanh thuong xuyOn b6o c6o

tini trint san *u6i t,inL', aount cho HQi d6ng quan tri. cing nitr xin i ki6n doi \oi clic

vin de rhuoi thim quyin cua Hdi ddng quin rri theo dung quy dinh di gidi quy6r kip

thdi v6i tinh than t6ch nhiQm cao.

H6i ddng quan tri vd Ban di6u hanh COng ty quan I1i t6t nguOn vi5n cta cric C6

d6ng, b6o toan-duqc v5n vd ph6t tri6n riln, tra c6 fltc dring ki5 ho+ch, hoat d6ng kinh

doanh c6 lqi nhu&n, hiQu quir vi thgc hiQn diy dn ciic nghia vu vdi ngAn s6ch Nhd

nudc.

Dya tr€n ktit qui kiiim tra, gi6m s6t Ban ki€m sodt nh6t tri voi H6i ddng quan

tri vd Ban didu hanh trong nhi€m k! 2016-2021 da tuan thn theo c6c quy dinh cta
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- lqap tuat t ong cOng rdc quan lj, didu henh. C6c thdnh vi€n H6i d6ng quan tri, Ban'T6ng 
Gidm d6c va cdc Crin b6 qu6n li dA thuc hi6n dung chirc ndng, nhi6m w duoc

giao theo quy dinh crla LuAt doanh nghi6p, Di6u 16, euy ch6 quan tri n6i b6 C6ng ty.
uI. KfT eu;. crAu sAr no4r DONG sAN xuAr KrNH DoANrr
1. V6 thgc hiQn cic chi ti6u co bin theo Nghi quy6t DHDCE thutrng ni6n

cic nem trong nhiQm k) 2016 - 202I

Ngdy 1 I thang 11 ndm 2016 ld ngdy chinh thirc C6ng ty C6 phan X6y lip vd
W)O D6ng Th6p cli vdo hoat d6ng. 86o c6o tdi chinh ri6ng ndm 2017 dE duoc kiem
to6n cta COng ty cho k1i k6 to6n tn ngdy 1lll112016 d6n ryity 3l/l2l2\l7.

Ghi ch : nguin sti ltQu rluqc ldy theo cdc Nghi quyiit cia DHDCD thudng nien hArtg ndm
vd Btio ctio tdi chinh dd duqc kizm tuAn cdc ndm ti ndm 2017 dAn ndn 2020, ri1ng ndm 2021 ld
sij liCu thtrc hiCn tinh ddn 3l/10/2021.

Ngodi ra, C6ng ty lu6n thuc hi€n tuin thir c6c nQi dung kh6c dugc Dai hdi d6ng

c6 ddng thuong niCn c6c n5m trong nhiQm kj, vira qua nhu: vi€c th\rc hiCn trich lap

c6c quy va chi tra c6 tuc hang nim; lUa chgn dorl vi ki€m to6n.dQc.lap thpc hiQn kiCm

torin 86o c6o tii chinh 6 th6ng vd c6 ndm; thUc hiQn viQc sira d6i, b6 sung Di6u lQ, quy

ch6 ndi b0 vd quan tri C6ng ty phu hqp vdi quy dinh cria Phrip luit vd ho4t dQng cira

C6ng ty trong timg thdi k!.

2. Vd viQc thgc hiQn ch6 Oq t6 to6n, b6o cto thi chinh vir k6t qui kinh
doanh

Qua thAm tra c!rc B6o c6o tdi chini ri€ng vd hgp nh6t nam 2017 -2021 cba

C6ng ty, Ban Ki6m soAt xin b6o c6o k6t quir thim tra nhu sau:

Dqn rl tlnn. I r.dong

STT CHi TIEU

NiM 2or 7 NAM 2018

KH TH TH/KII
('/,)

KH TH TH/KH
(%)

Doanl thu 460.000 57 5.',704 1250/o 600.000 564.308 94o/o

2 Lgi nlu6n trudc thu€ 56.5 85 103.439 1830/. '72.000 1t7.545 t63%
3 Lqi nlu6n sau thu6 4s.268 82.498 1820/, 57.600 93.296 1620/"

4 ( lhr cai hrc 29.149 46.3 t4 159% 3',7 .254 60.0s4 16t%
- Ti l0 chia c6 tuc 7,550/. 12%o 9,65% t5j6%

NAM 2OI9 NAM 2O2O 10 THANG NAM 2021

NG TY

rii vi

(; lNiP
-''--/,

KH TH TH/KH
(%) KH TH TII/KH

(%) KH TH TII,IKH
(%)

600.000 613.317 102Yo 600,000 618.',718 1030/. 500.000 341.200 680/"

110.000 126.351 115,J/. 100.000 146.808 14'1o/o 100.000 78.631 '790/o

88.000 100.090 114% 80.000 116.043 1450/r 80.000 63.018 '79%

56.7 t4 57 .153 1010/" 51.490 52.490 102% 51.490 )

14,690/o 14,81% 13,34o/o 13,60% t3j4%
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- - C6c 86o c6o tdi chinh ridng va hgp nlr6t.cua Cdng ty duoc lQp m6t crich tnrng- lli: ) I 
hnp 

lr: trini bay rd ,ang c;. rhong rin u 
j.* ,u i"re'" ir"*'r* re i chrntr rren. :u. fl,u-:?rT hong ydu. phiur dni dung dan vi rinlr trinfr tai cnini cua Cors rr: tuanrnu qa) ou cac chuan mLrc kd rodn va cjc qu1 dinh hien hani k}dc \6 ke to;i,ui Vie,Nam. Cdc bdo cdo rdi chinh cr)ngduoc .o"i ta ioi-.r. .Jaj;e 19,;;;; *;ffi. ;i;dri rheo cdc quy dinh hien htuh;6i voi Cong ry ,iE;;dl. 

-" " "'''

-r,r,. :^Billl1,sgar r,rhiin 
^rlr;y 

Hoi dong quan rri va Ban dieu hann Cong ry da co

T'111:, 
,1I| 

lhu: hifn rdt viec quan ty. dieu hdn.h Cong ry giup C6ng q nlin thanhrol cac. chi treu doanh rhu. loi nhudn. co nrc.... duoc Oai tOi AOne i-6 dons rhuors
ll"l IIC lT ,h9ng 

qu,r. lry lri loi nhu?n. cd rtrc dat o muc cao-so r oi k-€ hoachl
oam oao qu) en tor cua co ddng vA nguoi lao ddng Cdng ry.

3. Vd cdng t6c thorii v6n nhh nu6c tai C6ng ff
.",-" -Ifi,l,9.l 

rheo euyer dlnh s6 908/eD_TTg.nga) 2e.00/202u cua Thu ruong
\1lT.pnu phe duyel dani. muc doanh nghiep co v6n nhd nuoc rhuc hidn Lhorii vdi
::l n,l,1al'n 29?0.Llal rh6 euy6r dinr s6 t232,eE_rrs nsay 17b820r7 cu;th;
trjrmg. Lmnn phu phe duyet danh muc doani nghi6p co von nlra nuoc rhuc hien rhodi
von giai doan 20t7-2020 rhiC6ng ry CO prran 

-Xay'rap 
". Vai lfe, iay O*e;d^;

Th6p s€ thsc hiQn rho6i v6n v6i li le tho;i v6n 1zzv6n oieu i,eli qt,qiii";'i6l'ii
nid nLr6c con lqi sau khi rhorii von 1", v6n dieu li) l;51,/;.

.^ ". ,::?\D llil p9".g rhrtp dd ban hanh eu1,;r dini s6 36e eD-LBND_HC nsa)

:":tr'??l, y.visc nhe. d urer-nhuong dn chuydn nluong ph6n r on Nna nuOc rai COng
ry ( o phan Xay Ldp \ a V6L Lidu.Xriy.Dmg Dong Th6p ConB ty cnng da rhuc higi
l!- y f:r, 16.t.g:Ulg b-6.rh6ng'rin vir-ciic bLroc tien qra; 

"iec 
chuy€n nlruong

\on co phan cta UB\D rin} Ddng Thdp rai Cdng ry.
- Ki5t qu6 thuc hi6n vi6c thoiii v6n nhu sau:

, + S6 luqng, fi l€ c6 phii5u nam girj truoc khi thuc hidn giao dich: 35.699.900 c6
phiiSu, tuong ung v 6i 92,49% v6n Oiiu te. S6 tuong cO pnieu ja giuo A1.f,: 16.013.900
c6 phitiu, Gi6 brin: 28.000 ddng/c6 phidu. S6 tie,iUan'Ouo. , aiA.:So.ZOO.ooO Odng
(B6n trdm b6n muoi t6m fi, ba tr6m t6m muoi chin tri€u, hai tr6m ngan ddng).

+ 56 luqng,,ti 16 c6 phiilu UBND Tinh n6m gifr sau khi thuc hi€n giao dich:
19.686.000 c6 phi6u, chi6m q Le 5f/o v6n di6u tQ. 56 tuong c6 phieu dd ;ar rhdnn
c6ng 16.013.900 c6 phi6u, chi6m r! 16 41,49% viin diOu le.

- UBND tinh E6ng Th6p ctng dd ban hdnh euy6t difi s6 1276leD_t BND-
HC ngity 27 /0812021 vd vi€c ph6 duy6t quyi5t to6n chi phi tho6i v6n nhir nu6c tai
Cong ty.

- Vi6c tho6i v6n tai 02 Cdng ty con; Tru6c d6y C0ng ty d6 c6 thuc hi6n hd so
thn tuc dil tho6i v6n, nhrmg nh{n th6y tinh hinh kh6 khAn ctrung OOi vOi cOng tac nay
cho nen d6 dimg lai dii tip trung tho6i v6n C6ng ty me tru6c. Sau khi d6 hodn thdnh
vi6c tho6i y6n ai C6ng ty me, C6ng f sd b6o c6o, xin y ki6n Cht sd hriu tiep tuc rhuc
hi6n tho6i v6n 02 C6ng ry con.

tv. NHAN xiT, DANH GIA CHI NG
l. LIu di6m
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-. - Trong nhiQm kj,2016 - 2021, Ban ki6m soAt chua ph6t hiCn sr,r b6t thudng ndo

lrong cdc ho?t dQng cua Cong ly. Cdc hoat d6ng cua Cong ry ddm bao lheo quy dinh
' cta Phdp ludr. Didu li cung nlru Nghi quydr cria Dai h6i ddng c6 dong vd HQi ddng

quan tri C6ng ty.

- Ban ki6m so6t lu6n th6 hi€n tinh thin nhiet tinh, dQc l{p, kh6ch quan; thgc

hien nhiim r u ki€m tra, gidm sdt ho4t dQng ctra Cdng ry rheo quy dinh cua phdp luit'
Ban ki6m sodt td chuc diy du cdc cudc hop dinh ki de lhqc hiin cdc cong vifc gi6m

s6t theo k6 hoach dd ra.

- Barl ki6m so6t phiSi hqp t5t v6i HQi ddng quan tri, Ban didu hanh, c6c Phdng

ban chfc n6ng v?r c6c DoTI vi trgc thu6c COng ty trong qud trinh thuc hi6n c6ng vi€c

- C6c thanh vi€n Barl ki6m so6t lu0n bam s6t chric ntug nhiOm vu cita minh,

nhim ohdt hi6n n}ins rui ro: d6 ru do ndu Ien mot sd y kidn dong gop. xi1 dgng ddn

Hqi ddng quirn tri vir-Ban I6ng Ciam d6c Cong ry. gop phin dam bdro cho ho?l dong

c,la COn"g ty duoc an todn, hiQu qua, nham rnu" Oi"t.t titrng vi sg ph6t triiin cira C6ng

ty
2. H3n ch6

- Hoat dong ki6m tra giam sdt trong nhidm kj Lhtrong tap trung chu yeu vao

lirfi vuc tii chinhidiu u, hieu qud su dr,rng r6n. chLra danh nnidu thdi gian trong ridc

thuc hi€n cdc cuQc kidm tra, kiiim soAt 6 mQt s6 don vi trgc thuQc COng ry'

- B€n c4nh nhfrng mat d?t duoc vA hieu qua hoat dQng san ru6t kinh doanh cria

Cons tv ffons nii€m lci 2016-202 I . Trong thoi gian toi cin xem xel' dairh gie va khac

ptrp."niirog [nO rurirn. tdn tai cira mdt s6 don vi truc thuQc vd C6ng ty con n]rdm dim

tao tintr trlQu q"a no4t dQng vd bdn vang hon nta.

v. PHrloNG HUONG THLI. c HI+N NHI{M KV 2021-2026 ctA BAN

KIEM SOAT
- Gi6m s6t viQc fi6n khai vd k6t qua thgc hiCn Nghi quyet c'ia O4 t.'qi ddog 

"6
d6ng thulng ni€n hang ndm.

- Ban Ki6m sorit sE ti6p tuc thuc hi6n cong vi€c kiem tra, gi6m s6t HQi dong

quan lri. Ban Tdng Girim doc rong r iQc guan lj vir dieu hinh C6ng ry theo cdc quy

dirl 
",iu 

enap trat. DiAu ld va cdc Quy ch6. qu1 dinlr c''ra Cong g '

- Tharn dinh tinh dAy dri, hqp ph6p vi trung thqc cira b6o c6o tinh hinh kinh

doanh. bdo cao iai chinh hang nam ve 06 th6ng cia cong ry. bdo cdo danh gid cong

;;;* I, cua HQi diing qulm tri va tinh bdLo cdo thim dinlr r4i cuQc hop Dai hoi

d6ng c6 dong thuong nien hdng nam'

- Ki,3m tra, girlm s6t tung v6n dd crr th6 1i0n quan d6n quan lj' di€u hdnh hoat

dQng cria COng ty tleo dd nghi iira c6 dong'

- Xdy drrne k6 hoacll hoat ddng cua Ban Kidm so6t phdn.c6ng t! 
'h,: lui.ll"

nhldm * cUu ttm-g fhiu:h vien Ban ki6m sodl' phoi hgp ri6m tra cdc chuyen de cu the'

gi6m sdt rhqc t6 tqi cdc don vi mrc thu$c'

- Thuonp. xuv€n theo ddi, cap nhal cdc co ch6' chinh sdch moi ban hanh nlam

ria" 
"ehi'r;,"'d";i.ii 

t*e ,],*g ;a' di con chua plr) Iqp' giam thidu niirng rui ro

trong r,'i6c dieu hanh, quan I ho4t dQng kinh doanh cira Cdng ty'
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.--:. ,- 
ThT gia xey drmg. dong gop j kidn rhi6r r\uc re nhirng ,dn dd crin trao drji- -trong hoar d6ng sin xuir t<irr, uoar*r crrLrng c;;;;;;0 -,;;';;.-cuoc 

hop Hoi dong,- quan td va Ban Didu hdnh C6ng ry.
- Thuc hi6n c6c c6ng t6c kh6c theo chric ndng, nhi6m vu cr)a Ban Ki6m so6t.
Trdn driy li toar bd ndi dung bdo cdo r6ng ket nhiim kj, crira Ban Kiem sodlyr9,6:,10?l ve.phuons rru"ng hoqr oang ;;i;; ;;'.il1il ki 202 r_2026 crra(ons r] C6 phdn Xdy tip vd VL-XD oo,ig1;ap. KiJ'iJrh'oui'r,Or a;,e."ijrsxem xdt vd th6ng qua.

3f 5:ff^"::1,:.g ,hi* 
"?".*.a6, qui c6 d6ns, H6i d6ng qurtur tri, Ban

ff ll*,;::l*:q"11r,1iru;i#;ri;,J:,:",x%i:f 33lffi jl,ff;
*l#"lll- ::.*: tt'ia' roi 

"r," 
E- ic;;d;'#;;;'"1i1'*1."['tfl.,,itf

trong nhi6m kj, vua qua.

Tr6n hong citn on./.
Nai nhin:
- Nhu tren;
- IDQT, BTGE;
- Thanh viCn BKS;
- Lm VT.

T,IVI. BAN KIEM SO
TRTIONG

DIng Thanh Hd[g
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TONG HqP NOI DUNG Dfi,U CHiNH
LE, QC HOAT DONC CUA HDQT, QC NQI BQ VE QUAN TRT

TRiNH DHDCD BAT THTIONG 2022

LE C6NG TY:

- Khotin 1 Didu 26: S5lucrng thbh viin
HDQ I 03 nguiti

QC tii chilc vi hoat tlQng cia HDQT 2021

- Di6m a. Khoin 4. Eidu 8: IIDQT phii tri6u

rr,'lrop DHDCD tro-t llroi l.+n bU rBA) I ('
ngiy s6 thdnh vi6n b! giim qu6 1i3.

- I(hoan 1 DiAu 5: HDQT c6 03 thinh vien I - rno* I Didu 5: IIDQT c6 05 ftAnh vien

- KhoAn I Didu 26: 56 luong thinh vidn

HDQT 05 ngutti

DB thiio QC t6 chfc vi ho?t.long cta
HDQT 2022

- I)jem a. Khoan 4. Didu 8: HDQT phtii triQu

t{p hr;p DIIDCD trong thoi h?1t 30 ngdy ke ti
ngd1 s6 thnnh vi€n bi giam qui 1/3

QC NOi b0 vi qLriin tri 2021

- Di6m a. Khorin 2, Didu 3: HDQT phai trifu
tdp hop Dai h6i ddng c6 c16ng trong thdi h+n

s6u niuoi (60) nedy ba muoi (30) ngdy

- Di6m a, Khoin 2, Didu 3: HDQT phdi triQu

tdp hap Eai hQi dOng c6 ddng trong thdi h?n

- Diiu .24: C:ich lhfc dlng k) lh:rnrdrDli - Diiu 24: Quyen. nghia 1q cita DAi bidu

hgi dongcodonglruclu\6n khi thx m gia bd ph i6u d iCn .tti \iCdchthtic
t'"c\ Lh.rr d,rng t1 ,lrn .t,. DHDaD .'!( deng ki lhflm dU Dli h0i d6ng c6 d6ng lrt;c

.'t .n'-u.,c trg.,1 ' rai lnac crloc | .rn DHLx D luy'n

Juec qur J'nh ro t-i tl . -g oxr'.0 DllD( D .QrrlencuaD4i bie'r

bao gdm: a. Thcm dy, thao lucn vd biiiu cluyiit dly

L Diirklintl Jm pi:r: drr io( \cr) Ji .huq. th;- qr;en DHDCD

I - CO len 'ong .larh saclr co dorrg trt'ngsuol thoi gian dien ra Dqii h6i'

t'::li :: :r*: ";l :t : * *:ii:i"i: 
" ^, 

.:, tl :1 i. T:s ;lii#"'i;:-"fl ,.3a1augc tap thco tiong f6o thuc hiQn c1u1en-tia hoi sau l{hi crLOc hop khai mac vdn c6 quyAn

( ,.-p lt . lham oL \ a bieL qJ) at l u) niie l ch'r loa

- Dai Jier u\ J r\er dI Ji.t ,'i ,h.- krrong c'r t"uc I lfiie- dLnrg cloc hop Soac

,.. ,'^^' ,,,. 'r'- . l,: -u,,r,,',, .i',, " tri'\b..\ lai cic rondedd trtn\ b-1 ttuocd6'
] du rheo qu-"- dinh cua phap luQL vi didu 1€ trinh biy lai cic van de da trinh bay tuoc do'

.;,,; ^. 
c. Duoc b'er qJ)er' bau cu t't ia cric n'"i

). Yeu c"u Ll tl-urr: dung Lh'rqc rljm quldn tu' Dci hji theo quy

;, ;,"-:;."- r " ui,r s-,, r.' ri :SH,lr,T,:l;fu-i;I"ii"riH:.ilJ:l
irr.tmtL (r'i dJ: n-a\ l[r5.'1a\ r'lrll l]i1n{. olqll

rl,.ri Ji d^r,e. tl ie' "i cr'r r ,i rt :. .. i.. ,i 2' \ghi'1 \u cLa Dai b:eu

Du thio Diiu lQ C6rLgty 2022Didu l€ C6ns tv 2021

II/ QC TO CHTIC VA HOAT DQNG CUA HDQT:

IIU QUY CHE NQI BQ VL QUAN TRI CONG TY

Du thio QC NOi bO vil quin tr! 2022



-' 3. CAch thtc ghi nhrin Deri bieu tham dr,L

Jlu Lror dong co dong tir,rc tlll cn.

