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1.1 Sin lugng vQn tAi: 46.300.000 m3km

1.2 SAn ludng ben xdng ddu: 50.000 m3

Cdn c[r:
- Luit Doanh nghiQp s6 AOtzoOgtQUll ngdy 29 thdng 11 ndm 2005;

- Di6u 16 C6ng ty cd phdn VQq tdi vd Dlch vq Petrolimex HA TAy;

- Cierba, giinOi'ctdng cd ct1ng thudng-ni6n ndm 2015 c&a cong tv cd
phin VQn tdi ve Dich vu Petrolimex Hd Tdy ngdy 16/4/2015.

Dai hQi d6ng c6 tl6ng thucrng ni6n ndm 2015 crla Cong ty cd phdn VQn tAi va

Dich vr; petrolimeiHd T6y ngay 16 thirng 4 nim 2015 v6i 68 cd d6ng v?r ngudi dtldc

riy quydn dq hgp, dai dien cho' 1.423'120 cd phdn tudng drldng 88,9% tdng sd cd

pi an iO quy6n uidu quydt oa thSo lu6n vd bidu quydt th6ng qua c6c Didu sau day:

Di6u 1: Th6ng qua B5o ciio KQHDSXKD nim 2014 vi K6- hoqch SXKD n5m

2015 .

Mgt so chi ti6u chinh kd hoach ndm 2015:

'1 S?rn luong:

2 Doanh thu:

3 Ldi nhuan tru6c thue:

4 Ldi nhuan sau thud:

5 Tl le chia cd tritc:

995.110 tri6u ildng

2.860 tri6u ddng

2.200 tri6u d6ng

10o/o

T! tQ bi6u quydt d6ng i' thong qua h 99,8 % tdng s6 cd phdn bidu quvdt dtt hap'

Didu 2: Th6ng qua B5o c6o cfra HDQT C6ng ty nim 2014.

T! tQ bidu quydt ddng j, thOng qua h 100 % tdng s6 c6 phAn bidu quvdt dtt hQp.

Didu 3: Th6ng qua 86o c5o tAi chinh ndm 2014 di iluoc kidm to6n.

rl Ie bi6u quydt d6ng lr thong qua h 1oo % tdng s6 cd phAn bidu quydt d;r hop'

Oidu 4: Th6ng qua 86o c5o hoqt dQng crja Ban KS c6ng ty n5m 2014.

rl E bi6u quydt d6ng i, th6ng qua h 100 % tdng sd c6 phdn bidu quydt d;t hop.
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Didu 5: Th6ng qua Phuong 6n phin phoi lqi nhuAn nim 2014' Trong d6, tri
cd trlc nim 201 4 v 6i mfic lA 7o/o bln g ti6n (c 6 ph uong iin kim theo).

Ttl te bidu quydt d6ng'! th1ng qua h 99,8 % tdng s6 cd phdn bidu quydt dLt hqp'

Didu 6: Th6ng qua E}6o c6o quy6t todn ti6'n lrrdng, tht) lao nEm 2014 vA

phudng iin trA tidn ludng, thi lao cira c5c thinh vi6n HDQT, c6c thAnh vi6n Ban

KS C6ng ty nim 2015 (cti phwng dn kim theo) .

T9 le bidu quydt ddng y th1ng qua h 100 % tdng s6 c6 phdn bi6u quydt dqr hqp.

Didu 7: Th6ng qua phuong 5n lqra chgn don vi kidm to5n 86o c6o tii chinh
C6ng ty PTS Ha TAy nim 2015 le C6ng ty Hqp danh kidm to6n Viqt Narn (CPA)'

Tl le bidu quydt ddng 'i thOng qua h 99,8 % tdng sd cd phdn bi6u quydt dqt hop.

Didu 8: Th6ng qua n9i dung s&a ddi, bd sung Didu 16 td chfc vi hoqt dqng
c0a C6ng ty PTS Hi TAy (Chi ti€i dinh kdm).

fl b bi6u quydt d6ng !,th6ng qua h 1oo % tdng s6 cd phdn bidu quy6t dtt hqp.

Didu 9: Tridn khai thqfc hiQn Nghi quydt

1 . Nghi quy6t niy c6 hi6u luc kd tU ngdy 16 th6ng 4 ndm 2015.