D4i bi6u dtrsc h0 thdrng bd phi6u diQn tir
g"i nh;r '" lhJm du da' hu: d-.lg ci' Jort
tluc tuy6n kli Dai bi6u d6 thuc hiOn t1u]' cap
r ro he lnong b; rg (Jc rl-o-g . r -L) c.p da

ciuqc cung cip theo quy dinh tai Di€u 25 Qul
.l'e ri1 rr da lrr c licr bo pl ict..1i.'r Lr ', i

b6t k! \'6n di nio cua n6i dung Chumg trinh
c. o( llvp Jll f'Vl Jul g Co 0O' g lr LC l-.\ (n

a. D4i bi€u phai 4r trang bi aac

c6ng ngho phir hgp d6 c6 thc kiit n6i, theo d6i
rj biet qrlit cdc noi dung cl-uorg r"rnl Dai
h0i

b. Dai bidLr phei co triclr nhiim bao mat

cac thdng tin truy cap d6 d6fr bdo rnng chi c6

Dai bier moi co quyen rhqc hien riec bo

phi6u trer he r'rorg ho phieu didn ru. Voi lir
qua g'ao dich bo phii.r .'ua D"i oidu .r'en hf
rhong bo phieu dien ru sd dugc mqc nhiin coi

lx qu)at dlFh cuor cJng cua uql bleJ. uqr orcJ

chju mqi rrSch nl Cm tru6c ph6p IuAt, tru6c
( onE D vd kdt qua gi;o djch bd phieu didn tu
di d.roc th.ru hien crra Dai bidu rren h( rh6ng
hi' nhlelr ('lren llI

c. Dai. bieu phai thdng b6o ngay cho

Cong ty dC kip thdi xit 1y khi ph6t hien ten
tn-) cap. rn4L khau ra/hoac cdc ydu ro dinh
danh kh6c b: m6t, d6nh cip, bi 10, hoic nghi
bi q bane cdch l'dr hd \oi Cong $ di rhuc

hi6n kh6a t6n truy c{p, thiiit bi bao mat. Dai
bicu pnai cl-i.r rrjc\ nl'iem r e r'rLing thie. lrai.

ron rhir \r rui ro kJ'dc xa) ra tnruc Lhoi d:dm
( ond ') nh.-1 duoc rhorg bro cra Dai biiu
neu nllu ngu) en rll3n La do iJilr breu.

3. Di€u ki6n tham gia:

- C6 tCn tong danh sdch c6 d6ng
(Di( DJ -o qurerr dr lrop Dqi \gi dong co

J..rr lr,p ll-(o thorg bro nrrc l^ierr q rlin .u.,
C6ng Ly.

Dri d'(r u) qu-. en du diea \idn tham dr,t

theo quy dinh cr.ia phdp ludt vd didu lQ cdng
ty.

,1. You cau ki thuat:

Dai biir -an -i, thiit hi oien tu ket l]oi
intcrneL (vi dr.r: m6y tinh, mAy tinh bdng, clien

ho. i d donp. rhieL bi tlitn tLt khec co Let noi

5. CAch thlrc thua hion

D"i l're.r tr I cdp dui:tng dd1. drng nhrp
theo c6c th6ng tin duqc cung c6p quy dinh tai
Didrr 2: Qrri chi na\ oe rham du d-i h,-,i ddng
co dong fLrc 1u)en va rhuc h'el bo plreu orqn

tu tren he thiing.bo phi6u di6n tu.

6. CSch thirc ghi nhan Dqi bi6u tham du
d,.11 iror dong co oong Tr$c tuJ en:



- Khoin 2, Diilu 26:

2. M6t sd quy dinh cAn luu i khi thuc

hien iy quyen huc tu-len:

Cldc cO d6ng can tuan thu cung c6p c16i'

ciu cric th6ng rin de thuc hi€n iry qu,\ 0n tnlc
tu"v6n, dic bi€t cung c6p thdng 1i11 cua b6n

niAn iry quy.n; s6 dien thoai, dia chl lien

lrc ra iio.hr emril D;\ l.r co.o.l< cil'
Ler d;rB nhif. mil k}xu lrll) cap ra crc

1e,r to clirrh Jcr,I krljc rneu c.,rdoi roi hi|
nh0n rly quydn.

LIiQu luc cua iry qut an truc tul'6n: r'i.;c

uy quldn chi c6 hi€u lr,Lc ph6p lj khi th6a

met] cdc clieu kien sau:

- l(h' co do'lg Jier d;) du . ii tl-ot g r'tt

rhco rni- 'tr 
qLr)en Lruc lLr)i.l \; hollr l'l:rl\

rhuc hi€n iiy qu-v0n tluc ttLY6n.

. 111,. ut qrrrCn C."uC'_ ar r e^ trrj, -)
qu. (n | ,.('ulin.-o di1 dlr chu ''r. Bh' o I'.'

dn clLto-c in ra theo miU ur_

Iin- d.,nr dit (neJ '.r ,o i' c1 .r, bct .r1

qu1€n vd b0n tllrQn u1 c1uYdt.

- ( olg D rl}ln Jt,ic 8i; Lr) qu'c,t ban

c Lhl'lhchrnh gor \ e truoc 1u( dlL nol <nci m+r

thfc

- Khoiin 3, Didu 30:

3. M6t s5 quy dinh khdc khi thuc hiOn bo

plllctL oren llI:

- lr.rong \gP D4' bi<Lr ",r.,ne '\.. 
Li(n

Dai bi6u dugc h0 thOng bo phieu dien tu
ghi fian li fiam dg dai hoi d6ng cO d6ng tnrc

tul,iin kl.ri Dai biiiu d6 thr.rc hiQn truy c{p vAo

l-e rlri,rg bing c;c lhong lin trul cqp di dug.-

crr- cip'\eo qu1 dinh ,ai Dieu 25 Qtr) c\e

ri) '" ;i rh,rc iiir ru pnieu diqn L.r roi bir

ki v6n dd niro cira nQi dung Chuong trinh

..t,"r ,rqp d?: \\,i dorrg (o dond I 1 c t-)en

- Khoin 2. Didu 26:

2. Mor s6 quy dinh cdn lual j khi thuc

hien ir"v qu,van ruc tuy6r:

Cdc c5 d6ng cAn tuAn thir cung c6p dly
JLr c;c ll^ong lirr.le lhll( h'en uv qulin u-r;c

tu16n, d{c bi6t oung o6p th6ng tin cua ben

rlran u1 oul etr: .o dien lhuai. dia,, hi lien

lac !a ;1a;hi email. Ddy ld co so d6 c6p tOn

dang nhap, m6t klrAu tru.r c6p vd c5c y6u tii
dir r danh khric (ni5u co) d6i vdi ben nhan

iry quy0n.

IIi€u ltJc cria iy quyin truc tuy6n: viQc

ir-r quydn chi c6 hiQu lgc ph6p li khi th6a

min c6c clidu ki€n sau:

- Khi cd c16nP, dian dAy dir c6c th6ng tin
theo miu iry quyiln truc tuy6n vd hodn

thdnh thuc hiOn iy quydn tn-rc tuy6n Vd

(i6r u1 qulin,lugc ldp theo qui dinh

cia ph6p luat dan sU hoac dugc in ra theo

miu u) qulin n'uc tulen do (-onB b ctlng

cip ri phai ci di1 .ln chir kj. ghi rd hq tdn.

dong ddu r niu ld to chirc r cr'ra ben rr) quyin
va ca ben nh+n uy qu5in. Dong thui gli ve

Ci're n truoe thoi dieln Jai hr-ri khai nra'

ohinh thric.

tse cac ron dd b,e, q,,.;. b;Lr r.r ll .,' .r,''

drLng chuong trinh Dli hQi thi c6c \an da

ct.rr Ju,. bieu qtrr<.. bir, r J.roc r':n , \.r

D1' b.e, l'n,g rier h,'l- bo Ptt...L hicu

- Khoin 3, Diiu 30:

3. MQt s6 quy dinh khric khi thlLc hiQn bd

ptueu dlqn tLl:

1n ung hoo Dai bierr Lhong. thuc hiqn

"iL,.]. r,r cl; hielr qLlel. hau crr.neu nnl

.l.r.rg .hunng lrrlr Drr h, i h cic 'err dd.lrt::r

cluoc bi6u quy6t. biu cu dugc xem nhu Eai

0...r , ,rng r'en hanh bo p\ieu biru qrr16" biu

cir v5.n <ld cl6.qul ct. birL L u r un cii do

- Trong trudng ho! phit sinh cric v6n d5

n-eodi chtLolig trinh diti hoi dn giri, D+i bieu

.J tl.rO tleu quy6t. biu cu b6 sturg. N6u Dai

- Trong truong hqp ph6t sinh c6c v6n d0

ngodi .nrtong Lr't r J? lii dj gu'. D4i o'et co

rhe hi(u.tu\d.. oi- LL bo.r ng. \.u Dci bieu

^ho rg r}lq. r:tn hiiu qulet. hrt cur roi n\irnP
co trle ol€u l]u,rEr. udu tu urr rLurE. rrlq 'e!
bierr l\o,g r\rrc hie'l bl(u qu\(1. l'rJ c. \J'



a,,irai"gl,i; & phat sinh thi xcm nhu Dq,i bi
-. *on;: tier rrrrJ bu pl-iir h:< r qt rit 'i r c r

\ cn de phit sjnh d,).

- U1i b'<. .'o rle | .1) Jii kr uu.. 'c'
qLr ct bru i. lnhrnE l,f^.lg ne \ kcl .1u-

b e . qu\el. bi- iut: l-r" go r (J Lit q r' l^teJ

qu1,dt, biu cu b6 sung nhiing vdn dd phit sinh

ngoAi chuong trinh Dai h6i. IIe lh6ng tnrc
ru\er.l . plri n ,.. . 'ie ,' th.. - Jo, ', (et .1u

brer.1t1i.l'-, cr'(u,,i c,rnE.!ri I r.i .li(m kel

r.. bo pJ ieu o:e.l Lrr .t r't_; do kicm
phr.r .luo. qul drnn l-!, g qL\ c'lc l'rnr rre.
ciLa dai h6i.

Trong truong ho-p. I)ai bi€u thuc hign
\1lt gn' !.: P 'e. '-.r U '., 

a '...p tc 
' p5.'t

(J tJr ! .o nl'rerr triru (no . rc " I crr ' 'l''
l.h"c ro (lur hon t^sJ . .u h ,nl r. I ..,

r'id,r biu.u. Dr. bid, Jai Jiql.llro. ri.\ lJ'
tlldi gian kiem phiou bau ct.

lh^r :rar' lrr pl.r(.. al,er I o Ji qu-

J; l'. L tle l ur.g...-. c1( I rrr r i. t.,i Llri Io
D-i b.c.t io rl-e.ml j?li lrJ tl-or.o pl.i;u
dien tu vri thqc hi6n bo phi6u 2,1 gid rrong

nedy vi 07 ngiiy tlong tuAn tlu trumg hqp

ba, 1rr hq ' .,9 loJ. L\ 0o KTJJ n-' lSnJ'
tim ki6m so6t ciia C6ng ty. K6t thirc thoi
!.4r b^ pli(.r. lr,: t ri'ne ' ,, ,3;Fr rl .... t1 r-
k6r clua bo phi6u diQn tu tir dai bidu.

vAn c16 ph6t sinh thi xem nhu Dai bi6u kh6ng

tiijn hirnh bo phi6u bi6u quyi5t, biu cu v6n dd

phdt sinh c16.

- Truong hq p Dai bi6u b6 phi5u di6n tir
chua hoan dt b6 philiu do hQ th5ng bi ng6t k6t

noir-oic ri bdr kj lydo nao kh;c lhi keL oLa

oieu qu1<. r an Chi n}tan doi vtii cdc r or d'; mir

Dai bdu d; bo pl-ieL. Cdc \an de D,ri bieu

i r.ra b.r phieu se ghi nh{n ; D?i bieJ l,hdrg
lham gir b eJ quler rdi rdn de do. Dai bieu

.o rhi lier l-e hrc Liip roi Cong U de duqc

tlo tro Do pnleu Do sung (neu canl.

. - 
- lrong rroi.rruong hgp. ncu D,ri bit.L

,honq therr g a bicu qu1e.. hidu rlu; et I ong

rl d r r .dr g mQt \o;c nJ iiu .ir .li trong

I r.rong trir\ Dal lroi mi Ji duoc lrd thdng ghi

nhin l- Da' biiu Ll-org ,:en htrnh bo phi(J
b:eu qu\ iL. thr Dqi oie.-r khong duoc ph;L,r do'.
klrli.-r nai \er qua oiiu quyer cua cac rrn dd

rJ6 sau khi dd dugc Dai h6i th6ng qua.

- Truong hgp Dqi bi6u c6 nhi€u y ki0n
\\ic nial ll-r kd, qLa biiu quydt lrol lq sau

ciLng cua E4i bi6u sE duqc ghi nlin.
- ll'or grdn kel lfuc \lec Dleu qu)el vol

tung n6i durg sC duqc x6c dlnh theo chumg
trinh hop vi php thudc vdo di0n bi6n Dai hQi.

( ' loc Jo.lr-ren lerr cau "et n-. bi
phi6u didn tu trdn l]Q th6ng khi Eqi bi6u tham

du hap dd hoan tat bieu quy6t hoic thdi han

kh6c md chu taa thiy phir ho. p. M6i mQt sg

kier ''e. qu)dt d-rg diin la hoic k6L Lhuc diu
drroc rhung bio rdn hi rh6ng dd Dai biiu bieL

\,r 1hrrc hren Do nhreu.

Dr, b.iu io .he h..) Jii \et oua bieu

q 1i. bir cu rnl^, np khorg tne hrtr le. qtta

o t- qu1r.. o- r c.r1: \ao Eorll cd kil qu* biiu
qLr-v6t. bdu cn b6 sung nhirng vdn dd ph6t sinh

ngodi chuong trinh Dqi hQi. HC th6ng trr-rc

.Lr1dr.l rghi -\ar . enr lhi(r do \oi ke. qLl
l^ e.rqr r(r. o. r, c.r cr ii r,l'rg tr lnoi d:(n, kel

,-. bo nl-;er dier ru (Lr-' ng.Jo1 l''e - ohi<.r

dugc c1u1' dldr trong quy cho liLrn vi6c cia dai

h0i.

- Trong trudng hqp, Dai biou thuc hien

ba.r g'ri so: Phicu biu klrorrg l'o1 ld la ol-ierr

c. lonp.0 plreu briu chu ccc Jng clr \lcll
khdd voi (l(In hon hodc nh6 hon) tdng s6



phii5u bdu crha Dqri bi6u d4i diQn duoc t.inh

tai thdi gian ki6m phiiiu bAu cu.

Didu 3l r Circh thric ki6m phi6u trqc tuy6n

Lh'Da, hieu tlrtrc hi.n hieu.ltlel h;L

c'r. .u prti.u b,ir .1rrit. t\hic.r hJrl Je l

Jdoc phi nhutl lrelt l( lllol.P ,heo trSulin:,.
.ic sj hie qulit trn lh.r1h. b.(L qrl)(l
kh. n: lar lhinlr \il hl\"r qu).1 Knont )
klen.

- Jihdi gian b6 phi6u diQn tu: c5 d6ng c6

quSin bo plrieu bidu quldr lu rhoi dienr mo

,1,1, hi rhore d6r trutrc rhdi .1;.m 1q1 rhic

l.ieu qrlit rieo rhong bio cuc Ban ld chuc

Dai hQi. Thdi gian cu thC se dugc quy dinh

trong th6ng b6o mdi hoP.

Da: hic r co t\e trul ccP hq rh6ng oo

phierr dien ru \i] rhuc hien bo phidu 24 giti

.r'ong nPa) lrong 5Lrol tlrdi gian ro cLa l'e

rl-ira l.rJ L-uorg hgp bro Lri hi rh6ng hopc 11

Jo Lodi n;r nsoii Lim kidm:oc, cja Cong

ty. K6t thtc tidi gian bo phi6u, h€ th5ng

i<hong ghj nhan thdm ktit qua b6 phitiu diQn tii
tir Dqri bi6u.

Diiu 3l: ( ich thLic ki6m phiiu trgc tuy6n

Khi Dpi bi6u thuc hiOn bi6u quy6t6iu
cu. -o phi(u oiiiu qL,'it. phieu bau dcr-r dLroe

ilr: nlrir lren he Lhorg th.,-r ngu)er l5c so

oiiu qulit lcn LhJrlh. bicu q.r1it l.lronr tcn

tharrh \a bieu qLrldt khong 1 kien.

--+e4r1-Oit -l+, t dne b6 \ehiqtrlet. Bi6n b:rn Diiu J4: C6ng bn :{ghi qu}el' Bi6n ban hqp

hop Dai hoi d6ns cu16ng. D:li hqi d6ng cd d6ng ri Truoxg ho'I \dy

. ,.r,"r ' ,i n,p" 'o I ), rr ru kiin bit khd khnng1h...''iin neoqrl dr l. t.r'Dretr 'nOL.' rr ruki6n bit khd khnng

.l;; I Cont bd \ghi qrliL Biin ban hqp
' 

thgc hi6n theo q'v ainn tai Didu 20 Quy chii

2. Trudng hgp xey m su kiQn bit khri

khing:

c. fr, 1g tlrji g.-m dicrl rJ riec to chtr.'

D.ri lroi co dong tt'.ri tulen va bo phi6u di;'r

tu. c6 th6 xiy ra nlimg sU kj0r bet kha khang

(ngodi tAm ki6m so6t cira COng ty) tai dia

di6m Chu toa di6u hinh D3i h6i (kl6ng bao

gom cdc sJ li.'n bal 'h" kh;ng Joi \ti: rnot

har nor so dai bieu thum dut nhu: thien tai.

Bi6n ban ki€m Phi6u id bi€n bdn ghi

nhin k5t qud kiem phi6u cna t6t ci c6c D4i

bidu tham dir D4i h6i ddng c6 d6ng truc

tuy6n ih6ng qua hC th6ng bd phi6u diQn tu.

Doi \oi nhurg \i1n de nll?) cim \a neu

co drrng co l iLr cau. cong q nhAi chi dinh lo

.huc lrLrng lirp llruc hidn riic Lhu rhip rc

hoa ho4n, mdt di6n hoic m6t kil n5i dudng



6

- Kho{n 1, Di6u 47:

L So luorg thani \ ie Hoi dorg qu-r lri
Id 03 nguoi

- Khoin 1, Didu 47:

1. Sii luong tharh vi€n FIQi ddng quAn tri
ld 05 nguqi

- Diiim a, Khoiin 4, Didu 5l:
a. So t\ar,h rien Hq' dorg qu"r tri bi

giim q.,d rror phin ba rl3150 \oi so ouy

din} rq' Diirr li cong .). Trujng hgp na1. H1l

donf qur tr' ph"i tric.r tap "op Dai hoi do,g
co.long lrong thor hJn bu ngJ) [e Lu |ga) so

thAnh viOn bi giiim qud mQt phnn ba;

- Di6m a, Khoiin 4, Didu 51:

a. S5 thinh vi€n H6i ddng quan tri bi
giam qra mot phin ba tl3t so voi so qul
dinh tai Didu lQ c6ng ty. Truong hcr. p ndy, HQi

dnrg qJan r-i phi: triiu rrp hgo Da' l^di dong

"O 
OO"g t o"grttOi t.tan:30 ngAy k6 tu ngdy s6

thdnh vi6n bi giam qu6 mot phan ba;
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PHẦN MỞ ĐẦU 

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

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

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

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

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. 

 Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. 

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

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

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

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

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

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

tại đại hội tổ chức chính thức vào ngày ... tháng .... năm 2022. 
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CHƯƠNG I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trưởng; 

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

đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng. 

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

Chứng khoán; 

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

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

danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

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

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

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

qua; 

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

con. 

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

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

Tháp góp vốn trên 50% Vốn điều lệ. 

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

khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 
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3.  Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

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

CHƯƠNG II 

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

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

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

của Công ty 

1.  Tên Công ty 

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

LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP. 

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

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. 

− Tên Công ty viết tắt: DONGTHAP BMC. 

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

của Việt Nam. 

3.  Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

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

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

− Điện thoại: 02773858959 − Fax: 02773852751 

− E-mail: bmc@dongthapbmc.vn − Website: dongthapbmc.vn. 

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

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

quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

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

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

lập và là vô thời hạn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 

mailto:bmc@dongthapbmc.vn
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Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của công ty chưa trở 

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

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

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

khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. 