2. CAc thinh vi6n HQi ddng quSn tri, Ban Kidm Eo6t, Ban Didu hirnh c6 tr6ch
nhiQm chi dao tridn khai thtlc hiQn Nghi quydt ndy theo ch0c ndng, nhiQm v9'
quydn han c&a minh phr) hgp v6i quy dinh c0a ph6p luit vd Didu 16 C6ng ty.

H9i ddng quAn tri c6 trirch nhi6m b6o c6o kdt quA thqlc hi6n t6i Dqi hQi ddng
cd d6ng tai Phi6n hqp thudng ni6n nam 2016.

Ngh! quydt nAy duqc Dei hAi d6ng cd ddng th6ng qua tic 12h ngdy 16

thdng 4 ndm 2015.

I
T/M DAt HotD6NG C0 DoNG

oi nhin:
UBCKNN (thay b/c)
Sa GDCK HN (cong bd TT)

Cong bd TT tren website Cty
HDQT TD XDVN (thay b/c)
C6c TV. HDQT Cty (dd chi dao t/h)
CAc TV. BKS Cty (dd kidm soat)
Ban cD Cty (dd td chfc Uh)
LLtu VT, HOQT Cty.
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CONG TY CP VAN TAI vA DICH VU
PETROLIMEX HA TAY

coNc HoA xA Hor cHU NGHIA vrEr NAM
DOc lap - Tu do - Hanh phfc

Ha N1i, ngdy 16 thdng 4 ndm 2015

BI€N BRN

TOn COng ty:

Dia chi:

Giay CN DKDN:

Thdi gian hop:

Dai didm hgp:

Chuong trinh:

So dai bidu tham du:

DRI HOt D6Nc C6 DONG THUONG NI€N NAm 2oI5

COng ty cd phdn Van di & Dich vu Petrolimex Hn Tay

Km 17 - Qudc 16 6, D6ng Mai, Hi Dong, Hi Noi

56 0303000011 cdp ngdy 14 thlng 11 nam 2000.

Bit ddu hic 8h30 ngdy 16 thlng4 nam 2015

Kdt thric h6i 11h55 ngiy 16 thdng4 nam 2015

Tai H6i trudng COng ty cei phdn VAn tii & Dich vu
Petrolimex Hd Tay, Km17, QL6, Ddng Mai, Hi DOng, Hi
Noi.

Theo Chuong trinh Dai hoi cd dong thuong niOn nam 2015
d6 duoc Dai h6i ddng cd dOng th6ng qua.

Tdng sd cd dong dU hqp Ii 68 cd dong vi ngudi duo.c iy
quydn dg hop, dai dion cho 1.423.120 cd phdn, chiSm
88,9Vo tdng s6 cd phdn c6 quydn bidu quyet cria C0ng ty.

Kh6ch mdi tham du:

- 6ng Trdn Vin Thinh - UV HDQT, TGD Tap doin xlng ddu ViOt Nam

- BA Bni Thi Thriy - Gi6m ddc Kidm to6n, COng ty Hqp danh Kidm to6n Vi6t
Nam (CPA)

Dodn Chir tich gdm:

- Ong Dim Quang Dtng - Dai di6n phdn vdn g6p ctra TDXDVN tai PTS Hd
Tay, Chu tich HDQT PTS Ha Tay - Chti toa DHDCD.

- Ong LC TU Cudng - Dai di€n phdn vdn g6p cria TDXDVN tai PTS Hi Tay vi
ld cd dong c6 nhAn , UV HDQT, Gi6m doc trts He Tay - Thdnh vi6n Dodn
chii tich.

- Bd Dnng Thi H6ng Hi - Dai di0n phdn v6n g6p cua TDXDVN tai FrIS Ha

Tay, UV BKS Tap doin XDVN, Tru&ng BKS mS Hd Tay - Thinh viOn Doin
chu tich.