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

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

sẽ cử người khác thay thế. 

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. 

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

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

nhất nhằm bảo đảm hợp pháp của doanh nghiệp. 

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

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

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

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

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

khác. 

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

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

CHƯƠNG III 

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

Điều 4.  Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1.  Ngành, nghề kinh doanh của Công ty  

Stt Tên  ngành Mã ngành 

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

hoặc đi thuê. 

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

6810 

(chính) 

2 Hoàn thiện công trình xây dựng. 

Chi tiết : trang trí nội thất. 

4330 

3 Đóng tàu và cấu kiện nổi. 

Chi tiết: đóng mới các loại phương tiện thủy. 

3011 

4 Sản xuất vật liệu xây dựng. 

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

2392 

5 Lắp đặt hệ thống điện. 

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

4321 
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Stt Tên  ngành Mã ngành 

6 Chuẩn bị mặt bằng. 

Chi tiết: san lắp mặt bằng. 

4312 

7 Vận tải hành khách đường bộ khác. 

Chi tiết: vận tải hành khách bằng đường bộ. 

4932 

8 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. 

Chi tiết : xây dựng công trình giao thông. 

4210 

9 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

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

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

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

4290 

10 Xây dựng công trình công ích. 

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

điện áp từ 35KV trở xuống. 

4220 

11 Xây dựng nhà các loại. 

Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng. 

4100 

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

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

2395 

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

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

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

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

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

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

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

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

7110 

14 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. 

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

7120 

15 Vận tải hành khách đường thủy nội địa. 

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

5021 

16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 4933 

17 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 

Chi tiết: khai thác cát. 

0810 

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

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

4663 

19 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. 

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

5022 
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Stt Tên  ngành Mã ngành 

20 Sữa chữa máy móc, thiết bị. 

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

3312 

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

22 Sản xuất sản phẩm chịu lửa. 

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

2391 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

của pháp luật. 

CHƯƠNG IV 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

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

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

Nam đồng). 

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

là 10.000 đồng/cổ phần. 

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

phù hợp với các quy định của pháp luật. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

khác. 

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

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

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

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

Điều 7.  Chứng nhận cổ phiếu 

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

loại cổ phần sở hữu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

phải bao gồm các nội dung sau đây: 

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

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

mới. 

Điều 8.  Chứng chỉ chứng khoán khác 

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

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

Điều 9.  Chuyển nhượng cổ phần 

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

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

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

khoán. 

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

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

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

theo quy định của pháp luật. 

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

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

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

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

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

thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

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

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

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

hồi. 

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

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

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

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

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

hợp. 

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

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

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

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

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

cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

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

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

việc gửi thông báo. 

CHƯƠNG V 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

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

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

1.  Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị. 

3.  Ban kiểm soát. 

4.  Tổng giám đốc. 

CHƯƠNG VI 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12.  Quyền của cổ đông 
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1.  Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo 

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

nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2.  Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

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

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

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

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

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

cổ đông trong Công ty; 

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

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

luật có liên quan; 

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

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

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

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

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

với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

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

Luật Doanh nghiệp; 

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

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

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

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

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

bố theo quy định của pháp luật; 

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

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

Doanh nghiệp; 

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

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

các quyền sau: 

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

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

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

quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 
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giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí 

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

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

hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao 

gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá 

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

chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng 

ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong 

tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. 

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

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

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

kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

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

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

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

quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

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

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

khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

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

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

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

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

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

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

Điều 13.  Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

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

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

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

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

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

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

đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3.  Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

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

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

pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích 
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hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp 

cho tổ chức, cá nhân khác. 

6.  Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua 

các hình thức sau: 

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

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

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

thức điện tử khác; 

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

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

một trong các hành vi sau đây: 

a)  Vi phạm pháp luật; 

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

chức, cá nhân khác; 

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

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

Điều 14.  Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trường hợp sau: 

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

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

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 
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c)  Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của 

Điều lệ công ty; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn 

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

hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có 

liên quan; 

d)  Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

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

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

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

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

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

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

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

thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 

140 Luật Doanh nghiệp; 

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

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

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

theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

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

Luật Doanh nghiệp. 

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

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

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

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

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

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

soát; 

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

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

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

e)  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g)  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

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

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

i)  Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 
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k)  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

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

kiểm soát; 

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

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

được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

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

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

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

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

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

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

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

của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 

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

soát; 

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

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

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

soát; 

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

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

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

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

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

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

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

ngày thành lập; 

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

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

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

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

q)  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

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

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

Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 
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s)  Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

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

một số điều của Luật Chứng khoán; 

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

trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hành vi dân sự; 

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

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

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

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

khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17.  Thay đổi các quyền 

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

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

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

lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số 

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

văn bản. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hành thêm các cổ phần cùng loại. 

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

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

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

định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 

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

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

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

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

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

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

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

c)  Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

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

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

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

quyền dự họp; 

g)  Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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

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

trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 
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chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết; 

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

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

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

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

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

vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

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

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

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

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

phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

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

cổ đông; 

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

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

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

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

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

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

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

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

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

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

từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 
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3.  Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến 

hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 20.  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

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

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

theo trình tự sau: 

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

ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội 

đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc 

biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. 

Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết 

được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. 

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu 

những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ 

tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị 

của Chủ tọa cuộc họp; 

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

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

tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm 

dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được 

biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2.  Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng 

quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc 

đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành 

để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 

nghị của chủ tọa cuộc họp. 



  22 
 

 

3.  Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn 

đề trong nội dung chương trình họp. 

4.  Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông 

qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

a)  Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp 

dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc 

sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

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

chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc 

họp. 

6.  Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn 

được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp 

này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7.  Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau 

đây: 

a)  Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý khác; 

b)  Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình 

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

8.  Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 

dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ 

được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

a)  Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 

c)  Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9.  Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy 

định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những 
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người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị 

quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu 

quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 

144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 21.  Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

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

65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc trên 65% 

tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

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

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

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

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

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 

đ)  Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

e)  Gia hạn hoạt động Công ty. 

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

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu có 

quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường 

hợp quy định tại các khoản 1, khoản 3 Điều này và khoản 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp. 

3.  Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác 

định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng 

cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng 

quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu 

bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. 

4.  Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua 

nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 
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Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1.  Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

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

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

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

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

Điều 18 Điều lệ này. 

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

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

b)  Mục đích lấy ý kiến; 

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

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

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

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

phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

đ)  Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

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

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

fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

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

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

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

và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được 

giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

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

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

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

tham gia biểu quyết. 

5.  Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

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

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
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a)  Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b)  Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c)  Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 

biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d)  Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

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

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

sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 

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

phiếu không trung thực, không chính xác. 

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

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có 

thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 

giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

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

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

chính của Công ty. 

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

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

Điều 23.  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

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

b)  Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c)  Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d)  Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ)  Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

e)  Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

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

g)  Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 

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

có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 
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h)  Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i)  Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký 

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

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

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

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

thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

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

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

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

4.  Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng 

ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính 

kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được 

công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24.  Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

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

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

hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 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 Đại hội 

đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

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

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

định tại khoản 4 điều 21 Điều lệ này. 

2.  Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

CHƯƠNG VII 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25.  Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1.  Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 

hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 

bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và 

phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của 

Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử 

viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a)  Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
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b)  Trình độ chuyên môn; 

c)  Quá trình công tác; 

d)  Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công 

ty khác); 

đ)  Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e)  Các thông tin khác (nếu có); 

g)  Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng 

cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác 

và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

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

quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến 

dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba 

(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 

dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) 

ứng viên. 

3.  Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản 

trị theo quy định của pháp luật. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại khoản 4 điều 26 Điều lệ này. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1.  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị  05 người. 

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

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

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

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

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

việc. 

3.  Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:  

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty được thực hiện theo điểm a khoản 1 điều 137 Luật 

doanh nghiệp và thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành phải chiếm ít 

nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.  
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4.  Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị. 

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 chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty  

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

d) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác. 

đ) Đối với Doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Của 

Luật doanh nghiệp thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ  gia 

đình Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, 

của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty. 

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

trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định 

tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

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

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

Điều 27.  Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1.  Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2.  Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội 

đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a)  Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hằng năm của Công ty; 

b)  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c)  Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d)  Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ)  Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp; 

e)  Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật; 

g)  Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h)  Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá 

trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công 

ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ công ty, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật 

Doanh nghiệp; 
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i)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng 

khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành 

viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác 

của những người đó; 

k)  Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l)  Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành 

lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết; 

n)  Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o)  Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p)  Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q)  Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông 

tin của công ty; 

s)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật. 

3.  Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 28.  Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1.  Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 

quả và hiệu quả kinh doanh. 

2.  Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3.  Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 
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4.  Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 

việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 

thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, 

hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

5.  Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 

ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới 

tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị. 

6.  Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau 

khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm 

cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp 

luật và Điều lệ công ty. 

Điều 29.  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1.  Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2.  Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 

3.  Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a)  Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b)  Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d)  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

đ)  Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

4.  Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận 

đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5.  Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy 

quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình 

phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
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nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các 

thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại 

tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 30.  Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1.  Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 

họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và 

chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong 

số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2.  Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3.  Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Các trường hợp khác (nếu có). 

4.  Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu 

rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5.  Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 

không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay 

thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 

phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 

quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 

quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng 

quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7.  Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 
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8.  Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số 

thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một 

nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 

Điều này; 

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

thức điện tử khác; 

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

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 31.  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1.  Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 

phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên 

của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một 

trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội 

đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết 

thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2.  Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
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Điều 32.  Người phụ trách quản trị công ty 

1.  Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị 

công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật 

Doanh nghiệp. 

2.  Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a)  Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b)  Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông 

theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c)  Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d)  Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của 

pháp luật; 

e)  Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g)  Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công 

ty; 

h)  Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i)  Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k)  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

CHƯƠNG VIII 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33.  Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh 

doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm 

miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 34.  Người điều hành doanh nghiệp 

1.  Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng. 

2.  Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, 

Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ 
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cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành 

doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong 

hoạt động và tổ chức. 

3.  Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám 

đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4.  Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục 

riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông 

tại cuộc họp thường niên. 

Điều 35.  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. 

1.  Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác 

làm Tổng giám đốc. 

2.  Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 

pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3.  Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp. 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty. 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan đại diện Chủ sở hữu, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát công ty. 

d) Không được kiêm tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp khác. 

4.  Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty 

mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ)  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e)  Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g)  Tuyển dụng lao động; 

h)  Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
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i)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

5.  Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội 

đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay 

thế. 

CHƯƠNG IX 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36.  Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát 

1.  Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 

2.  Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc 

tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm 

ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành 

viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 37.  Thành viên Ban kiểm soát 

1.  Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành 

viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. 

2.  Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 

tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3.  Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định tại khoản 2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ này. 

4.  Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 38.  Trưởng Ban kiểm soát 

1.  Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn 

một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

2.  Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các 

thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39.  Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 

nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

1.  Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức 

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

viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2.  Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3.  Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

4.  Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. 

5.  Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh 

nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 

giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 

quả. 

6.  Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

7.  Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chứng khoán. 

8.  Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và 

địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công 

ty trong giờ làm việc. 
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9.  Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công 

tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 40.  Cuộc họp Ban kiểm soát 

1.  Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham 

dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập 

chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải 

ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ 

nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2.  Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm 

rõ. 

Điều 41.  Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

1.  Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 

lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2.  Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá 

tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3.  Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

CHƯƠNG X 

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  

KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 42.  Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ 

với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng 

vì lợi ích của Công ty. 

Điều 43.  Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 
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1.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

và các văn bản pháp luật liên quan. 

2.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những 

thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về 

các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền 

kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có 

liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố 

thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố 

thông tin. 

4.  Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại 

lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng 

hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6.  Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 

quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch 

cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và 

được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội 

đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch 

phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở 

lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan 

trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các 

cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông 

không có lợi ích liên quan. 

Điều 44.  Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành 

nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình 

gây ra. 
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2.  Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên 

quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và 

không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành 

khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ 

theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ 

sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách 

nhiệm của mình. 

3.  Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản 

phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ 

việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 

người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

CHƯƠNG XI 

QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 45.  Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1.  Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa 

chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không 

chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao 

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

thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. 

2.  Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra 

cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà 

người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3.  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ 

sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với 

điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4.  Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài 

sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm 

soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp 

luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký 

kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5.  Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 



  40 
 

 

CHƯƠNG XII 

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 46.  Công nhân viên và công đoàn 

1.  Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

2.  Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 

chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các 

quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

CHƯƠNG XIII 

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC CÔNG TY CON 

Điều 47.  Quyền và trách nhiệm của Công ty đối với Công ty con 

1.  Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ sở hữu trong 

quan hệ với Công ty con theo quy định. 

2.  Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa Công ty và Công ty con đều phải được 

thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng. 

3.  Công ty không được can thiệp ngoài (vượt) thẩm quyền của chủ sở hữu buộc 

Công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường 

(giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không 

đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho Công ty con thì Công ty 

phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó. 

Điều 48. Quyền và trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của Công ty ở 

Công ty con 

1.  Quyền, trách nhiệm của Người đại diện: 

a) Người đại diện thực hiện quyền, trách nhiệm của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp 

khác có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng các nhiệm vụ được chủ sở hữu 

giao. Kịp thời báo cáo cho Công ty về tình hình doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không 

đảm bảo khả  năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ 

đông giao hoặc những trường hợp sai phạm khác. 

b) Người đại diện phải xin ý kiến chủ sở hữu bằng văn bản trước khi tham gia ý 

kiến, biểu quyết và quyết định mọi vấn đề tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc 

họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên (về ngành nghể kinh doanh, mục tiêu, 

nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển, việc tổ 

chức lại, giải thể, phá sản, ban hành điều lệ, sửa đổi – bổ sung điều lệ, việc tăng hoặc giảm 

vốn điều lệ, đề cử để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với 

thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, phân phối lợi nhuận và trích 

lập, sử dụng các quỹ, chia cổ tức hàng năm. 
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2.  Tiền lương, thưởng và quyền lợi của Người đại diện: 

a) Người đại diện, điều hành tại các Công ty con được hưởng lương, phụ cấp trách 

nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác quy định tại điều lệ của công ty đó và 

do công ty đó trả theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hàng năm người đại diện còn 

được thưởng theo quy chế quản lý Người đại diện vốn của Công ty tại các công ty con. 

b) Người đại diện kiêm nhiệm, không tham gia chuyên trách trong Ban quản lý, điều 

hành doanh nghiệp khác thì thù lao,tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm (nếu có) 

và các quyền lợi khác được hưởng do Công ty chi trả theo quy định của pháp luật. 

c) Người đại diện khi được quyền mua cổ phần phát hành thêm, trái phiếu chuyển 

đổi theo quyết định của công ty cổ phần (trừ trường hợp được mua theo quyền của cổ 

đông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn bản cho Công ty. Công ty quyết định bằng văn 

bản số lượng cổ phần của Người đại diện được mua theo mức độ đóng góp và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện. Phần còn lại thuộc quyền mua của chủ sở hữu 

vốn. Trường hợp Người đại diện được cử làm đại diện phần vốn của công ty tại nhiều đơn 

vị, thì được ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại 01 đơn vị. Người đại diện tại công ty 

cổ phần có trách nhiệm chuyển quyền mua cổ phần còn lại cho chủ sở hữu vốn. 

3.  Chế độ báo cáo của Người đại diện: 

Trên cơ sở báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty con được cử làm 

Người đại diện, định kỳ hàng quý và kết thúc năm tài chính hoặc đột xuất theo yêu cầu 

của chủ sở hữu. Người đại diện phải tổng hợp, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài 

chính, kiến nghị các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả vốn của 

Công ty đầu tư tại các Công ty con. 

Điều 49.  Quan hệ với các Công ty con 

1.  Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông hoặc thành viên 

bên góp vốn chi phối tại Công ty con theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty 

đó. 

2.  Công ty trực tiếp quản lý cổ phần, vốn góp chi phối ở Công ty con thông qua 

người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con. 

3.  Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người đại diện phần vốn góp chi phối của 

Công ty tại các Công ty con. Người đại diện được trực tiếp tham gia ứng cử vào các chức 

danh điều hành quản lý tại các Công ty con, phù hợp với pháp luật hiện hành và điều lệ 

của công ty đó. 

b) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở các Công ty con. 

c) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào các 

Công ty con. 

d) Yêu cầu Công ty con cung cấp các báo cáo, tài liệu, thông tin cần thiết như quy 

định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của Công ty. 
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đ)  Công ty có quyền chi phối các Công ty con thông qua người đại diện phần vốn ở 

các Công ty con phù hợp với Điều lệ của Công ty. Điều lệ của Công ty con bị chi phối các 

vấn đề sau: định hướng phát triển ngành và lựa chọn công nghệ mới, xây dựng kế hoạch 

dài hạn về phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ, Phối hợp nghiên 

cứu khoa học công nghệ, định hướng phát triển nguồn nhân lực. nghiên cứu khai thác thị 

trường; sử dụng thương hiệu chung của Công ty trong kinh doanh; và các công việc khác 

theo quy định của pháp luật. 

e) Các quyền, nghĩa vụ khác theo pháp luật và điều lệ của Công ty đó. 

4.  Quyền và nghĩa vụ của Công ty con: 

a) Thực thi tất cả các nghĩa vụ theo quy định về quyền của chủ sở hữu tại khoản 3 

điều này. 

b) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn góp của Công ty. 

c) Thực hiện trả lợi tức cho Công ty theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

d) Cung cấp các báo cáo, tài liệu, thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp 

nhất và báo cáo tổng hợp của Công ty. 

Điều 50.  Sử dụng dịch vụ chia sẻ 

Công ty xây dựng và thực hiện quy chế sử dụng dịch vụ chia sẻ chung trong các lĩnh 

vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ tạo cơ sở cho sự phát triển đồng 

đều của các đơn vị thành viên và tiết kiệm chi phí, nâng cáo hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

CHƯƠNG XIV 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 51.  Phân phối lợi nhuận 

1.  Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức 

hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2.  Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên 

quan tới một loại cổ phiếu. 

3.  Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh 

toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi 

quyết định này. 

4.  Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu 

được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có 

thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài 

khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng 

các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được 

tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông 

này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao 

dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công 

ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 
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5.  Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị 

quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày 

đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác 

được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6.  Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

CHƯƠNG XV 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 52.  Tài khoản ngân hàng 

1.  Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2.  Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, 

Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3.  Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các 

tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 53.  Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết 

thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 dương lịch. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 năm sau 

ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 54.  Chế độ kế toán 

1.  Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán Việt Nam, chế độ kế toán 

doanh nghiệp, hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp 

thuận. 

2.  Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy 

định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập 

nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3.  Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công 

ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn 

ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp 

luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

CHƯƠNG XVI 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 55.  Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1.  Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm 

toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm 
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toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2.  Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh 

theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh 

một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3.  Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo 

tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 

nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 56.  Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

CHƯƠNG XVII 

KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 57.  Kiểm toán 

1.  Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua 

danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 

lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội 

đồng quản trị. 

2.  Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3.  Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và 

các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến 

tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

CHƯƠNG XVIII 

DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 58.  Dấu của doanh nghiệp 

1.  Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số 

theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2.  Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của 

Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3.  Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

CHƯƠNG XIX 

GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 59.  Giải thể công ty 

1.  Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 
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a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định 

gia hạn; 

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý 

thuế có quy định khác; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2.  Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng 

cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông 

báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 60.  Gia hạn hoạt động 

1.  Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết 

thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công 

ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2.  Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 61.  Thanh lý 

1.  Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi 

có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 

thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do 

Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy 

chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số 

nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý 

được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2.  Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày 

thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty 

trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan 

hành chính. 

3.  Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a) Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của 

người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Công ty; 

đ)  Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây 

được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

CHƯƠNG XX 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 62.  Giải quyết tranh chấp nội bộ 
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1.  Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, 

quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định 

pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: 

a) Cổ đông với Công ty. 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều 

hành khác. 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà 

giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên 

trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày 

tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên 

gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2.  Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi 

bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên 

chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

3.  Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc 

thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

CHƯƠNG XXI 

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 63.  Điều lệ công ty 

1.  Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết 

định. 

2.  Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa 

được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với 

điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của 

Công ty. 

CHƯƠNG XXII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 64.  Điều khoản thi hành 

1.  Bản điều lệ này gồm 22 chương 64 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 

phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhất trí thông qua ngày ...  tháng ... năm 

2022 tại Đồng Tháp và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Bản điều lệ này đã được các cổ đông sáng lập xem xét từng chương từng điều và 

cùng ký tên chấp thuận. 