Thu kf Dai H6i: Bn Ngo Thi Vui - Thu kf HDQT, cd dong c5 nhAn.
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THU TUC KHAI MAC oar nOI
Ban td chitc fiAi hdnh itdng kj dai bidu tham dAr Dqi hQi

Bdo cdo kidm tra tinh hop b cia Dai h6i:

Ong Bni Trung Dinh Tru&ng ban thdm tra tu c6ch Dai bidu c6ng bo kdt quA

thdm tra tu c6ch Dai bidu du hop vdi n6i dung chfnh nhu sau:

Can crl Danh si{ch tdng hqp ngudi s6 hfru chrrng khoSn thuc hi0n quydn b6
phidu cira COng ty cd phdn VAn tii & Dich w Petrolimex Hi Tay sd
YI39l20l5-PTIl /SD-DK, ngdy dang kf cudi cine 101312015, do Trung tam
Luu kf Chrlng khorin Vi0t Nam cung cAp, tdng s6 c6 218 cd dong s6 hfru
tuong rlng 1.600.000 cd phdn c6 quydn bidu quydt duoc quydn dq hsp
DH5CD ltuo.rg ni€n ndm 2015 Cong ty cd pha'n VAn tAi & Dich ru
Petrolimex Hh Tay. Trong d5: TAp doin xang ddu Vi0t Nam ld cti dong c6 cd
phdn chi phdi, so hfu 816.000 cd phdn chi6m t1| ld 5l7o tdng sd cd phdn c6
quydn bidu quydt; Cd d0ng ld td chrlc kh6c c6 01 don vi, sd hfru 2.740 cd
phAn, chidm t! la O,l7Vo tdng sd cd phdn c6 quydn bidu quydt; Cd dong cri
nhAn trong nudc c6 216 cd dong, so hfru 781.260 cd phdn, chi6m t$ ld 48,83Vo

tdng sd cd phAn c6 quydn bidu cluydt;

56 cd ddng vd dai dien cd dong thuc td dU hqp tai thdi didm c6ng bd kdt quA

thdm tra tu cdch d+i bidu ld 68 dai bidu, s& hftu hoac dai di€n s6 htu
1.423.120 cd phAn, chi6m tf ta 88,9 Va tdng s6 cd phdn c6 quydn bidu quyet;

56 cd dong vi Dai diOn cd dong thuc td dU hSp vdo thdi didm bidu quydt cdc
n6i dung cira Dai h6i le 68 dai bidu, chidm t! lA 88,9o/o t6ng s6 cd phdn c6
quy6n bidu quydt cua COng ty;

Theo quy dinh cfia Didu lc Cong ty, cu6c hop DHDCD thudng ni€n nIm 2015
dE dir didu kicn dd tidn hinh.

Dodn chil tich vdThu kj Eai hbi:

3.1. Eoin chir tich:

6ng Dim Quang Dflng : Chir tich HDQT

- 0r,g Le Tu Cudng : UV HDQT, Girim d6c COng ty

B) Ddng Thi H6ng Hi : Trurrng Ban KS

3.2. Thu kf Dai hdi

Bn NgO Thi Vui : Thu kf HDQT Cong ty

Chtong trinh hop DHDCD do 6ng LC Tu Cudng trinh bhy vd duoc Dai hoi
nhdt tri th6ng qua v6i t! 16 lir l00vo.

Thd rc bidu quyat cdc vdn kidn tai DHDCD do 6ng Le Tu Cuong trinh bdy
duoc Dai hoi nhdt tri th6ng qua vdi tj lc Ii 1007o.

r. cAc sAo cAo DuOc rRiNH nAv rar DAI HOI

1. B6o c6o k€t quA hoat d6ng ciia HDQT nam20l4 (Do 6ng Dim Quang Dflng

- Chtr tich HDQT trinh bny).
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2. B6o c5o kdt quA kinh doanh ndm 2014 vd Kd hoach kinh doanh nIm 2015 (Do
6ng LO Tu Cudng - UV HDQT, Gi6m ddc C6ng ty trinh bay).

3. 86o c6o hoat d6ng cira Ban kidm so6t nEm 2014 vit Bilo cdo v€ viCc lua chon
don vf kidm toiin bdo ciio tii chfnh C6ng ty nam 2Ol5 (Do bd Deng Thi Hdne
Hd - Truong Ban kidm sodt C6ng ty trinh biy).

4. Phuctng 6n phAn phdi loi nhudn ndm 2014,86o crio quy6t torin thi lao nim
2014 vit phuong 6n trA thD lao ndm 2015 cho c6c thdnh viCn HDQT vd BKS
(Do 6ng LC Tu Cudng - UV HDQT, Gi6m d6c COng ty trinh bdy).

5. Td trinh NOi dung srla ddi vd bd sung Di6u l€ COng ty (Do 6ng Ld Tu Cudng -
UV HDQT, Girim ddc Cong ty trinh bay).

rrl. PHAN THAo LUAN CUA CAC cd o0iIc
C6c f ki6n ph6t bidu cira ciic cd dOng tai Dai hQi vdi nQi dung chu ydu nhu

sau:

1. Tdi cd cdc j ki4n ddu nhd't tri voi nili dung cdc bdo cdo iluoc trinh
bdy tqi Dai hii vd ildnh gid cao vai trd ldnh ilao, chi ilao cia HQi ddng
qurin tri vd Ban gidm ddc Cdng ty:

- Ndm 2014 tinh hinh kinh ti' chung ctia ddi nildc c6 nhidu khd khdn, tinh hinh
kinh doanh cila COng ty cfing phtii chiu dp ltc kh6 khdn do tdc dbng cdc ydu
16': 19 ldn didu ch'inh gicim gi(t xdng ddu, thrrc hi€n ha tdi trong phltong fiAn
vdn tdi theo quy dinh cila Nhd rurdc vd ttii trong,...Mdc d'i vdy, hoat cl6ng

sdn xudi kinh doanh cila COng ty dd dqt daoc nhfrng kAi qud ddng khich k:
Dtim bdo an todn tdi chinh; Ddm bdo vi€c ldm vd thu nhdp dn dinh cho ngudi
lao dbng; Dtim bdo m{tc trd cd tr?c cho cdc cd dang ld 7Vo; Btio todn vd phdt
tridn v6'n.

- Dgt dr.toc kAi qud tr€n ld do sa n6 ltc c6'giing cia HOi ddng qudn tri vd Ban
gidm d6'c didu hdnh; SLt nd lttc phdn dtiu cila tdp thd CBCW-NLD PTS Hd
Tdy; Stt h6 tro ciaTdp doiin xiing clduVi€r Nam; Stt hW tdc cila Cbng ty
xdng ddu Hd Sctn Binh vir cdc Cbng ty xdng ddu thdnh vi2n Petrolimex.

2. Mbt sd ! kiqi chdt vd'n, dd xudl, kian nghi vni Cbng ty:

- Kinh doanh vdn ttii: Ndm 2014 Cdng ty vdn chuy(ln sang Ldo dat k€t qud
tdi, ndm 2015 Cdng ty n€n ti€p tuc drly tri vd phit tridn dia bdn ndy.

- Kinh doanh xdng ddu:

Ddi vdi biin ld: Cbng ty phdi cb cdc gitii phdp nhdm gidm thidu 15, b6'ti sft
dtlng lao dQng hqp ly dd uing ndng srra? lao dbng cdc cr?a hitng xdng ddu.

i. KiA'n nghi voiTdp ilodn xdng dduViQt Nam:

Dd ngh!Tdp dodn Xdng dduVi€t Nam hd tro girip dd Cbng ty PTS HdTdy vi
PTS HiiTdy dii c6 nhting d6ng g6p vdo thdnh tich chung ctia Petrolimex, ddc
bi€r ld cing tdc vdn chuydn, ddp rtng kip thdi nhu cdu xdng ddu cho vingTdy
Bdc cilaTd qu6'c vd mang chfr "P" qudng bd thttong hitu Petrolimex ra nudc
ban Ldo.
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4. Chi toa dai hdi thay m(t HDQT Cdng ty gitii trinh cdc chdi vdh vd
kiAn nghi cia cd d\ng.

5. dng Trdn Vdn Thinh - UV HDQT, Tdng gidm il6c Ttip itodn XD ViAt
Nam thay m$ cd ddng ki Cing ty m9 dd phtll bidu si ki6ir chi dao pd ed
nhfrng dinh hudng phdt tridn cho COng ty trong thdi gian toi.

6. dng LA Tu Cudng thay m(t HDQT COng ty ctim on vd tidp thu ! kiAn
cia ilai diAn C6ng ty me vd cdLc cd ddng khdc.

rv. DAr Hor DA ndu euvfiT THoNG euA cAc NOr DUNG NHUSAU:

- Nhdt tri th6ng qua b6o c6o tdi chinh n5Lm20l4 v6i s0 phidu bidu quydt nhdt tri
lir lOO9o tdng sdphidu c6 quydn bidu quy6t cua tat cA dai bidu cd d6ng vd dai
di€n cd ddng du hop.