3.  Điều lệ được lập thành năm (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 
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a) Năm ( 05) bản đăng ký tại cơ quan quản lý theo quy định. 

b) Năm ( 05) bản lưu giữ tại trụ sở chính công ty 

4.  Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

5.  Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

                                       TỔNG GIÁM ĐỐC 
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CHƯƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG 

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

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

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

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

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

thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo 

quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan được đề cập trong quy chế 

này. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 

1. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng 

Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy 

định của Điều lệ công ty.  

2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được 

quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

3. Công ty: là Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp 

4. HĐQT: là Hội đồng quản trị 

5. Ứng cử: là tự đề cử 

6. BKS: là Ban kiểm soát 

7. VSD: là Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam  

8. Đại biểu: là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền) 

9. Người phụ trách quản trị công ty: là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy 

định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

CHƯƠNG 2 – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

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

họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết 

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

không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

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

a) HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày 

kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b 
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khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d 

khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty; 

b) Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần 

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

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

viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan; 

c) Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

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

kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 

3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

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

định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 

tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập 

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

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

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

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

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

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

phí ăn ở và đi lại. 

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

Luật Doanh nghiệp. 

Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông 

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:  

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng 

quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc 

đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành 

để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một 

cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong 

muốn của đa số người dự họp. 

d) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

− Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý khác; 
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− Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình 

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

e) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 

dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ 

được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

− Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

− Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 

− Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được 

tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành. 

g) Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên.  

h) Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

− Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự 

kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

− Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

− Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

− Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

− Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

i) Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc 

tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

2. Thư ký đại hội:  

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

b) Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

− Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

− Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu; 

− Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

− Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 

thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty; 

− Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa. 

3. Ban kiểm phiếu:  

a) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị 

của chủ tọa cuộc họp; 

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 
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− Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

− Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; 

chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.  

− Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 

− Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn 

thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại 

biểu phục vụ cuộc họp.  

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm tra cổ đông/đại biểu: 

− Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

− Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình 

cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có 

quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông Công ty được tổ chức tiến hành. 

− Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu. 

Điều 5. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh 

sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  

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

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

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

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

Nam. 

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

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

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

khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp 

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

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

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

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

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

Điều lệ công ty. 

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

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

với từng vấn đề trong chương trình họp; 

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

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

trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, 

cách thức tải tài liệu. 

Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 

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

Điều 3 Quy chế này. 

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

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

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

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

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

về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 

ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 

Quy chế này; 

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

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

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

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

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

quyền dự họp; 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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

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

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

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

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

quyền dự họp chậm nhất [21 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp [nếu Điều lệ công ty 

không quy định thời hạn dài hơn] (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi 

một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các 

vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang 

thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu 

họp để các cổ đông có thể tiếp cận. 

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

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

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

mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác]. Kiến nghị phải ghi rõ 

tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn 

cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 

khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 
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địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm 

giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

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

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

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

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

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

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

cổ đông; 

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

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

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

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

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

Điều 8. Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  

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

Đại hội đồng cổ đông: 

a) Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:  

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

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

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

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

đại diện).  

− Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 

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

tử; 

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

định của Pháp luật. 

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

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

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

bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty.  

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội  
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a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy 

định tại Điều 16 Điều lệ Công ty; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hợp: 

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

hành vi dân sự; 

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

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

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

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

khi cuộc họp được triệu tập lại. 

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

ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông  

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

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

theo trình tự sau: 

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

ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó 

ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu 

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

từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết 

tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban 

kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có 

quy định khác]. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm 

phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

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

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

gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm 

dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được 

biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi. 
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Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

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

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

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

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

từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở 

lên. 

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

khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn [20] ngày 

kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến 

hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 10. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 

quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức khác theo quy định của pháp 

luật hiện hành.   

Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

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

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

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

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

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

được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

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

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

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

trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;  

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

của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

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

soát; 

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

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

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

soát; 

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

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
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13. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 

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

thiết; 

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

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

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

ngày thành lập; 

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

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

18. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở 

lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty [trừ trường hợp Điều lệ công ty 

quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác]; 

19. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

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

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

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

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

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

một số điều của Luật Chứng khoán; 

22. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt 

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

23. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội  

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

2. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo 

và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ 

đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ 

biểu quyết, Phiếu biểu quyết Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở 

hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết  

1. Nguyên tắc chung 

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

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

phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

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

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

điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 



15 
 

 

a) Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu 

quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. 

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

Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán 

thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi 

biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem 

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

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

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

hợp lệ. 

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

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

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

dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại 

hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo 

hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại 

biểu. 

Điều 14.  Cách thức bỏ phiếu bầu cử  

1. Nguyên tắc chung 

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

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

HĐQT và Ban kiểm soát. 

2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử 

a) Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu 

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

Điều 13 Quy chế này. 

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu  

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

tán thành, không tán thành,không có ý kiến. 

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

chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 

Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 

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

65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 

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

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

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

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 
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d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

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

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

e) Gia hạn hoạt động công ty; 

g) [Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định]. 

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

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

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

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

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết 

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

thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

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

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

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

Điều 17. Thông báo kết quả kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của 

từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ toạ/ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi 

bế mạc cuộc họp. 

Điều 18. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

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

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

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

của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. 

Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ 

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

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

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

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

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

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

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

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

đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp có quyền yêu 

cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

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

nghiêm trọng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp; 
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b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 19. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

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

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

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

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

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

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

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

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 

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

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

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

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

k) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký 

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

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

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

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

thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

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

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

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

Điều 20. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 

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

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

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, 

nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên 

thị trường chứng khoán. 
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II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 

Điều 21. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

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

văn bản: 

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

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

c) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty 

d) Định hướng phát triển công ty;  

đ) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

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

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

định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

h) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

i) Tổ chức lại, giải thể công ty: 

k) Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt 

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

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

Điều 22. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản 

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

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

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

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

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

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

Điều 18 Điều lệ Công ty. 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 

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

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

− Mục đích lấy ý kiến; 

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

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

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

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

phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử  của cổ đông; 
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− Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

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

với từng vấn đề lấy ý kiến; 

− Phương án bầu cử (nếu có); 

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

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

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

fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

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

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

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

và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

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

giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

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

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

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

tham gia biểu quyết. 

4. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu 

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

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

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

− Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

− Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, 

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

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

gia biểu quyết/bầu cử; 

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

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

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

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

sát kiểm phiếu. 

− Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 

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

phiếu không trung thực, không chính xác. 

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

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có 

thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 

giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

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

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

6. Lưu tài liệu:  

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

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

chính của Công ty. 

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

kiến bằng văn bản 

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

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

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

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

hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

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

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

định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty. 

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

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Điều 23. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Lưu ý: Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp. 

Điều 24. Quyền, nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử và Cách thức 

đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

1. Quyền của Đại biểu 

a) Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 

trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. 

b) Đại biểu đăng nhập hệ thống dự  Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc vẫn có quyền 

tham dự và biểu quyết. Tuy nhiên, chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp hoặc trình 

bày lại các vấn đề đã trình bày trước đó. 

c) Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu 

điện tử 

2. Nghĩa vụ của Đại biểu 
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a) Đại biểu phải tự trang bị các thiết bị công nghệ phù hợp để có thể kết nối, theo dõi 

và biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội 

b) Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ 

có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết 

quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi 

là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước 

Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ 

thống bỏ phiếu điện tử. 

c) Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy 

cập, 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 Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm 

Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu. 

3. Điều kiện tham gia:  

− Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ được 

lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

− Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ 

công ty.  

4. Yêu cầu kỹ thuật:  

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện 

thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet…). 

5. Cách thức thực hiện 

Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định 

tại Điều 25 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu 

điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. 

6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: 

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã 

được cung cấp theo quy định tại Điều 25 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với 

bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 25. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật 

khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin 

đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng 

nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu 

mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. 

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có 

thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp 
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thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ 

đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác 

(nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội 

dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.  

Điều 26. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 điều 8 Quy chế này. 

2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: 

Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền  

trực tuyến, đặc biêt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ 

liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các 

yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền. 

Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa 

mãn các điều kiện sau: 

− Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn 

thành thực hiện ủy quyền trực tuyến. Và 

− Giấy ủy quyền được lập theo qui định của pháp luật dân sự hoặc được in ra theo 

mẫu ủy quyền trực tuyến do Công ty cung cấp và phải 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. Đồng thời gửi về 

Công ty trước thời điểm đại hội khai mạc chính thức. 

3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản 

chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc 

chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo 

thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến. 

Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu 

biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội 

đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 27. Điều kiện tiến hành 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 28. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến 

1. Nguyên tắc: 

− Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 

vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; 

− Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận; 

− Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại 

quy chế làm việc của đại hội; 

− Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và 

chuyển lên cho Chủ tọa. 
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2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 

− Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa 

chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu; 

− Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực 

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau. 

Điều 29. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ 

phiếu điện tử.  

Điều 30. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  

− Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành 

hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ 

thống bỏ phiếu điện tử.  

− Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi 

nhận kết quả. 

2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:  

− Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định 

khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều phiếu hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu 

thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu 

bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt 

tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ 

phiếu điện tử ghi nhận kết quả. 

− Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu 

biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.  

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: 

− Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội 

dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại 

biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. 

− Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu 

có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với 

những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử 

vấn đề phát sinh đó.  

− Trường hợp Đại biểu bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do hệ thống bị ngắt 

kết nối hoặc vì bất kỳ lý do nào khác thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn 

đề mà Đại biểu đã bỏ phiếu. Các vấn đề Đại biểu chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Đại biểu 

không tham gia biểu quyết với vấn đề đó. Đại biểu có thể liên hệ trực tiếp với Công ty để 

được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung (nếu cần). 
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− Trong mọi trường hợp, nếu Đại biểu không tham gia biểu quyết, biểu quyết không 

thành công một hoặc nhiều vấn đề trong chương trình Đại hội mà đã được hệ thống ghi 

nhận là Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, thì Đại biểu không được phản đối, 

khiếu nại kết quả biểu quyết của các vấn đề đó sau khi đã được Đại hội thông qua.  

− Trường hợp Đại biểu có nhiều ý kiến khác nhau thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau 

cùng của Đại biểu sẽ được ghi nhận. 

− Thời gian kết thúc việc biểu quyết với từng nội dung sẽ được xác định theo 

chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. 

− Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống khi Đại biểu 

tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi một 

sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên hệ thống để Đại 

biểu biết và thực hiện bỏ phiếu. 

− Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả 

biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát 

sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết 

quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm 

phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.  

− Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu 

có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu 

bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử. 

− Thời gian bỏ phiếu điện tử: cổ đông có quyền bỏ phiếu biểu quyết từ thời điểm mở 

cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban tổ chức Đại 

hội. Thời gian cụ thể sẽ được quy định trong thông báo mời họp.  

Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong 

ngày trong suốt thời gian mở cửa hệ thống trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác 

nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi 

nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu. 

Điều 31. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều 

được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết 

không tán thành và biểu quyết không ý kiến. 

Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại 

biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử. 

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty phải chỉ 

định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 

Điều 32. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 31 Quy chế này, 

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng 

vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công 

bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp 
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Điều 33. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này. 

Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm 

Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt 

Nam. 

Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại 

Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 34. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Trường hợp xảy 

ra sự kiện bất khả kháng 

1. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế 

này. 

2. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: 

a) Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện 

tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa 

điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (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 Đại hội, các yêu cầu hay chỉ 

thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác…. 

b) Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội 

có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất 

cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các 

vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất. 

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC 

TUYẾN 

Điều 35. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Điều 36. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Điều 24 Quy chế này. 

Điều 37. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 27 Quy chế này. 

Điều 38. Điều kiện tiến hành 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 39. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 29 Quy chế này. 

Điều 40. Cách thức bỏ phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 30 Quy chế này. 
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Điều 41. Cách thức kiểm phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 31 Quy chế này. 

Điều 42. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 32 Quy chế này. 

Điều 43.  Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 33 Quy chế này. 

Điều 44. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 45. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT  

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

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

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

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

lợi liên quan đến công ty; 

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

quy định nội bộ của công ty; 

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

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

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

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

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

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

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

tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

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

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

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

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

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

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

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

Quy chế này. 

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

niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp 

luật chứng khoán về công bố thông tin. 
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11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ 

công ty. 

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT  

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

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

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

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

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

nghĩa vụ sau: 

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

nhất của cổ đông và của công ty; 

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

được đưa ra thảo luận; 

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

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

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

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

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

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

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

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT  

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

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

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

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

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

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

3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: 

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

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

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

của Hội đồng quản trị. 

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

trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định 

tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

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

định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 
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d) Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT  

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

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

của 01 công ty đại chúng. 

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

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

Điều 49. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  

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

quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến 

dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba 

(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 

dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) 

ứng viên. 

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

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

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

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

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

Điều 50. Cách thức bầu thành viên HĐQT 

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

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

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

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

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong 

số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại 

quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu 

thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc 

thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ 

lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 

21 Điều lệ công ty. 
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Điều 51. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định 

tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp; 

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông 

bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại 

cuộc họp gần nhất. 

Điều 52. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty có 

trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 

của Luật hiện hành. 

Điều 53. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng 

văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam 

kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty 



30 
 

 

nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội 

đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty 

khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang 

nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích 

có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

Điều 54. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong 

số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [90 ngày] kể từ ngày 

nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy 

quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình 

phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các 

thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại 

tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 
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Điều 55. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 

quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 

việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 

thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, 

hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 

ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới 

tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau 

khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm 

cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp 

luật và Điều lệ công ty. 

Điều 56. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 

họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và 

chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong 

số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 

Điều 57. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 
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c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu 

rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp 

không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay 

thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

Điều 58. Thông báo họp Hội đồng quản trị  và quyền dự họp Hội đồng quản trị của 

thành viên Ban kiểm soát 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 

phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 

quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 

quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 59. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ 

số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành 

nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 60. Cách thức biểu quyết 

1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 3 

Điều này; 

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

hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 
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đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác [theo quy định trong Điều lệ 

công ty]. 

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước 

sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

3. Biểu quyết 

a) Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá 

nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 

dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và 

lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng 

quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp 

Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c) Khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết 

của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu 

quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm 

vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm 

a và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 

đó; 

đ) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 

đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân 

là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của 

Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên 

Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp 

đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các 

lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành 

viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu 

trên. 

5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn 

bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 

6. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này 

có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới 

các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành 
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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. 

Điều 61. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 62. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản 

trị chấp thuận. 

Điều 63. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và 

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

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

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

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 64 Quy chế này. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

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

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

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản 

trị. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của công ty. 
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Điều 64. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản 

trị 

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất 

cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy 

định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 63 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. 

Điều 65. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Công ty có trách nhiệm công bố 

thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của hiện hành. 

Điều 66. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 

phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là [02 người] bao gồm thành viên 

của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. [Các thành viên Hội đồng quản trị không 

điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ 

nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.] Hoạt động của tiểu 

ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu 

lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 67. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty 

Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Tiêu 

chuẩn khác do Điều lệ Công ty quy định. 

Điều 68. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị 

công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật 

Doanh nghiệp. 

Điều 69. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

1. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần 

nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

2. Người phụ trách quản trị công ty có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

Điều 70. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, 

Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu 
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quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình 

tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 71. Quyền và Nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty 

Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông 

theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của 

pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công 

ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

CHƯƠNG 4 – BAN KIỂM SOÁT 

Điều 72. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban 

kiểm soát  

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trong đó có 

quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp 

có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban 

kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, 

Điều lệ công ty, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ được giao. 

3. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a) Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định tổ chức 

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

viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

b) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 
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c) Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 

d) Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

đ) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, 

Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn 48 giờ, 

yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

e) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

g) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

Điều 73. Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người.  

2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 

4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban 

kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát 

viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát  phải có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị 

kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 

5. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát 

viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực 

hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận 

nhiệm vụ. 

Điều 74. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 

lao động của công ty; 

đ) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
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e) Không phải là người là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 

Điều lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên 

công ty, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh 

nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công 

ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà 

nước tại công ty mẹ và tại công ty.. 

3. Trưởng Ban kiểm soát - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Điều 75. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 

khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc 

tổ chức đề cử tương tự theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Quy chế này. Việc Ban kiểm 

soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 76. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức 

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

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn 

hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 

trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 

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

định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 

như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 

ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế 

bầu cử, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thì việc 

bầu thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như 

trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý 

kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 

2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 77. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau 

đây: 
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a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy 

định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau 

đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 78. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 

của luật hiện hành. 

Điều 79. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 

lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát; 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá 

tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác; 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của công ty. 

CHƯƠNG 5 – TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 80. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 

pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty 

mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
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c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, [Điều lệ công ty và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị]. 

Điều 81. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm 

soát viên của công ty và công ty mẹ; 

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 82. Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng Giám đốc 

theo đúng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 82 Quy chế này và trình lên 

HĐQT xem xét khi Công ty có nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc. 

Điều 83. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám 

đốc 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác 

làm Tổng Giám đốc. 

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. 

Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/ chấm dứt hợp đồng và quyết định các điều 

khoản của hợp đồng lao động được quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 27 và Điều 35 Điều 

lệ công ty.  

Điều 84. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 

Tổng Giám đốc 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 

của luật hiện hành. 
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Điều 85. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

1. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám 

đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

2. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại 

cuộc họp thường niên. 

CHƯƠNG 6 – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Điều 86. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết 

quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp 

giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu 

tập họp HĐQT được quy định tại Chương 3 Quy chế này.  

Điều 87. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát  

Nghị quyết/ Quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi 

đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên 

HĐQT.  

Điều 88. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám đốc 

Nghị quyết/ Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền 

hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng 

Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. 

Điều 89. Các trường hợp Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp 

HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 

a) Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:  

− Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật doanh nghiệp. 

− Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt 

động của công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp luật hiện 

hành và Điều lệ công ty; 

− Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện 

thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Điều lệ công ty 

nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu 

quả; 

b) Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau: 

− Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều lệ 

công ty không được thực thi. 
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− Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của những 

người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với 

HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc 

phục hậu quả. 

2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT: 

a) Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của 

Công ty; 

b) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

c) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

d) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 

chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các 

quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành 

đ) Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (bao gồm cả bảng 

cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự 

kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để HĐQT thông qua; 

e) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

g) Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp 

theo; 

h) Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 

Điều 90. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn được giao 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 

4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, 

cộng đồng, người lao động; 

5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông 

ủy quyền khác;  

6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 

Điều 91. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của 

HĐQT đối với Tổng Giám đốc 
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Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 

được giao theo quy định tại Điều 80 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả 

thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với Tổng Giám đốc 

Điều 92. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho HĐQT, BKS 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho HĐQT 

a) Các nội dung theo Điều 90 quy chế này; 

b) Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, 

công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều 

lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo 

quy định của pháp luật. 

c) Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước ít 

nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm 

việc.  

Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 

Điều 167 Luật doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn [35%] tổng giá trị tài sản của doanh 

nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn 

theo quy định tại Điều lệ công ty, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải 

thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên 

quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung 

chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao 

dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ 

công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan 

đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

2. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho BKS 

a) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát 

hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối 

với thành viên HĐQT. 

b) Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, 

chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động 

kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. 

c) Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị. 

Điều 93.  Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 

HĐQT, các kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành 

viên nêu trên 

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:  

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. 

Cụ thể như sau:  

a) Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 

HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 
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b) Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ; 

c) Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ 

sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc 

kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi 

báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì 

được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo 

cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; 

d) Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn 

bản với HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm 

chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

đ) Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, 

công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều 

lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo 

quy định của pháp luật; 

e) Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công 

ty thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày 

so với ngày dự định nhận được phản hồi; 

g) Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày 

làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

h) HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

mình. 

2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc :  

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 

a) Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng 

Giám đốc (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ các 

vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm; 

b) Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để có 

thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và 

kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc 

trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan 

điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách 

nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;  

c) Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ; 

d) Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo 

cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của BKS phải 

được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so với thời gian 
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dự định nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép 

công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên 

quan. 

đ) Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ 

chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh công ty của BKS phải được 

gửi đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy [07] ngày làm việc so với ngày dự định nhận 

được phản hồi. 

e) Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của mình. 

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và HĐQT: Tổng Giám đốc là người 

thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu 

quả.  

a) Khi có Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công 

ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày 

trước ngày nội dung đó cần được quyết định;  

b) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan 

đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 

khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

c) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan 

đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 

chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ công ty, 

các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

d) Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, 

công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều 

lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 90 Quy chế 

này HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự định 

nhận được phản hồi.HĐQT. 

Điều 94. Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, Kiểm soát 

viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả 

các đối tượng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác. 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người điều hành 

doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài 

chính được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng 

thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề cập như: quyền lợi của các 

bên liên quan, hiệu quả hoạt động, những tiến bộ và cải tiến đạt được, v.v….  

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn 

đánh giá đã được thiết lập/các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện đánh giá 

hoạt động thành viên HĐQT.  
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4. Việc đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện theo 

phương thức được đề cập tại cơ cấu tổ chức và hoạt động của BKS. 

5. Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các quy định nội 

bộ hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người điều hành này. 

Điều 95. Khen thưởng 

1. HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng (nếu có) có trách nhiệm xây dựng chính sách 

khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại 

Điều 95 của Quy chế này. 

2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty) hoặc các hình thức khác do 

HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng xây dựng. Các hình thức khen thưởng sẽ do Tổng 

Giám đốc phải lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT, kiểm soát viên sẽ do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định.. 

4. Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng được 

trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác. Mức khen 

thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Tổng Giám đốc sẽ đề xuất 

HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 96. Kỷ luật  

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hình thức kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ 

của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, cách chức. 

2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp không hoàn 

thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng sẽ phải 

chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.  

3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khi thực hiện 

nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tuỳ 

theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi 

ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG 7 – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 97. Điều khoản thi hành 

1. Quy chế này gồm 07 Chương và 97 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 

phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhất trí thông qua ngày …… tháng …… năm 

2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này. Việc bổ sung hoặc sửa đổi 

Quy chế phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và quyết định 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 

công ty chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định 

mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những quy định của 

pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty 
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3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ 

tịch HĐQT. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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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 điều của Luật Chứng khoán; 

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

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 

chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; 

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 Công ty cổ 

phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu 

tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và 

các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội 

đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đồng Tháp, ngày …... tháng …... năm 2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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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. 

Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

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

Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp 

các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của 

các đơn vị trong Công ty. 

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

các nghĩa vụ sau: 

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

cao nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các 

vấn đề được đưa ra thảo luận; 

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

từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

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

ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của 

thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 4: Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài 

chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông 

tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và 

cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.  

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

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 
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3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới 

được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định 

khác. 

Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông 

của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty khác; 

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 

Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định 

tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không 

được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của 

công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty 

mẹ; 

Điều 7: Chủ tịch Hội đồng quản trị  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ 

trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đơn từ 

chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không 

thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành 

viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc 

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch 

Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp 

hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, 
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trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành 

viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán 

thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. 

Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi 

chép các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị 

công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính; 

Điều 8: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật 

Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy 

định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một 

phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm 

tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 
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c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ 

đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, 

bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 9: Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

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

có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị 

thực hiện như sau: 

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

trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai 

mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng 

cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ 

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

còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

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

theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt 

động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 

cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành 

viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

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

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

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 

bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 

đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên 

đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ 

tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn 

theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng 

cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp 

Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm 

hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có 

cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được 
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công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích 

cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên 

quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 

ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh 

quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng 

quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại 

hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ 

sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
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h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 

Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản 

lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 

quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, 

quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban 

hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 

họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi 

thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy 

định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho 

Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên 

đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho 

Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ 

trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ 

thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 
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Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký 

kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 

hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo 

tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty 

giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

− Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 

người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

− Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 

phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

− Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp 

đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 

dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một 

thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp 

đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

Điều 13: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông bất thường 

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

trường hợp sau: 

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

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

lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

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

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

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 

của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 

hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

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

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày 

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

hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy 



9 

 

 

định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 

Điều này; 

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

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ 

đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 

cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định 

Luật doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành 

viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm 

thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải 

tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực 

khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 

Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại 

Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15: Cuộc họp Hội đồng Quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 

đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 

triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ 

phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 

01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 
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a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 

không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay 

thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 

phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 

quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu 

biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ 

số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày 

kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có 

hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 

11 Điều này; 

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

hình thức điện tử khác; 

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

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ 

công ty. 
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10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự 

chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội 

đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 16: Biên bản họp Hội đồng Quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và 

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

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

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

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản 

này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản 

trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

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

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

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 17: Trình báo cáo hàng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo 

cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến 

Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm 

soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 

10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ 

công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty 

liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán 

viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 18: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 

quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên 

Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho 

từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng 

quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những 

công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng 

quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng 

lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 

ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới 
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tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của 

Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm 

sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo 

hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 

phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 19: Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai 

lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi 

ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở 

hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng 

phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 

07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải 

được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ 

sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để 

thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công 

ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và 

chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; 

nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị 

thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành 

viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong 

quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công 

chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh 

vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành 

viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính 

báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức 
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họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì 

các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc 

bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về 

việc bàn giao đó. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc 

và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực 

hiện các nghị quyết. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng 

và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm 

vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây 

dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23: Điều khoản thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp bao gồm 7 chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... 

tháng ... năm 2022. 

    

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 VÕ ĐINH QUỐC HUY 

                                         



. c6NG TY C6 PH,iN
xAy r,.ip vA lr-xn odxc urAp

s6:.?t..zrrr-noqr

CQNG EdA xA EOI CHIT NGHiA 1,IT,T NAM
DOc I4p - TrI do - Hanh phric

Ddng Thttp, ngay 20 ttuing 01 ndm 2022

TOTRiNE
Yd viQc thdng qua 86o c6o ti6ng k6t uhi 6m try 2016 - 2021

vir phu<rng h,uri,ng hoat rtQog cta HDeT nhi(m ki 2021 _ 2026
Cdng ty C6 phin XAy lip vn Vir lifu riy tl,Ing b6ng rtep

Kinh gri: Dai hdi dong c6 d6ng
C6ng ty Cd phdn X6y lip vd V6t liQu x6y drmg Ddng Thap

._,-.Cdn^cri LuAt Doanh nghiQp sti SO/ZOZOtgUl,t duTc eu6c h6i th6ng qua ngity
17/6/2020;

Cdn ut Diiu l€ C6ng ty C6 plain X,iy ldp vd VQt li€u niy clung Ding Ttuip;

., , Cd::* 
!sh!.quy,, A.qi aing qlkin tri sii B/N7-HEZT ngdy 20/01/2022 vd vi€c

thdng nfu)t cdc ndi dung ldm co so tinh rh6ng qua Dai h6i.

, {-rV.H:i dpng.q.uan !i xin i ki6n D4i hQi ddng c6 <t6ng v6 vi€c th6ng qua n6i
{yS nao ciig toJr^C kI nhigm Ic} 2Ot6 - 2O2t vd phuong hrimg hoat ddng crta Hoi

16,re gT tri nhiQl k, 202t - 2026 Cong ty C6 ptran Xay tip ia var lieu-x6y dsng
E6ng Th6p. (dinh kim Bdo cdo)

Kinh trinh Eai h6i ddng c6 d6ng bi6u quy6t th6ng qua./.

Trdn trqng!

Ndii rrhqa:
- Nhu trCn;
- HDQT, BKS;
- Luu VPCTy.

TM. HOI DONG QUAN TRI

V6 Dinh Qu6c IIuy

(r-leqt;
sZcoto r.v ..\/o

:l ?iYLAPVA lll
* \rlitLq.r 

r; 
' 
o! 'f 

ri



c6NG TY cO PHAN
xAY LAP vA vr,xD odxc rsAp

s6:.Q5.nrr-uoqr

coNG HdA xA Eor cnt Ncuil vrpr xml
Doc lip - Tts do - H4trh ph[c

Eing Thttp, ngay2\ thring 01 ndm 2022

TOTRiNH

. . Vd vifc th6og qua 86o cdo r6ng k6r nhifm k! 2016 - 2021
vir phucrg huring hgAl dQng cta Ban ki6m so{t rhifm W 2O2l - 2026

C6rg ty Cd phin X6y l5p vn Vit ti6u rir dung Ddng Th6p

Kinh g;ri: Dai h6i ddng c6 d6ng
COng ty C6 phar Xdy l6p vd Vdt 1i6u x6y d\ng Edng Th6p

, Cdn c* LuAt Doanh nghi(p sii SO/ZOZOtgUll duqc eqic h6i th6ng qua ngay
17/6/2020;

Cdn c* Diiu C6ng ty C6 phin Xdy tdp vit VQt liQu x6y &mg Ding Thtip ;

, Cdn c* Nghi quy& H6i ding qudn fui sd B/N7-HDZT ngdy 20/0t/2022 yi yi€c
thong nluit c.ic ndi dung ldm co so trinh th6ng qua Doi h6i.

_ Nay, HQi dgng qtran trj xin j ki6n Dpi h6i <tdng c5 d6ng vd viQc th6ng qua nQi
dulg Brio c6o t6ng kdt nhi€m ky 2016 - 2021 vri phuong hu6ng hoat d6ng cua Ban
kiiim so6t nhi6m k! 2021 - 2026 C}ngty Cd pfran Xay tp va V{Iligu xay jrrng Ddng
Thdp. (dinh kim Bdo cdo)

Kinh trinh Dai hdi ddng c6 d6ng bi6u quy6t th6ng qua./.

TrAn *eng!

Noi nhfin:
- Nhu hen;
- HDQT, BKS;
- Luu VPCTy.

Y6 Dinh Qu6c Huy

TM. HQI DONG QU.AN TRJ

coN6lV
CO DIIAN

!A] I EL]IIY l,UI

OIiG TijAP



- coNc Ty cO PHAN
-.,xAy lfu vA vr,xn DONG THAp

s6:.0f ;rrr-noqr

Nai nhQn:
- Nhu trCnj
. IIDQT, BKS:
- Luu VPCTy.

CONG IIdAxA HOI CHII NGEiA\.IET NAM
DQc l$p - Tu do - Hanh phric

Ding Thdp, ngdy 20 thdng 01 ndm 2022

TOTRiNH

" Vd viec sfta.t6i, b6 sungEiEu tf
C6ag ty C6 phin Xiy tip vn Vgt li6ixAy dung Ddng Th6p

Kinh grh: PlaihQi ddng c6 d6ng
COng ty C6 phan X6y lip vd V6t li6u x6y drmg Ddng Th6p

-_._Cdn-ai 
LuQt Doanh nghiQp tii Sl/ZOZO/gUll da.oc euilc h6i rh6ng qua ngay

17/6/2020;

Cdn c* LuQt Ching khotin sii S</ZOle/gUll ngay 26/ /2019; Nghi Dlnh sti
55/2020ND-CP ngay 31/12/2020 quy dinh chi fiet fii hAnh mA sd diu c,i) hdt
Chtiug khodn.

., Cln ,* fltdn€ fir sij t t 6/2OZ0t7t-ArC ngay j t r t 2/2020 cia 86 Tdi chinh, hrong
ddn mOt sd di,u vd quan n! Cdng ty dp dyng diii v6i C6ng ty dai ching:

Cdn ci, Eiiu l€ C6ng ty Cd phin My ldp vd V|t liQu xAy dang Ding Tluip;

, Cd! twNghi quydt Hdi ding qudn tri st; UN/HD/r ngq) 20/01/2022 titi€c
rh6ng nhdt cdc ndi dung vd ldm co sd trinh th6ng qua Dai h6i.

. _ 
Nhim dim b6o phi hqp v6i euy dinh Nhd nu6c hi6n hanh vA tinh hinh thuc t6

t?i c6ng ry.

. fay,_ 
HQi ddnq qual tri xin y ki6n Eai h6i ddng c6 d6ng vd vi6c thdng qua n6i

!yg.$u {uo.9111 aoi, bd sung Di€u lQ cria COng ty. -hi tt6t D-idu 16 ldm zz ctruong,
64 Di€u vd co hi€u tuc k€ tu ngriry th6ng qua Dai hgi. (dinh kim dt thio Diiu lA

Kinh trinh Dai h6i ddng c6 tl6ng bi6u quyiit rh6ng qua./.

TrAn beng!

TM. HQI DONG QUAN TRI

z-*..14 eo)\
,?/
=l ^,

a
Y6 Dinh Qu5c Huy



. c6NG Ty c6 PHAN

- _ x,iy LAp vA tLxD DONG Truip

sri:CY.nrr-noqr

coNG HdA xA Hor cn0 NcHiA t rET NAM
DOc l6p - TrI do - Hanh phric

Ding Thrip, ngdy 20 thdng 01 ndm 2022

TdTRiNH
V-i^vi6c sta,a6i. f6 suug.euy ch6 nQi bQ vd quin tri C6trg ry
Cong ty C6 phAq X5y lip vn VAt li6u xiy dgrg Ddug Thlip

Kinh g*i: Dai h6i ddng cd d6ng
COng ty C6 phan X6y tdp vd Vdt Ii€u x6y dung Ddng Th6p

._._Cdn-c* LuAt Doanh nghi(p sii SO/ZOZO/ZAII duqc euiic hQi th6ng qua ngay
t7/6/2020;

-- 9!lt ::b tudt Ch ng khotln sii Sl/ZOtO/gUu. ngay 26/tt/2019; Nghi Dinh sii
552020ND-CP ngdy 3t/12/2020 quy dinh chi fia ;h; hdnh *Ot ,ij aili"'ii t"at
lnys 19rar, r9lt€ hr.si il6/202b/tT-BTC ngay jt/t2/2026 

",;" 
ai-ia't-riir'i,

hrong dAn mdt sd dieu v€ quan fui C6ng ty rip dqng diji v6i C6ng ty dqi chting;
Cdn ai Eiiu lQ C6ng ty Cd pkin XAy fip vii VLXD E6ng Ttuip;

.,, Cu:f" 
!Ch! 

quyit HQi ding qudn t,i sii O,ng-Aopr ngay 20/0t/2022 vi vi1c
rnong nhqt cac nei dung va lam co so rrinh Dai h6i bi€u th6ng qua.

. Nhim dem bao phn hqp v6i euy dinl Nhd nu6c hi€n hdnh vd tinh hjnh thuc t6
tAi Cong ty.

, \"r:, Toi ldrg.giq tri xin y' kirin Dai hdi ttdng c6 d6ng vd vi€c th6ng qua n6idyCd{ thao sua.d6i, 
.b6 

sung euy chd n6i bQ vi quan tri COng ry. dU tet"quy cfr6
g6m 07 Chuong, 97 Didu vd c6 hi€u luc kd nr ngny rhdng quu Oei t9i. (dinh kem dtr
thdo Quy chE)

Kinh trinh Dai hdi ddng c6 tt6ng bi6u quyiSt th6ng qua./.

r
TM. HOI DONG QU;,N TRI

./-

Trdn trong!

Noi ,thon:
- Nhu tren;
. IDQT, BKS;
- Luu WCTy.

l-* 1 4 d-6F\Y
o;;.;.}lo,

.^\ ^ir^ruri /a.

Vd Einh Qu6c Huy



. cdNGTyc6 PHAN
xAy r,Ar vA lr,xn o6xc rnAp

s6:C.(.urrr-uoqr

VA vier sfia tl6i. b6.surg euy ct6 ho4r ttQng cta HQi tldng quin rri
C6trg ty C6 phetr Xey t5p vi VAr ti6u xiy dqng E6ng Thdp

Kinh gfi: Eatbli ddng c6 d6ng
C6ng ty C6 ph6rr X6y lip vd y6r li€u x6y dpg Ddng Th6p

,_,-Cdn^c* LuAt Doanh nghi€p tii SI/Z\ZO/)ru+ duct;c euiic hQi th6ng quq ngdy
17/6/2020;

__.-9d! !* Lu& Ch ng khodn sii s+/ZOto/gUu ngdy 26/tt/2019; Nghi Dlnh stj
55/2020/ND-CP ngay 3l/t2/2020 quy dinh chi tiA lhi hdnh m6t si diZu ciq Ludr
Ch ng khoan: Th6ng tr.sii lt6/2020/TT-BTC ngqy 3t/t2/2026 cnq Bd rd;i ciin'i,
hrdng ddn n1t sd dieu v€ qudn tri C6ng ty dp dung dt;i v6i C6ng ty dqi chting;

Cdn a2 Eiiu lQ C6ng qt C6 phin X,iy tdp vd VLXD Ddng Thdp;

. , Ca1t.cil. !Sh! tuy€r Hqi ding qudn tri sti B/N7-HDeT ngoy 20/0t /2022 vi vi6c
mong nhqt cac noi dung vq lam co so trinh Dai h6i bi€u th6ng qua.

Nhtun dam bao phr) hqp v6i euy dlnh Nhd nu6c hiQn hanh vd tinh hinh thuc t6
tai Cdng ty.

. \uy..lOi {drg,:t"l tri xin f ki6n Dai h6i ddng cri ddng ,6 vidc th6ng qua n6i
lyg^ aV q"." sua d6i, b6 sung euy ch6 hoar ttdng crii frOi aOng quan rri C6ng i. Chi
tiet Quy ch€ gdm 07 Chuong. 23 Didu vd c6 hi6u luc t<d hr ngay rhOng qua Eai h6i.
(dinh kdm du thda Quy chd)

Kinh trinh D4i hQi ddng c6 ttOng bi6u quy6t th6ng qua./.

CONG HdA xJ. HOI CITO NGHiA wET NAM
DOc l6p - Tq do - Henh phfc

Ding Thtip, ngay 20 thting 01 ndm 2022

TOTRiNII

Trdn trong!

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- IDQI BKS;
- Luu VPCTy.

TM. rror EdNG QU,&N TRI
t-

f)*fS-,\.,/ "."r1:" 1. \t

!arriuraYcJ!
rtiG IiIAP

Y6 Dinh Qu6c Euy



. c6NGTYc6 PHAN
xAv r,Ap v.i lr,xn DONG Trr,(P

s6,!.'9..nrr-noqr

TOTRiNH
Vd v.iQc mi6n Dhifm thioh vien H6i tldng qu6n tri vi Ban ki6m so6t

C6rg ty C6 phdn Xiy lip vir vgt tiQu xiy drpg Ddng Th6p nhiQm k! 2016 - 2021

Kinh g*i: D4ihdi ddng c6 d6ng
COng ty C5 phen X6y t6p vd y6t li€u x6y dlrng Ddng Th6p

, Cdn ai Ludt Doanh nghi.€p sii lO/ZOZO/gAu &xtc euiic hQi th6ng qua ngdy
17/6/2020;

Cdn c* Eiiu l€ Cdng ty Cd phin Xiy tdp vd Vit liQu xly dt{ng Ding Ihdp;

- Cdn-9* Nghi quyiit sii O|.N}-OUOCD cia Dqi h6i ddng ctj ddng rhdnh tdp
C6ng ty C6 phdn Xdy ldp vd ltit liiu xay drng Eing Thdp ngay 28/t012016;

, Cdn drNgh! quyiit Hqi ding qudn ti sci 0S,4Vg-HDgf ngay 20t01/2022 vi vi\c
th6ng nluit cdc nQi dung vd ldn co sd trinh Dai hpiiiiiu ti6ne qia.

_ .Nt ig-,k! vira qua, Hdi <ldng quan tri vd Ban ki6m so6t cr)a C6ng ty d6 hoan
thinh xuat sac chric trdch nhi€m v-u theo quy dinh cria Lu{t Doanh nghi€!, bidu 16 vd
c6c quy dinh kh6c crla C6ng ty.

_ . 
Theo quy dlnh d6n nay da. h6r nhi6m lcj, 20 J 6 - 202 i . Nay, Hdi ddng quan tri xin

f ki6n Dqi hQi d6ng cii d6ng vd vi6c midn nhj€m cac thdnh viln H6i ddn"g quan tri va
Ban ki€m sodt c6 tdn nhu sau:

1. D6i y6,i IIOi d6ng quin tr!:
- 6ng: Vd Dinh Qu6c Huy - Chri tich HDeT
- 6ng: Nguy6n Htu Phudc - Thanh vi6n IIEeT
- nn : fran fti fhty Hang - Thdnh vi6n FDeT

2. E5i Ydi Ban ki6m so{t:
- 6ng: D4ngThanhHdng - Trudng BKS
- Bi : Nguy6n Thi Thad An - Thanh vi6n BKS
- Ong: Nguy6n Pharr Trgng Todn - Thanh vi6n BKS

Kinh hinh Epi h6i ddng c6 tl6ng bi6u quy6t th6ng qua./.