- Nhdt tri thong qua biio c6o cira HDQT Cong ty v6i sd phi6u bidu quydt nhdt
ni le Ie lOOTo tdng s6 phidu c6 quydn bidu quydt cria tdt ce dai bidu cd dong
vd dai dion cd dong dU hSp.

- Nhdt tri th6ng qua 86o crio kdt qui hoat dong SXKD ndm 2014 vd Kd hoach
SXKD nam 2015 vdi sd phidu bidu quydt nhdt tri lir 99,8Vo tdng sd phidu c6
quydn bidu quydt cfra tdt cA dai bidu cd d6ng vi dai diOn cd dong du hop. C6
01 f kidn khdng ddng y v6i tj, l€ 0,27o tdng s6 phiSu c6 quydn bidu quydt cria
tdt ch dai bidu cd d6ng vi dai didn cd dong dtr hsp.

- Nhat tri thOng qua b6o c6o hoat d6ng cira Ban kidm so6t nim 2Ol4 vdi s6
phidu bidu quy6t nhat fi Id l00o/o tdng sd phidu c6 quydn bidu quydt cria tat
cA dai bidu cd dong vi dai di0n cd dong dU hSp.

- Nhat tri th6ng qua Phuong 6n phAn phdi loi nhuan ndm 2014 vli sd phiSu

bidu quydt nhdt tri lit99,87o tdng sd phidu c6 quyen bidu quydt cua tdt ce dai
bidu cci dong vir dai dicn cd dong dU hSp. C6 01 i kien kh6ng d6ng f vdi ti lc
0,,2Vo tdng s6 phidu c6 quytln bidu quydt cta tdt cA dai bidu cd dong vi dai
di0n cd dOng du hop. (c6 phucrng rin kEm theo).

- Nhat tri th6ng qua b5o c6o quyet to6n tidn luong, thir lao HDQT vh BKS nim
2014 vd phuong 5n tri luong, thi lao cho cdc thinh vi0n HDQT vi thinh vi6n
BKS nam 2Ol5 v1i sd phi6u bidu quydt nhdt tri lit IOOVo tdng s6 phieu c6
quydn bidu quydt ciia tAt cA dai bidu cd d6ng vd dai di6n cd dong du hop (c6
phuong 6n kEm theo).

- Nhdt tri dd xudt cfia Tru&ng Ban KS COng ty lua chon don vi dd kidm to6n b6o
crio tdi chinh COng ty ndm 2015 ld COng ty H-qp danh Kidm todn Vi6t Nam
(CPA), iry quydn cho HDQT C6ng ty ddm phrin giri dich ru kidm to6n, ki hqp
d6ng vi tridn khai thuc hi6n vdi sd phidu bidu quydt nhdt tri lit lo07o tdng sd
phi6u c6 quydn bidu quydt cria tat ce dai bidu cd ddng vd dai diOn cd dong du
hop. C6 01 f kidn kh6ng ddng ! v1i t! lQ 0,2Vo tfing s6 phidu c6 quydn bidu
quy6t cira tdt ca dai bidu cd d6ng vi dai di6n cd dong dU hsp.

- Nhdt tri thOng qua NOi dung sira ddi vn bd sung Di6u 16 td chrlc, hoat dOng

cira COng ty vdi sd phidu bidu quydt nhdt trild lOOTo tdng sd phidu c6 quydn
bidu quydt cira mt ca dai bidu cd dong vd dai di0n cd dong dU hSp (n6i dung
chi ti6t kbm theo).



rv. TH0 TUC sf taAc ou uOr
- Bi6n bin Dai h6i: Duoc lAp xong hdi 12h ngdy 161412o15 vi dE ducyc Dai

h6i d6ng cd dong thudng ni6n nam 2Ol5 nhtit tri thOng qua vfi s6 phidu bidu
quydt nh{t tri lir lO8% tdng sd phidu c6 quydn bidu quyar cria tdt c6 d4i bidu
cd dong vd dai dion cd dong dU hSp.

- Nehi quydt Dai hQi: Dai hdi ddng cd dOng thudng ni6n ndm 2015 nhdt tri
th6ng qua vdi sd phidu bidu quydt nhdt tri lit l\OVo tdng sd phidu c6 quydn
bidu quydt crta tdt cL dai bidu cd dong vi dai dion cd dong dU hgp.