CQNG HdA XA EOI CHtI NGHiA VIET NAM
DOclip - TB do - Henh phric

Ding Thdp, ngdy 20 thdng 01 ndru 2022

Trdn tro. ng!

Noi nhon:
- Nhu tr€q
- IDQI BKS;
- Luu VPCTy.

TM. HQIDONGQU.(NTRI )

("?/
s/.
o lri

e;
v4]lrEu xir DLlhc

DO|lGINIP

V6 Dinh Qu6c Huy



- CONG ry c6 PH.AN
. . , xAY LiP vA vl,)o DdNG TEAf

s5:,,i0.rrrr-noqr

coNG HdA xA Hor crr0 NGHiA 1IET NAM
EOc lip - Tq do - Hanh phric

DingThdp, ngdy 20 thdng 01 ndm 2022

TOTRiNH
Vd vifc th6ng qua s5 luqag, ccr c5u thirnb vi€n H6i ildrg quin lri vir Ban ki6m sodt
Cdng ty C6 phin Xny lip vn Vnt lifu x6y dgng Ddng Thrip nhiarn kj 2021 - 2026

Kinh gfi: DaihQi ddng c6 d6ng
C6ng ty C6 phAn Xay l6p vd yat fieu x6y drmg Ddng Th6p

-_._Cdn-ai 
Ludt Doanh nghiQp sii SO/ZOZO/1UII duqc eutic hgi th6ng qua ngay

17/6/2020;

Cdn c* DiAu E COng ry C6 phin Xiy ldp vd V(t liQu x6y fimg Ddng Ihtip;

. , Cd1 gt? Nghi quydt HQi ddng quqn tri sii OStNg-UOgr ngay 20/01//2022 vi vi€c
th6ng nhdt cdc n6i dung ldm co so tinh Dai h6i th6ng qua.

. Nay, IJQi ddne quan tri xin j ki6n Dpi hQi ddng -c6 d6ng vd viQc th6ng qua s6
lyvne, co cAu than} vi€n Hoi rl6ng quan tri vd Ban kiilm sodt-nhi€m kj,2021 : 2026
nhu sau:

1. D6i y6,i EOi ddng quin tr!:
f6ng s5 thanh vi6n HQi ddng quan trl gdm 05 nguoi.

. . Co 1al f!._i adng quan tri gdm: Chu tich HDQT hoar .ldng theo ch6 d6 chuy6n
h6ch, 0l Ph6 Chn tich HDeT hoat d6ng theo ctr6 dq cmyen tr:ach vd 03 thanh vi€n
IDQT.

2. D6i vrii Ban ki6m so6t:

T5ng s6 thanh vi6n Ban kiiim so6t gdm 03 ngudi.

. . Co c6u Ban kiiim so6t gdm: Trudng Ban kiiim so6t hoat d6ng theo ch6 tl6 chuyEn
h6ch vd 02 thdnh vi€n Ban ki6m so6t.

Kinh hinl Dei h6i ddng c6 d6ng bi6u quy6t th6ng qua./.
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Nri nhQn:
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HQI DONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT

T4I DAI HQI DONG CO DONG BAT THTIONG NAM 2022

CONG TY CO PHAN XAY LAP VA VLXD DONC THAP

CHIIO.NG I

QLTY DINH CHUNG

Didu 1. Muc tlich, pham vi vi d5i tuqrg 6p dung

L QLrl chi nal duoi 'rt drtrg cho riec di eu. jrg cu ra bi. cur tlranh riin Hoi

d6ng quan tri, Ban ki6m so6t C6ng q Co phan Xd1 lip va Vat lieu xay dplg Ddng

Thap rai Dai hoi d6ng co ddlrg (DHECD) b6t thudng nim 2022, dam bao duqc thUc

hiQn dirng quy dinh cira LuAt Doanh nghi€p vd c6c quy dinh ph6p luQt hi6n hdnh.

2. Muc lieu drim b6o nguy€n tac cong l<hai. dan chri r,a quyin loi hgp ph6p cira

tdt ca ci dong. Dan bao tinlr Lip trung. on dinh ro chuc cua phien hop Dai hoi dorg
co dong bdr rhuo.rg nan 2022.

3. Quy chd ndy quy dinh vir dieu chinh cdc hort dQng r e t iec de cu, ung cu va

vi€c biu cri th2Lnh vi€n HQi c16ng qudn tri (HDQf). Ban kidm sodt IBKS).
^ ,l

4. Do hiorg ap drurg: ( o do'19 'o hLtu co phan co qu) en bleu qu) el \ a oar dren

tlreo ir.v quy6n cua c6 d6ng so hiru co phdn co qul in bidu quyet lrheo danh sdch cd

donqCongnr thanh rier Ban bau irt ra kierr phiiu ri cac Jor r i co liin quan din
r'ic ro chiLc hop Dai hoi dc,ng co dong bat Lhuong nam 2022.

Diilu 2: Quydn vir nghia vqr cira c6c c6 tl6ng

l Quydn cria c6c c6 al6ng khi tham dq D4i hQi

Moi co dong, dai didn co dong khi t6i tham du phi6r hop DHDCD ddu nhin mQt

ph.e; batr cu I hAnh r iin FIDQ t vr noL Ph'iu biu cu lh.rnh r ier BKS.

2. Nghia vU ciia c6c cd tl6ng ktri tham clu'Dai hQi

- I uan ihu . dc diiu kien r a the thuc oi. c,L qt,5 dinJr rri Qu1 chd na5 :

- Cd dong. dai diel co dong phdi hodn thdnh cec thir tuc ddng ky tham du vdi
Ban t6 chirc Dai h6i.

- Nghiem tuc ehap hrnh Qu1 ch6 biu cu tai phien hAp DHECD, t6n trgng k5t

qui b6 phi6u tai Dai h6i.
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CHIIONG II
'. QUY DINH Vi E]O CI, TING CLI TEANH VITN HOI EONG QUAN TRI,

BAN KIEM SOAT

Di6u 3. DG cilr ring ci? viOn tI6 biiu viro HOi iliing qu6n tri

1. Ti6u chuAn vh tlidu kiQn cia Thhnh vi6n Hdi tliing quin tri

- C6 dir ning luc hdnh vi dan su, kh6ng thuQc d6i tuorg bi c6m quan ly doanh

nghiQp theo quy dinir cira Luit Doad nghiQp sO SOIZOZOIqU1+ duqc Qu6c hOi th6ng

qua ngdy 17106/2020 vd theo Di€u 16 C6ng ty'

- Trgc ti6p so hfru ho{c duoc c6 ddng, nh6m c(i d6ng nim git it nhdt 10% t6ng

.6 co phin co qul in bidu qulir di cu.

- C6 sfc kh6e, phAm ch6t dlo dLic t6t, trung thr'rc, 1i0m khi6t, kh6ch quan vd c6

y thirc chAp hdnli Ph6P ludt

2. Dd ciir r?ng cii vi6n tI6 biu viro HOi ttiing qu6n tri

- C6 d6ng hodc nh6- c6 dOngltim git tir 10% d6n du6i 20% t6ng s6 c6 ph6n c6

quy€n bi6u quytit duqc dd cir m6t (01) irng vi6n vdo HQi d6ng quan hi;

- C6 al6ng hodc nh6m c6 d6ng nim gilr tii 20% di5n du6i 30% t6ng s6 cd phAn c6

quydn bi6u quy6t duoc d€ cu hai (02) Ling vi0n viro HQi d6ng quan tr!;

- C6 d6ng hoic nl6m c6 d6ng nam giir tn l0% d6n duoi 40"6 t6ng s6 c6 phAn c6

qu1 en bieu ou1 et duoc cli cLr ba r0l t Lrrrg r ien vio HQi dong quan trt:

- C6 ddng hoAc nh6m c6 d6ng n6m git tu 40% d6n du6i 50% t6ng s6 c6 phdn c6

quy0n bi6u quy6t duoc di cu b6n (04) ung vi€n viio H6i d6ng quan tri:

- Cij d6ng hoac rrh6r.t.t 
"6 

d6ltg ,.turrl gin 1u 509 o den duoi o5o o t6ng s6 c6 phdn c6

quyen Ui6u quyt5t duoc dC cil nam (05) Lmg vidn r ao Hoi dong qudn tri;

- C6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng n6m giir tir 65% tro IOn tdng si5 c6 phin c6 quyOn

billu quydt duJc de ct tiii da bliy (07) ring vi6n vdo F16i d6ng quAn tr1;

Di6u 4' Dd cft frng ci vi€n tI6 biu v]ro Ban ki6m so6t:

l. Ti0u chuin ri diiu ki6n cua lhanh vien Ban kiem soit:

- TiI 21 tu6i ftd l€n, c6 dir ning luc htuit vi dan su vd kh6ng thu6c d6i tuor.rg bi

"6m 
thinh ldp vd quAn Ii doanh nghiQp theo quy dintr cua I-uit Doanh nghidp s6

59/2020/QH1'+ duoc Qu6c hdi th6ng qua ngiy 17106/2020 vd Di6u lQ C6ng ty'

- C6 phdm ch6t dqo dfc t6t, trung thuc, 1i0m khitit, kh6ch quan' hi6u bi6t phep

luit vd c6 y thirc ch6p hanh ph6p luit;

- Kh0ng duoc 1i ngudi c6 quan h0 gia dinh cira ngudi quin 1i doanh nghiqp cua

C6rs ;, ;;; ;" aiei pla" u'6, ci'u lou'h nghi6p, ngudi dqLi diQn^phin v6n nhi

,luOc tui cOltg ty (|'lgudi c6 quan hi gia dinh theo Lu?t Doanh. nghidp 2020 bao g6m:

rln..n;"*- oi o. ,"q tle. bo nuoi. rne nuoi' bo chong me ch6ng' bri \o' rre \o' con

ai, .""-"-rof, ""t 
t6, con diu, anh ruot, chi ruOt' em ruOt, anh 16, em 16' chi ddu' em



dau, anh ruQt cira vo, anh ruQt cria chdng, chi ruQt cira vo, chi ruOt cria chdng' em ruQt

,ciiri vg, em ru6t cua ch6ng).;

'' - Cu trinh d0 Dai hQc trd lcn, uu ti6n cho ngudi c6 chuy€n m6n ki! to6n hoic

ki6m to6n. Truong ban ki6m so6t phii c6 btug tdt nghiQp dAi hqc trd 16n thuQc m6t

trong c6c chuyen ngdni kinl1 ti:, tdi chinl' k€ to6n' ki6m toan, Iuat, quan tri kinh

doail hoac chuy€n ngdnh c6 Ii6n quan d6n hoqt d6ng kinh doanh cua doanh nghi6p;

- Ngudi dugc dd cir vdo Ban ki6m so6t kh6ng phii li ngudi giil chfc vr'r qudn l1i

trong C6"ng ry C6 phAn Xdy 16p vii VAt liQu xdv dung Ddng Th6p, kh6ng phni ld ngudi

ldm viCc t+i Phdng tiri chinh kB to6n cira C6ng ty'

2. Dd cit tng ci viOn tI6 biu viro Ban ki6m soit

- Co d6ng ho{c nl6m c6 dong nim giiL tir l0% d6n du6i 20% s6 c6 phdn c6

quydn bi6u quy6r duqc dc cir m6t (01) irng vi0n viro Ban ki6m sotit;

- CO d6ng hoic nh6m c6 d6ng ltim git ft 20% d6n du6i 30%

quy6n bi6u quytit cluqc dC cn hai (02) irng r' i6n viro Ban ldCm so6t;

s6 c6 phdn c6

ira
t-Qruo
.-o pHi
iy l,ii
..€o tAt t
) ct.il

- Don dd cri. iLng clt vdo c6c chirc clanh Hoi dong qudn ni, Ban kiem so6t (01 .@|
b.rr 80( I tlle0 mau

- Ly lich c6 nhAn cira irng vien HDQT va BKS (01 b4' goc) tl'reo n]au

- Ban sao chtmg thuc ho khau thudng ttn (hoQc ddng k! lan l/?i); CMND hodc

h6 chi6u frlzr lit ngidi nuoc ngoili), citc vdn bdng chirng minh irng ctl viOn d[r c6c

Oie, tlqr.r, ti6u chu6n theo quy dinh cira ph6p luit (bitn sao hop l€) cua img viAn

HDQT ttd BKS.

- Ban can l(et cJa .Ilrg \ ie.l l1DQ1 rn'o ncitr'

Diilu 6: Thdng tin giri hii srr

H6 so d€ cir, irng cir xin giri r i Cong t5 Co phdn Xay Iip vir \ dt li€u xiy dung

Ddng Th6p tru'6c 16 gitr ngiv 07/02/2022'

BAN T6 CHTIC DAI HOI DONG CO EONG BAT THIIONG 2022

cdNG TY cO PHAN xAv LAp vA vLxD DoNG THAP

- C6 dOng hodc nh6m cii d6ng tt6m giil tu 30% d6n du6i 40% s6 c6 phdn c6

quy0n bi6u quy6t duqc de cLi ba (03) irng vi6n viio Ban ki6m so6t;

- CO dOng hoic nh6m c6 d6ng ni- gitl tu 40% diln du6i 50% s6 c6 phan c6

quydn biOu quy6t duqc dC cn b6n (04) img vi€n viro Ban ki0m so6t;

- C6 dOng hodc nh6m c6 d6ng nim git tu 50% c1€t.du6i 65% s6 c6 phan c6

quyiln bi6u quy6r ducrc d€ cir nam (05) img v16n viio Ban ki0m so61:

- C6 OOng hodc nh6m 
"6 

dOltg n6- git 65% trd l€n s6 c6 phdn c6 quy€n bi€u

quy6t duqc dd cn t6i da 07 (07 irng viOn) vao Ban ki0m sorit;

Didu 5. IIii so tham gia frng crir, tIA cir vi6n iI6 biu Thirnh vidn HQi tl6ng

quan tr!. Ban ki0m sodt
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-'Eia ahi: SO O: dudng T6n Dirc Theng, Phuolg 1, Tp Cao Ldnh, tinh Ddng

ihhp

- Di€n thoai: 02773 852998 hoac fax 02773 852751

- Li€n h0: Bd Nguy6n Thi Bich Thriy DiQn thoai: 0983128500

Piig r. Lua chgn cic ung cu vien:

Dua tr0n Don xin irng cir, dd cii cua c6c c6 d6ng ho{c c6 nhAn dqi diin cd ddng.

nh6m c6 d6rg vd h6 so kdm theo cua cac ung vidn I io Hoi d6ng quan tri, Ban kiiim

soiit cua c6ng ty. Ban t6 chuc dqi hdi s€ l1p danh sdch c6c img cri viOn d6p ring du

ti€u chudn, Oieu Uen quy dinh d€ dua viro danh s6ch irng vi0n tham gia biu vAo thirnh

vi€n H6i ddng cluin tri vd Ban ki6m so6t vd sc th6ng qua danh s6ch tai D+i h6i.

CHU.ONG III
BAU CII TIL\NH \ITN HOI EdNG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT

Eiiu 8. Phi6u biu rir ghi Phi6u biu.

1. Phi6u biu
- Phiiiu bdu duoc ir.r th6ng nhdt do Ban t6 chrlc ph6t hdnh @hi6u mdu xanh bdu

HDQT vo pttiett nhu vin.- batr Botl Kpm Soor,

- Tr€n phi6u bdu ghi 16 danh s6ch cic img vi6n dugc s6p x6p theo thir tu ABC;

lin co do rg ho4c Ng.roi clai die t u) qu. en:

- C6 dOng ho{c ngudi dai diqn uy quydn dugc ph61 d6ng thdi phi6u biu Thanh

vi6n HQi ddng quan tri vi phitiu bAu thann vi0n Ban ki6m so6t theo mi s6 tham dg (so'

htiu t d drqc tiy quydnJ ngay khi ding kj tham du Dai hdi.

2. Ghi phi6u biu.

- CO d6ng hodc Nguiri dai tliQn iiy qLrydn phai tg t.iinl ghi s6 quyen bi0u quy6t

bAu cho tung img cit vi6n vdo 6 tr6ng tuong ung trdn phi6u bAu. Trong trudng hgp 0y

quyAn hqp ti fcd gi iiy tiy qtryin), ngudi duoc uy quy6n c6 day du quydn bi6u quy6t'

- K1 ric rhan t iec rhirc hidr biu.

3. TrudTg hqp phi6u biu kh6ng hop lQ.

- Phiiiu kl6ng do Ban t6 chirc ph6t hdnh, kh6ng theo m6u quy dinh cia C6ng ty

hoic kh6ng c6 d6u cira C0ng tY

- Phii5u gach x6a, sita chila. ghi th€m ho{c ghi tCn kh6ng dring, kh6ng thu6c

danh s6ch ulg cir vi6n dd duo-c DHDCD th6ng nh6t th6ng qua tru6c khi ti6n hnnh b6

phi€u;

- Phi6u c6 t6ng s6 quy6n dn bj€u quytlt cho nhirng irng cu vi€n cua cd dong vust

quri r6ng s6 qllyCo doq. tie, qr,y6t cta c6 d6ng d6 nim giir (bao g6m so hlin 'tit dupc

iy quyin),

- Phi6u gach b6 hi5t t€n c6c irng cri vi0n;

- Phieu trong.
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biau 9. Phudng thfc bAu cri

- Vidc bieu qul dt biu thAnh vi€n H6i ddng quar.r tri vd Ban ki6m soAt thuc hi6n
- 

phitiu kin theo phuorrg thrlc biu diin phi6u, theo quy dinh tai Khoan 3, Diiu 148

Luit Doanh nghi6p.

- f6ng s6 phi6u biu cira m6i c6 d6ng luong ung v6i t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n

bi6u quy6t (bac., gim cl, phin cti nhdn so htiu .li; cti phtin dupc y quyin dqi di6nl

nhdn v6i s6 lugng thdnh vi6n HQi ddng quen tri dugc biu (05) ho{c sii lucmg thdnh

vi6n BKS duo. c bAu (03). C6 d6ng c6 th6 sir dung st5 cii phdn c6 quy€n bi6u quytit cua

rninh d€ bdu cho mQt ho{c m6t sii img cir vi6n.

- Nguydn tic bAu cir duoc quy dinh cu th6 tai phy lpc hudng din ghi Phi6u bdu

l{DQl. BKS ban hirnh Ldm theo Ou5 chd na1.

Didu 10. Ban biu cft vir ki6m phi6u, nguyOn tic b6 phitiu vn ki6m phitiu

1. Ban bAu cri vi ki6m phi6u

- Ban bAu cir vn ki6m phi6u g6m 07 ngudi do Eoan chu tich dd cir vd du<rc Eai

h6i d6ng c6 c16ng th6ng qua. Thdnh vi€n Ban bdu cu vd ki6m phi6u kh6ng duoc c6

t0n trong danh s6ch d6 c[r vd [rng cu vdo HDQ! BKS.

- Ban bAu cri vd ki6m phl6u c6 tr6ch nhiQm tiiln hdnh cric thir tuc cdn thi6t cho

riec bo phiiu biu rhani r'en FIDQI. tl-anh rien BKS- bao gom: Chuan bi thung

phiiiu: ph6 bi6r quy ch6 bdu cu; thdng qua danh srich img vi€n biu HEQT vd BKS;

huong dAn ghi phi6u, trinh tu b6 phi6u; gi6m s6t viqc b6 phi6u va ti6n hinh ki.:m

phi6u; c6ng b6 k6t qua biu cu tlu6c Dai hdi.

d6ng;

,, \\2. Nguy6n tic bii phi6u vn ki6m phi6u et \\
- eui ia- prri6, i6n hdnh kidm tra thrng phi6u tr-Lr6c sq chung ki6n cLra .u. ." ., \t*1\

i/'l
- Vi6c b6 phi6u duoc bit dAu khi viQc ph6t phi6u bdu cu dugc hoan tit vir ket;'t

,,1;l
,,q//
*u//

th{rc khi c6 d6ng cuOi crng UO pniiiu Udu vdo thing phi6u;

- Vi€c hi€m phi6u phdi duoc ti6n hirnli ngay sau khi vi6c bo phi6u ket thuc;

- K5t quA ki6m phi6u dugc lip thdnh vdn bdn vd dugc Tru&ng Ban Biu cu r d

ki6m phi6u c6ng b6 tru6c Dai hQi.

Didu 11. Nguy0n tic xic tllnh trfng cil thinh vi6n Hdi tldng quiin tri, Ban

ki6m soit
- Vi€c lUa chon c6c ung cu vi€n tr(tng cu vdo Hgi d6ng quin tri r a Ban kiirn

soet duoc cin cil theo s6 phi6u bAu tinh ttr cao xu6ng th6p, b6t dAu tu fng crl vi€n c6

s6 phi6u bAu cao nh6t cho dtln klii dt s6 thinh vi6n quy dinh tai Didu 16 c6ng ty,

- Ung cr.i vi6n triing cri b6 sung vdo H6i ddng quan 1ri ld 05 img cu ridn co so

phi6u bdu cao nh6t.

- Ung cu viOn tnlng cu b6 sung viro Ban kidm sodt 1d 03 (rng cir vi€n c6 s6 phi6u

biu cao nh6t.
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Di6u 12. Lip vir c6ng 16 ei6n rin m6m ptri6u

- - Sau khi ki6n phi6u, Ban BAu cri vd ki6m phi6u phii ldp bi€n b6n ki6m phiOu.

Noi dung bien ban kiem phieu bao g6m: Tdng s6 c6 ddng tham gia du hop, t6ng s6 c6

d6ng tham gia b6 phiiSu, lj 16 quyin bidu qu16t cria co dong tham gia bd phi5u theo
phuong thuc bau don phidu so voi t6ng sO quy0n bieu quy0t cira c0 d6ng tham gia dU

lrop: 'o ra rr le phieu lrqp le: phieu k-hong hqp le: s6 co phin bi€u quler \a (i le co

ph6n co qu5 en bieu quyet cho nmg ring cu vi€n vdo H6i d6ng quiin tri, Ban ki€m
so6t; Dadr sdch thdnh vi€n HDQI BKS trtng cu dugc s6p x6p theo thu tp s6 phi6u
oau Iu cao \uong tnap.

- Todn vdn Bi€n bdn ki6m phieu phai dugc cong b6 truoc Dai hQi.

Diilu 13: Nlrting kli5u nai v€ vi6c bdu vir ki6m phi6u sE do Doan chu tich Dai
hoi gidi quyet ngay lai Dai hoi r ii duoc ghi viio bi6n balr cu6c hop Dai h6i d6ng c6

d6ng.

Didu 14. Quy ch6 ndy gdm 03 chuong va la Diiu do Hoi dong quan tri C6ng ty
Co phan Xdy lap va Vat lieu xay drmg D0ng Thrip ban hdnh, tuAn thri cdc quy dinl.r

c[ra Ludt Doanh nghi€p vd c6c vdn b6n ph6p ludt c6 li€n quan.

Quy chd ndy sE chinh thLic c6 hi€u luc vd duoc rip dung ngay tai Dai h6i d6ng cd

ddng b6t thudr.rg fitm 2022 C6ng t1 Co phin Xa1 lip r a Vat lieu xiy dung Ddng
Thap sau khi duoc Dai hoi dong c6 d6ng th6ng qua v6i l;i 16 bi6u quyOt tan thdnh ld
tr0n 50%o t6ng s6 c6 phdn c6 quy€n billu quy6t tham du Dai hdi.

Cdc co dong, thanh lidn Ban t6 chric Dai h6i d6ng cd d6ng bit thudng ndm
2022 COng ty c6 phan Xd;. 1ip vd Vdt li.;Lr ral dLrng Dong Thap chiu tr6ch nhi€m thi
hdnh./.

TM. HOI DONG QUAN TRI
CHU TICH

V6 Dinh Qu6c IIuy



CONG TY CO PHAN XAY LAP VA
VA-T LIEU Xi,Y DI?I\C DONG TH;f

CONG HdA XA EQI CHO NGEiA VUOT NAM
DOc l4p - Tg do - II?nh Phtic

Ddng Thiip, ngdy 18 thdng 02 nd.m 2022

THE Lf SAU Ctl
cONG TY cO PuAN xAv lAp vA vLxD DONG rHAP

T4I DAI IIQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2022

- Cin cir Luil Doanh nghiep s6 sglzozolqut+ ngiry 1110612020 c6 hiQu lqc tu

ngiry 01101/2021.

D6 vi6c bAu cu thanh vi0n HQi ddng quan tri, Ban.Ki6m so6t C6ng E C6 phan

Xiy 16p vd v{t li€u xdy drmg Ddng Th6p tai Dai hQi d6ng c6 ddng b6t thuong nam

2Oi2 tu?]n thu theo c6c quy dinh,hi!n hirnh cua phdp lu{t ViQt Nam, thgc hiQn theo

nsuvdn tac cons. kiai, Oan ctru, aam biro quydn loi hqp phrip cua t6t ce c6 ddng' k in}

t int oai rroi ad'ng cd OOng bdt thttc,llg nzm 2O2z vd dy th6o th6 lC bdu cir HDQT vd

BKS nhu sau :

Nguy0n tic BAu cr?: theo nguyGn tic diin phi6u

l. Phi6u b6u c it:

- PhiCu bdu cn HQi d6ng quan tri vi Ban Ki6m so6t dugc in sin t6n ngudi img

cri theo thir tU anC c6 OOng d;; COng q/ C6 phan Xay l5p vn \T-XD D6ng Th6p'

- M5i c6 d6ng ho{c ngudi dqi difn duoc [y quvdn dugc phat 02 (hai) Plttitbdu
cir v6i 02 mdu kh6c nhau (MQt ph.iiu iitu thanh'vibn Uqi ding qudn tri vd m6t phi6u

bdu thdnh vian Ban kidm sodt)

2. Nguy0n tic biu cA:

- 56 luqng thad vi6n HQi ddng quan tui dugc bAu ct t6i dald 05 (ndm) ttgvdi

Sii lugng thdnh vi6n Ban Ki6m so6t dugc bAu ct t6i da la : 03 (ba) ttgni:i'

- Phuong thrlc bAu cr): biu don phi6u. Theo d6 m6i c6 d6ng c6 t6ng s6 phiiiu

Ui6" o*uji *oin,i"* voi tdng s6 c6 phtui s0 hfu vd dai diQn s0 htu nh6n v6i s6 thanh

"il" J-i,."ia, .-u" nOi ooog q'rrun tri, ean ki6m so6t vd c6 d6ng c6 quv6n don h6t t6ng

s5 phi6u bdu cta minh cho mQt hoic m6t s6 img ct vi€n'

Vi rlq: Bdu thdnh viAn HQi iting qudn t!:
Co clons X so hiru t 000 co phcin khi rhom gia bau ci dd chon ra 05 rhimh vidn

cho HDQT 
"Z 

co ing v phidu biiu quvit tuo,g trng ta 5 000 c6 ph;n'

Bdu thdnh viAn Bun ki6m sodt:

Cd d6ng X s0 httl.! 1 000 ci5 phr)n khi tham gia bdu ci di chon ra 0i thdnh viAn

cho BKS sd co tong:o phiiu bidu quyet nrdng Lrng h 3 000 c6 phan



. T! 16 phit5u bdu duoc tinh cbn cir theo t6ng s6 c6 phan c6 quy€n bidu

-tham dU DAi hoi.

: Phii5u bdu khOng hoo 16 td cric phii5u :

t a ( ; ri , I> long so co pnan dugc tro phteu bau cao hon tong so co phain co quyan
bi6u quy6t.

Phi6u kh6ng bdu cho b6t kj, ai trong danh s6ch img cri vi6n.

Phit5u vi6t th6m tCn ngudi ngodi danh s6ch img cri vi6n tl6 duoc Dai hOi
th6ng qua.

> Phi6u khdng c6 d6u treo cr.ia C6ng f C6 phAn Xdy 16p vd V6t li6u x6y
drmg E6ng Th6p.

3. DiAu kiQn lriog cri,:

- Ngudi hring ct thdnh vi6n HQi ddng quan tri vd Barl kirim so6t rtugc x6c rlfnh
: t i ,: ri .. ,ueo so pi'reu Dau tlm ru cao xuong lhap. bat dau tu ung \ ren co so phteu bau cao nJ)at

cho d6n khi dLi s5 Thdnh vi6n quy dinh tai DiAu 16 C6ng ty.

TM. HOI DONG QUAN TRI

quyOt

9'zl;--,1">

xiv Lai, vi
lirrauxiYDU

\oolte tuil

Quiic Huy



PHU LUC
TIONC OI'\I CHI PHIEU BAU HDQT, BKS

( I heo phuong thuc ddn phieu.l

Phidu mau rrnh; Bau Hqi Dong Quan lri

- Plrieu mau ring: Biu Barr Kiem \oiit

2. 86 phi6u

- Bo phi6u biu cir HDQT, BI(S vdo thring phi6u.

3. Ghi phi6u

^ : ,;. , ;,- \4ol ,.o dong co lonE \o phreu llaLl tuonts Lrng \or tong 50 co phan co qu)en
bi6u quyiit (bao g6m c6 phAn sd hir-r vir duoc uy quyd.n) nhin v6i si5 thdnh vi€n
cluo. c b6u cua HQi d6ng qurin tri nhAn vcii s6 thirnh vi0n biu cira Ban ki6m sodt.

- T ong:o pnreu bau cua rnoi co dong dd duoc ghi trdn phieu bdu c-.

- Co dong co the chia tong so ohidLr bdu cho rat ca cdc ung r i6n. hofc don her

tdng sO phi6u b6u cho lrdt hoic m6t sO rling cii vi6n nhung ddm b6o: T6ng sd phi6u
bdu cho cdc lmg. crir theo plrtrong thirc bdu d6n ph:i0u kh6ng vuot qu6 t6ng s0 phiCu

bdu ghi tr6n Phi6u biu cir.

4. Phirlu biu kh6ng hop l(

- Phiiu khong phai do Ban ro chuc dai hoi phdt hdnh. khong co dau cur ( ong
ty;

- Phieu bau cu gech xoa, sua chiia, ghi th0m rlng vi€n kl6ng thuQc danh s6ch

urg crL viin di duoc DIIDCD tlrong nhril thong qua trLroc khi tien hanh bo phieu:

- Phidu co tong so phiiu bdu cho d.rirng [rng cu vi6n vuot qu6 t6ng sd phiCu

bAu ghi tron phi6u

- Cic trudng ho.p kI6c quy dinh tai qu1, ch6 dA cri, irng cir vd bAu cu.

ic Qlo -rv'

xiY L;i yi
vilLriu x,iy DLJtlc

DOII6IHiP--,-z\^
D6*lo 2

ftritlu niu cri:



.. , CONG TY C6 PHAN XAY LIIP VA
vAT LIEU x,ir oglc oolc rH ie

so: .08... nn-lroqr

CQNG HOA )L{ HOI CHi] NGHIAVIET NAM

DOc lip - TU do - Ilanh Phtic

Ding Th(ip, ngqy 20 thdng 01 ndm 2a22

THONGBAO
V/v tlii cfr nhin sq d6 bAu thAnh YiCn HEQT/BKS

C0ng ff C6 phAn Xiy Lip vn WXD Edng Th6p NhiQm ki ll Q021-2026')

- CEn ct LuAt Doanh nehiop sO 59/2020/QH14 ngdv 17106/2020;

De d6m bao co c6u ti5 chric hqat dQng cta COng ty c6 phan Xdy lip vd \/I-XD

D6ns Th6p theo dung quy dinh cria Lu6t Doaah nghidp vd Didu lQ C6ng ty' H6.i d6ng

nri*"rl Ci* ,, aa ihinxey 1ip ve V$t 1i6u x6v dpg D6ng Th6p th6ng brio d6n Quf

"O 
AOng ud ,iO" UA, thanh vi6n HQi d6ng quan td va Ban ki6m so6t NhiQm kj, II (2021-

2026) nhu sau:

1. Sii luqrg thinh vi6n HQi ildng quin tri, Ban ki6m so6t nhiQm k) II(2021-2026)

- 56 luong thAnh vi€n HQi d6ng quan tri: 05 thdnh vi6n'

- 56 luqng thdnh vi6n Ban kirim soiit: 03 thaah vi6n

2. Ei6u kiQn tldi c,ft, rlng cit thinh vi6n HQi tl6ng quin tri, Ban ki6m soit:

- C6 d6ng ho4c nh6m c6 d6ng nam git tn l0% d6n dusi 20% tdng sd c6 phAn c6

quy€n bi6u quy6t tluqc dd cri mo1 (0ll ung vien rAo HQi ddng quan tri' Ban ki6m

soat;

- C6 d6ng hoic nh6m c6 d6ng nim giir tu 20% di5n du6i 30% t6ng s6 c6 ph6n c6

quydn bi6uluy6t duqc de ct t0i da hai (02) img vi6n vdo HQi ddng quan tri' Ban

ki,3m so6t;

- C6 d6ng hoic nl6m c6 d6ng nim giii tn 30% diin du6i 40% t6ng s6 c6 phdn c6

quydn bi6u quy6t dugc d€ ct ti5i da ba (03) img vi€n vdo HQi d6ng quan t{' Ban

ki6m sorit;

- C6 d6ng ho{g n}l6m c6 d6ng nim giri tu 40% den durri 50% t6ng si5 c6 ph6n c6

quydn bleu"quyi5t duqc dC ct titi da t6n (04) ung vien vao Hoi ddng quan tri' Bao

kitSm so6t;

- C6 dong ho4c nh6m c5 d6ng nlm gir tu 50% d6n dudi 65% tdng si5 c6 ph6n c6

quyAn bii5uluy6t dugc dd ct t6i da ndm (05) img vi0n vdo HQi d6ng quan tri' Ban

kidm sorit:

- C6 dong ho{c nh6m c6 d6ng nim giti tu 65% trd len tongs6c6phdn c6 oul6n

ui6u quyi5t 
"aoq" 

dc cLi t6i da bdy (07) ung vidn vdo Hoi diing quan tri' Ban ki6m

soiit;

3. Ti€u chu6n cia cdc rtng vi6n HQi tliing quin tr!

- C6 dLi ndng lgc hanh vi din s1r, kh6ng thuOc d6i tuAng bf cAm quan li doanh

nshiCp theo quy dinl qia Luat Doanh nghilp sO SelZOZOlqUt 4 vd DiAu l€ C6ng ty;
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-' Tryc ti6p sO htu hoac duoc cd ddng, nlom cd ddng nim git it nh6t 10% t6ng
i ,i ,i- sd cd phan co quydn bidu quy6t dd cLr.

C6 suc khde, phdm chet dao dfc t6t, trung thuc, li6m khi€t, kh6ch quan vd c6 1i

thtc ch6p hdnh phrip lu{t.

4. Ti6u chudn ri didu ki6u cia ri,ng vi6n Ban ki6m sorit:

- Tu 21 tu6i tro len, c6 dt ndng luc hdnl vi den sU vd kh6ng thuQc d6i tuqng bi
cdm theo qu1 di-ni ctia Lu{t Doan}r nghiip sd 59'2O2O|QH14 duos Qu6c h0i thdng
qua ngay l7 06t2020 tit Diiu I( Cong ry:

- C6 pha'm chdt dqo duc t6t. trung lh[c. liem khiel. khdch quan. hidu bidr phdp

luQt vd c6 f thrlc chdp hdnh phrip lu{t;

- Kh6ng dugc ld ngudi c6 quan he gia dinl cta ngudi quan ly doanh nghiQp cta
COng ty, nguoi dai diQn phin v<in cria doanh nghigp. nguoi d4i di6n phdn v6n fid
nu6c tai cong ry Nguoi c6 quan hi gja dinh theo Luit Doaah nghiep 2020 bao

g6m: vg, chong, bd dd, me d6, bO nu6i, me nu6i, b6 ch6ng, me chdng, bd vg, m9
vg, con d6, con nu6i, con re, con dau, anh ruQt, chi rugt, em ru6t, anh 16, em 16, chi
d6u, em d6u, anh ruOJ cia vo. ani ru6t cia chdng. chi ruOt cia vo', chi ruot cria

chong. em rugt cua vg. em ruot cia chong).:

- C6 tdnl dd Dai hoc trd len, uu ti6n cho ngudi c6 chuydn mdn kd todn hoac

kiem toAn. Tru&ng ban ki6m so6t phai c6 bdng t6t nghiCp dai hqc tr& len thu6c mdt
trong c6c chuyen nganh kinh t{i, tAi chin]I, kti torin, kiem to6n, lual qudn tri kinh
doad ho4c chuyOn ngdnh c6 lidn quan d6n hoat dQng kinh doadr cta doanh

ngh idp:

- Ngroi duoc dd cu vdo Ban kiCm so6t kh6rg phdi ld ngudi gifr chtc vr.r quan l!
trong C6ng ty C6 phAn Xay liip va Vat IQu xay dpg Ddng Th6p.

5. Hd so tham gia tld crfr, rirng crir thirnh vi6n HQi tfdng qudn tr!, Ban ki6m so6t

- Don d6 cri, ung cu tham gia H$i d6ng quan tri, Ban kl3m so6t (theo mdu).

- So y6u lj lich do img cr? vi€n IIDQTEKS t.u khai (theo miu).

- Ban cam kdt cia tmg vidn t{DQf (heo ndu)

- Ban sao CMND, Hd khAu thudng trf (ho(c Gitiy ddng tc! tqm tri ddi hqn), HO

chidu ndu ]a \./iel kidu. nguoi nuoc ngoai rd ciic bang cap. vdn bang. chrmg chi

chtug rlhan fi d0 vin h6a, trinh dQ chuyen m6n.

* Ho so tr€n dusc gti vA Ban t6 chric Dai h6i fu6c 16 gid n gny 07102/2022 (qud

thoi han rrin hi str Ahong duo;c chap nhqnl lheo dia chl sau:

BAN T6 CHT,C DAI HQI DdNG cO DONG BAT THI,ONG 2022

cONG ry cO pH.AN x,A.v lAp vA w>o DoNG rHip
Dia chi: 56 03 duc,ng Tdn Drlc Thing, Phuong 1, Tp.Cao Lanh, tinh D6ng Thrip.

DiCn thoai: 02773.852998 - F&\: 027'73852'751

Li6n hQ: Bd Nguyan Thi Bich Thrly - Di6n thoai: 0983128500
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Baa t6 chric Dai h6i d6ng c6 d6ng COng ty C6 phAn xay 1ip vd Vat li€u xey dung
-D6ng Th6p se tap hqp clanh s6ch c6c c6 nhdn dri didu kiQn dugc img cri, dd cri dua vdo

oaair sacn bau cri chlnh thrlc tai D4i h6i ddng c6 aong u6t tiuor gfim2022.

Xin t16r trgng th6ng bdoi

\\"110//o
€/.-

f)

ONG QUAN TF.I

$yttclr, fur'



Miu 1 .1 - Eon ting cu - HDQT

1
t Q1o ^tv

xiv Lii v,i
!41L E!xlY DLl c

DONG IIAP

D

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI4,T NAM
DQc l{p - Tg do - H4nh phric

DON UNG CT}
THAM GIA HOI DONG QUAN TRI

G TY C6 PHAN xAY I,AP VA VI,XD DdNG THAP

Kinh giiir Ban Td chri'c Dqi hQi tlilng cii tl6ng b6t thudng
C6ng q C6 ph6n XAy Lnp vn VLXD D6ng Th6p

loi ter la:

CV\D CCCD.n: . . Nsil cdp:

\o' cip:

Dia chr thuong tru:

lrtnh .l.r I o. t an:

Hien dang.o hrru dai dien:

Chuy6n ngdnh;

cd phdr' @iins chit..

.'.,-)
I uong ring \ oi rong m(nh 4td la do,,g1:

Dd nghi Ban To chuc Dai hQi dong c6 ddng bat thudng Cdng ty C6 phan Xa), lnp vd
Vl \ D Dong lhap cho toi dLroc th:tm cia Lrne cLr rio Hdi dong quJl rr: tnne r) ( o
ptan Xay tip vd VLXD D6ng Thrip nhi€m h! ll (2021 2026) trong k1) hgp Diri hQi d6ng
c6 d6ng b6t thudng ngd), 18/02i2022.

Neu drro-c cac co donp trn nnidrr biu lflrn lhanh \ier Hoi dongquarlri. Ioi \indemi'ret
nang luc \,,i tam hu.v6t cila ban than dd dong gop cho su phdt trien (ua C6ng ty.

Xin tlall trQng cam on.

Ding Thtip, ngdy...... thdng ...... ndm 2()22

NGTIOI TING CtI
, kY vi 2h. ri rP ten dong oau qiu cot

Ghi cht:
Chi ctt Ci dl)ng/Nhi)n ci ddng di diilL kiCn theo qttl dinh m6i dupc rlng ci, di tu.

Don ting ci ra cic fii li|Lt li€n quun phii &tttc g i tidn IJdn d chtc Dai hdi trlt,c 16ht)t) tlgi!
t)7/02/2022 theo di:t cl1i. Cdng.ty CP Xa! Ldp vii VLXD Ddng Thdp, sti 03 dtring k)n Dtic lhing.
phudng I, TP Cao Ldnh, tinh E6ngThltp.



\4ou t 2 De cu HDQT. Donh,hocd ahd,t hoacract \

//;

5r

'l
tdrerY
cd pni I

xAY lii vi
vilriuxiYDJfiG

OO.|tCINAP

CQNGHOA)L{ HQI CHU NGIILA VIET NAM
DQc lip - Tu do - H4nh phric

DON EE CTI
G CTI \'IEN THAM GIA HOI DONG QU.AN TRI

CONGTY CO PHAN XAY LAP VA \'I-)(D DONG THAP

1D,,nlt cho.o dottp ca nhrin h.,oc ri chicl

Kirh giii: Ban T6 chric D4i h6i tldng c6 d6ng b6t thuirng
C6ng ty Cd ph:in \61 Liip ra VLXD D6ng Thnp

T€n td chtc/cd nhdn: ..............................

L MND C( ( D DKKD 'o: .. \ga) cjp:
\0i cap: .................

Djr chr tl-rjng rm: .........................

Hi0n dang sd hiiu/dai diQn: ................... . c6 phin (Bdng ch*. ............... )
I uonp rrlg \ or tong meni gta lr (dong):

Dd nghi Ban T6 chtc Dai JrQi ddng co dong bat thuung Cong t1 Co phan XAy l6p va
Vl \D Di'rg lt,ip cho toi d,-rcrc d,:.u:
Ong (Ba): ..............

CMND/CCCD s6: .............................Ngriy cdp: ....,.................... Noi cip:
Drr chr th.rore t-.r:

I rlrh do ho. r in: ........................................ ( hul er nganh:

Hien dang so halrL: co phbn (Bdng chir. . ..................... )
TrLo-ng 0ng vdi t6ng mQnh gid 1d (d6ng): .

I r-n i g cLr \rer rhrrlr gia Hoi d,,ngqurn lri (ong l) (-o phin Xc) lip \a VLXD Dong
Thrip nhi6m ky II (2021 2026) du,rc biu cu tlong k1 hop Dai hqi ddng c6 d6ng b6t
thuong ngdy 18 I 02 12022.

'lian tong cam on.

Ding Thrip, ngdy ...... thting ... ... niim 2A22

NGUOI Di CU,

'K|'vi gtli 16 1rn , ,. 6ljng ddu riu co1

Ghi chir:

Chi ci C6 ding/Nhin ca; d6ng du diiu ki\n theo quy dinh ubi daoc htg ctr, di cir.

Don di ctt yir cdc fii lie11 ci tiAn q Ltt ph(ii duqc gt)i alin Ban ti chtic Dqi hAi tu'dc 16h00 ngif
tt'U2 2022 ,rcodio-h L 6";r1 lYq,\trttYDD.'.ttlh.tp...O:.,)*o,,gT"aD,clhi,Ig.ph,o,1il.
TP Caa Lanh, tinhD)llg Thdp



Miu 1.3 Ei ci HDQT Nhdm cii d6ng

.,2/,rrra0o\\
/e,6;;}l"X
.../ co PHAN \;. | -x 

i-r Lai va loI \ v4t t EU Y4t Dllnc i*

,(N{14';7

ONG HOA)LA HOI CHU NGHIA VIETNAM
D6c lAp - Tu do - HAnh phfc

ECN EE CU
c c0'vrtN TILAM GrA Hor DONG euAN TRr

CONG Ty co PHAN xAy LAp vA vLxD DdNG TrrAp
l Dinh , hu nhon co dongl

Kinh giifi: Ban T6 chr:i.c D4i hQi tliing c6 tl6ng b6t thuOng

Crlng ty C6 phnn Xd1 Lip ri VLXD Ddng Thip

Hdm nay. ngdy....... tai ................................. ching t6i ld nhnng co ddng cira
('a,ng t) Co phin Xa) lip v! \'I XD Ddng Thip cing .iau nam giii .................. cO phan,

chi6m ...........% s6 c6 phin c6 quydn bi6u quy6t cua C6ng q,, c6 t6n trong Danh s6ch dinh kdm
clLr'rg .lrlrl lr' de cJ: urq (Hr):

DiJ chr rlrr ing tru:

I r'nh do "oc van: .......................... Cl-u1en rr9.rn'.:

Ilicn dang sd htrr: cd phan tBdng chtr: ........................ )
luorg r.g ' ui r, 1g mcnl eid la (JJns): .............

l1-1 L,ng iL ,iin rh"m gia r-" llo dong q,rar. rr. t org r1 t oplrir \ri) l;p r" Vl \D Dorg
fh-o niidm 11 Il r2021 2r,261 dLqc b"u cu .o-g\l l-op D,i l'ni do.lgcodorghit Lhuorg
Igi lx 02 2U22.

uorlg tnor cnulg tor tnong nhat de cu':

0-g 1Bi1: ................

C\,1\D ( ( alJ 5l]: \A3\ crf:............................ \ni cap: . . ........... ........

Di- chi hrrong tru:

Ilil-n dnng so hiu: eo phtn (Bdng chiL. ............................... )

I uc-; ur; r oi rorg meni gir lirdorgl: .................

Lirm d.ri dion nhom di rhue hien cdc tht tqc dC cu theo dung Quy dinh v€ vi6c tham gia d€

cu, img cu vio H6i d6ng quan tri cia C6ng t1 C6 ph6n Xiiy 1np vd \T-)O D6ng Thap.

DingThdp, gAy...... thA g ...... niim 2022

D4.I DI]gN NHONI CO DONG
(Ki fi shi rd ho ftn)

Ghi chri:

- Chi c6 Ci d6ng/Nhdnt c6 ding dir diiu kiQn theo Eq dinh nbi dlec ng cu, di cir.

Dtn tli ctr tii c{ic tdi heu c6 An quan phat d@, gm din lldn ,huL D,ti hai o'u:6c 16h00 ngnf
07/022022 thea did chi.. Cing 4, CP Xiy tip t d I/LID Ding Thdp, .sd 0j, dmng T6n D c Thdng, phttong 1,

TP Cao Ldnh, tinh Din1lhdp.
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DANH SACH NHOM CO DONG EE CU
,- DC ct.dng/Bd: ....................:.................................. tham gia Hfri ddng quan r C6ng ty

C6 phAn Xdy ldp vd VLXD D6ng Thrip Nhl€mk! 202t 2026.

Edng thdi 116 cft 6ng (Bd): ldm dai di6n nh6m c6 d6ng.

stt T6n c6 tl6rg
56 CMND/

CCCD/DKKD,
ngay va nor cap

Sii cii phAn
s6 hiu

Kj tOn
(D6ng ddu n5u D

td chftc)

TONG CONG



CON6TY
CO PHAN

vAiLriuxiYDdHc

O|lGil]AP

Kinh

CONG HOA )LA HOI C}IU NGIIIA YIET NAM
D6c llp - Trr do - H4nh phric

DON fTNG CLT
TIIAM GIA BAN KITM SOAT

TY CO PHAN xAY LAP vA \.I-xD DONG THAP

giii: Ban T6 chfc Dai hoi.Idng c6.I6ng b6t thudng
C6ng t1 C6 phin Xiy Lip ri VLXD D6ng Thdp

T6i t€n li
CMND/CC Ngiry c6p:CD s6:

Noi cdp:

Dia chi thuorg tru:

TrinI dQ lrgc r6n:

Hidn denp '.r hitu/dai dien:

Chuydn rgirnh:

c6 phin (Bing chn:

)

Tuong ung vdi t6ng mQrh gr6ld (ding): .. . .. .. ..

Dd nghi Ban io churu Dai h,'i dong co dong bdt Lhurong Cong l) (o phrin Xdy lap tit
VLXD Ddng Thdp cho tdi dugc tharr gia ung cu vao Ban Kidrn soiLt C6ng ty C6 phin
Xdy l6p vd VLXD D6ng Thrip nhiQm kn II (2021 2026) tong ki ho.p Doi hoi dong co

d6ng bdt thudng ngdy l8l\2l2o22.

Neu duq. iii co dong trn n-ni(m bdu lam thrnh rien Bln Kidrr sodt- roi rin dem hdt

nlng luo vd tam hu,vet cila ban than de d6ng g6p cho su ph6t triCn cta C6ng ty.

Xin kan trgng cam on.

D6ng Thlip, ngity ...... thing ...... ndm 2022

NGLTOI UNC CI'
'^ ;,Ki vi ghi rd ho ren. dong dau nir. col

Ghi chi:

Chi co Cd d6ng/Nhi)m cd ddng dti di|u kian theo Ety dlnh ndi dupc tlng ci, di cti.

Don ung ct ti clrc tdi ti,u li€n qtnn phdi dxqc giti ddn Ban tti chtic Dqi h6i ndc 16h00 ngi)1t

07/02/2022 theo dia chi. C6ng ty CIP Xiy Ldp vn \LXD E6ng Thap, t,i 03 du,tng Tt)n Dnc Thdng

phtdng I, TP Cao Ldilh, tinh Ding'lhtip.



Mau ).) Di cn BKS Ditlth . ho co nhan hottc o chirc

a q.Nc i.Y
c6 rHA\
x1v ti! v1 

-
!irlLi!xAt Drlhu

^ . CONG HOAXA EOI CHL I\GHLA\ IITNAM
DQc lip - Tg'do - II4nh phric

EON DE CU
G CTI VITN THAM GIABAN I(EM SOAT

ONc rv c6 psAN xAyLApvA\T-x-D DONGTHip
lDanh , ho co dony co nhan hoac to chi. t

Kinh gii'i: Ban T6 chri'c Dgi hQi tliing c6 a6ng b6t thudng
C6ng ty C6 phAn Xny Lip vn VLXD D6ng Th6p

len lo ciluc/cJ lman: ..............................

C \-ArD CCCD DKJ(D so: .. Ngal cip:

t\(fr c,:lp: .................

Dia chr thLrong tru: ............

HiQndargs0hnu/daidi€n:....................cophin1Bzi,ig.&a ...............)

I rong r,ng r cii tong rrrerrh gia li (dLrng):

Dc nghi Ban lo chuc Da. hqi dong co dung b;l Ihuong Cong l\ (o phdn Xr1 lap ri
VI XD Dong lh;p ch,r toi drtoc de cu:

One (tsa): ..............
( MND ( ( CD.o: .................... ... ....Ngil cip: ......................... Nsi cio:.........................

Did chi thuorg iru:

Trinh dQ hgc vdn: ... ..... Chuyen ngdnh:

I lien dang so hLlru: eo phan ,Bjag, rri ........................ ,

Tucmg tng v6i t6ng mQnh gi6 lii (d6ng): .

I-arn ung cLi rien tham gia Balr Kidrn so61 C6ng ty C6 phan XAy ldp vd VLXD D6ng Thdp

nhiQm k':- II (2021 2026) duqc bAu ou trong k! hop Dai hdi d6ng c6 dong bAt thuong

ngdy 18/0212022.

TrAn trong calm on.

Ding Thtip, ngdy ...... thdng ... ... ndm 2022

NGIIO'.I DE Cf
(Ki va ghi rd ha ftn, d6ng dilu ndu c6)

Ghi-ch[:

- Chica Ci dihlg/Nh6n1cd ddng di diau kiAl1tuea qu), dilh ildi duac img cti tli cti"

Don di ctt vd c(ic kti tieu cb lien qu.n phtii duqc gtti tlan Ban i chttc Dql h1i tru:oc 16h00 ngdl
07/02/2022 theo did chi: Cing ty CP X@ litp.td rLYD Ding Thdp, s6 0j, dudng T6n D c Thing' phlr(jng l,
TP Caa Lanh, tinhDing Thtip



Miu 2.3 Di cn BKS Nh6m c6 d6rry

At o\40
ianiorr
io ttlot
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CONG HOA XA HOI CHI NGHIA VTET NAM
DQc l$p - T1t do - H?nh phtc

DON DE CTI
Ul,[C CU VTT,N THAM GIA BAN KITiIT SOAT

NG TY CO PHAN )LAY LAP VA \.L)(D DONG TIIAP
(Ditnh cho nh6m c6 al6ng)

Kinh giri: Ban T6 chric D4i hQi tldng c6 tl6ng biit thuimg
C6ng ty C6 phnn Xiy Lip vi YLXD D6ng Thtip

II6m na1'. ngiry....... t4i ................................, chtng tdi ld nhnng co dong cuc
Corg t1 Cd phin Xil lap rr VI XD Dorg lh,ip cung nhat' n5m giL-.................. co pl-rn.

chi6m ...........% s5 c6 phdn c6 quydn bidu qul6tcuaCongt). co tdn hong Danlr s6ch dinh kdm
c .r9 n_FdL l'r de cr : ung (ua):

( \,I-\ D C( ( D 'o: ........................... NgcS .ip: \oi cio: ..................................

Dia chi th tr.rng tru:

Trlnh d6 hoc vin: .......... Chuy0n nginh: ...............................

Ilien dang so hi:i!: s; phir lBing,h[t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

I r,'rg ung ','i .ong,'enh Ptj li (Corg): ....

Lrm ung c.r riin rhum gi.r ra.r B"n Kier.oal Lnngl) ( ophdn Xx) lap ra Vl X'D Dong I rop

rh e- {j ll 12021 202t,)duoc oiiu .tr trong tj hqp D'ri \o: dong co dnrg bit r.Jrrro'ng ngal

r8 02.2022.

uong thor clnrng tor tnong nJrxt dc cu:

Ong 1Ba1: ............

C\ND { aCD \o: \gi1 cao: .................. ...... \oi cip: ..................................

Dia ch hrro'p .rrl: .............

Her danes.thiu: cct lhir tBanpcht"- ....................)
Tuong ung vdi t6ng mOnh giS 1d (ddng): ....

I r" dai d d nlom d< ll-qrc h'ir cic t'u nrc rli .u heo dung Ou) din} ri rifc rha'r gia di
cu, Lrng cu r )o J3an KiiLr so.it tia Cdng ty C6 phAn Xay I;p vd VI-XD Ddng Th5p.

Ding Thap, ngay ...... thdng ... ... riin 2022

DAI DTIN NHOM CO D6NG
(Ki Nd shi rd ha t1n)

Ghi ch'i:

Chi (:i C6 d6ng/Nhon cd di g d diiu kien fieo qtrl. rlinh ndi du?c ung clr, di cr.

Don di ctlr vit cdc titi lieu ci tien qudn phdi duqc gtti din Ban tij chtic Dqi hoi Lluoc 16h00 g.t))

07/02/2022 theo .lia xhi: C6ng tt CP Xaiy ldp vi:t TLXD Eing Thdp, ,6 fi, dKlng T6n Dlrc Thing, phtrdng I 
'

TP Cdo Lanh, tinh DingThLip.



Mdu 2 . 3 - Di ci BKS Nhdm cii d6ng

' DANHsAcnNn6vrcOodNcorcO
.. l,tieuOng Bd: ......................... tham gia Ban Kidrn sodr Cdng r1 Cd

phan Xal lap rir VLXD Dong lhzip \hiem kj II (202t 202b1.

Dong thoi dC ct 6ng (Bd): .................... .... ldm dai di6n nh6- c6 d6ng.

Sft Ton c6 tl6ng
s6 CMND/

CCCD/DKKD,
ogay va Dol cap

36 c6 phdn
sir hfru

Kj t6n
(D6ng tliiu n6u D

tO chfc)

TONG CONG



Anh'

,3xlcm

1.

5.

6.

1.

Ci6i tinh:

Ngdy cAp:

L llo rj rer,:

2. N[ln sirh:

3 56 CMND/CCCD,{IO ChiCU:

Noi cAp: ............. ..........

Di,r chr thuong tm:

Di6n tho+i:

lr'nh do chulin lr'lrn: ... ... """"" ""
Ernail :

QrLa trrnh e Jn-e tic: . . ...

Thdi sian Noi lhm viQc Vl tri c6ng viQc

virrtiu xiY Drl-)tG

o{ \A HQI ( Hl NCHiA VIET NAM

c lip - Tlt do - H?nh Phric

SO YEU LY LICH
,VI.TN THAM GIA VAO HDQT/BKS

Y LAP YA vLxD DONG TIrAr 1"elr1

( nuc \ r hien rlr) rQi BD I I llilr c^):""""

9. C6c chuc vu hiQn dang nim gi tiri t6 chuc ldr6c (n5u c6):

Chri'c danh
STT



10.

d6:

S6-c6 phi6u BDT n6m giii: .. ... ... .......... ..... c6 phi6u, chiiim % v6n didu l0 Trong

. Dai dicn s0 hiru: c6 phi6u chi6m " "" """% vi5n diiu le

. Ci nhan sd hirur c6 phi6u, chitim " " " % v6n di€u lQ

11. Danh saah ngudi c6 lien quan cua fng cri viCn (theo quy dinh tqi khodn 23 Diiu I Lu'i't

Doanh nghi\p ngiry 17/06/2A2q sd htru c6 phiOu BDT:

Sii CMND/CCCD/
Hd chi6u/CNDKKD,

ngny cip, noi c6p

sTT ] T6n ci nhin/t6 chfc

12l Lgi ich 1i6n quan d6n C6ng ty vii cric b€n li€n quan cria C6ng ty (n€u c6):

13/ Quydn ioi mAu thuln v6i c6ng ty lnEu col: " " '

Tr,i ctm doan nhirng ldi khoi tuan ld 
.hodn 

toiin drtng sF fiAL

D0ng Th6P, ngdY ... th6ng... rftm2022

tlng cit vi0n
(K!' vii ghi rd hP tAn)

I

Si6 luqng CP nim
gift, fi lQ niim gifr

(.%)



xAY rii vi
lir r iuxiYDurG

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
D6c l{p - Tq do - Hlnh phric

CAM KET CUA UNG VMN HQI DONG QUAN TRI

Kinh gui: Dai hoi dong co dong Cong ry CP X6y lip vd Vat lieu xey drmg
E6ng Th6p

- T6i t6n f,i

n,-ri cdp: ..................

'l6i 1d ung vi6n bAu thdnh viCn H6i d6ng quan fi Nhiem kj,2021 2026 trong kj hqp
DHDCD bit thudng lin tho 1 nam 2022 ctia C6ng ty CP Xay Lip vd Vit liQu xdy dpg
D6ng Thrip.

lhe., qt,' Llinh uua phip lrat ra Qrr chc noi bQ rd quin tri ( ong L).loi xin ca'n kdr

nhu sau :

1. Tui cam ket rang tuan bo odc th6ng tin k6 khai trong h6 so ung vi6n H6i ddng
qrranrri dii rrini len ( ungr) ld ho;n roan rrung thuc r a chinh xac. ndu sai Toi xinlrodn
toin chin trach nhiem trudc phAp 1uat.

2. T;i eam Let rang, ncu dugc bau 1dm thanh vi6n HQi d6ng qudn tr! cta Cdng ty, TOi

sc thuc hi€n mqi.nhi€m vu thinh vi€n HQi ddng quin tri theo dirng quy dinh cira.phlip
lual c6c Quy che cua Cdng ty mot cich trung thuc, can trong va vl lgi ich cao nhdt cua

Cong q. TLlcn thLl dirl du cac quy dinh vC fiinh xung c16t loi ich cta T6i d6i v6i Cdng
t1, bao gdm nhung khdng gi6i han clc lcri ioh c6 1i0n quan di duo. c k€ khai.

^iloi .ip brrr cam \dt nr1 rnor cicl- tLr rgu)!.n !a chiu trach nhidrr re tdt cn nhLntg n,.ri

dung dd dugc rCu trong bin cani li€t tludc ph6p lu{t.

NGU.O.I CAM KET
Ki, shi rd ha ftn)
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