- 6ng Dim Quang D0ng thay mdt Doin chri tich ph6t bidu tdng kdt vi bd mac
D4i hoi.

Dai h6i trd mac hic 12h cing ngiy.

THU KY oAr Hor

NGO THIVUI
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TAP EOAN rlNc oAu vlEr nlvr
coNc rv cP vAN rar vA DICH vV

PETRoLIMEX nl rAv

CQNG HoA xA HQT cgu NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tq do * H4nh phtic

-------oOo-------
Hd NQi, ngdy 19 thdng 03 ndm 2015
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Kinh thaa: Cac Qt{,vi cd d6ng vit Quy vi dqi bi6u!

Thay mqt HQi d6ng quan tri (HEQT), t6i xin trinh bdy brio ciio hoat dQng cria FIEQT

ndm 2014 vd dA xu6t mQt s6 dinh hu6ng trong nrm 2015 nhu sau:

I. EAC DIEM TiNH HiNH:

Ndm 2014, n6n kinh tt5 vigt Nam v?r thtS gi6i vin cdn kh6 kh5n, tuy c6 d6u hi6u phuc

tr6i ntrurg cdn r6t chim vd kh6ng d6ng d€u; gi6 ddu th6 gidi bi6n d6ng manh vir c6 xu

hudng giim sAu di t6c dQng x6u d6n m6i trucrng kinh doanh. Trong ndm 2014 t6ng c6ng

c6 24 li,n didu chinh gi6 XD; trong d6 19 lAn giim gi6 XD Cong ry bi 16 chOnh lQch gi6

hdng tdn kho la (-) 1.262 triil d6ng; 05 lAn ting gi6 XD lai 341 tri6u d6ng. T'6ng cQng l5

tdng, gi6m gi6 XD ld C) 921 triQu diing.

VO tinh hinh kinh doanh vAn tii: Tir ngiy 0ll04l2\l4 xe 6 t6 vdn chuyOn x6ng dAu

phii ha tAi trong dung tich xi tdc theo quy dinh cua Nhd nudc vA tai hong cho phdp tham

gia giao th6ng, trong khi d6 TQp doan kh6ng di6u chinh tlng gi6 cu6c. Vi0o C6ng ty phAi

ha tii trong binh qudn ld i 5%, d6ng nghia chi phi vd giri thanh v4n tai tIng tuong img, do

d6 dd tric dQng ldm giAm hiQu qu6 kinh doanh vAn tii.

Trudc tinh hinh kh6 khln d6, HDQT da phii tr6n trd suy nghi tim ra cdc giii ph6p, chi

d4o diAu hdnh hoat dQng SXKD cira c6ng fy vuot qua nhtng kh6 khln th6ch thirc, nim
blt co hQi kinh doanh dC hodn thdnh c6c chi ti6u k6 hoach md Dai hQi d6ng c6 d6ng giao.

rr. KET QUA HOAT DQNG CUA HEQT NAM 2014:

1. Einh giri tinh hinh ho4t ilQng cfia C6ng ty nim 2014:

i. 1 Ve k6t quA ho4t dQng SXKD ndm 2014:
. -,1 " ,

a) ve san iuong:

- Sin lugng vdn tdi dat gAn 45 triQu rn3.km tdng 6,50/o so vdi thuc hiQn ndm 2013, cht

y6u do tlng thdm sin lucrng vin chuy6n xdng ddu t6i xudt Ldo, sin luo. ng v6n chuy6n

trong nutic giim 3%o (do sAn lugng b6n cria C6ng ty XD I{d Son Binh gi6m).

PETROLIMEX



:-
rA 7a-,

,lGr
irH;
lAtlt
oLi
i l/

6.1

- San luo. ng brin xdng dAu d4t 52,254 m3, gi6m 16,5oh so vdi nim 2013 (giim

11.700m3), lj do mr?c 1ai gQp C6ng ty tluoc hudng thdp trong khi nguiin hdng khdc trd

mtc thi lao cao hon n6n d5 thu hrit kh6ch hdng d4i lj cria C6ng ty.

b) VC chi ti6u lgi nhufln:

- T6ng lqi nhuin trudc thu6: 2.783 triQu d6ng dqtl05% kti hoach, tdng 11,5% so vdi

thuc hiOn n6m 2013.

Cs th6:

+ Loi nhuin tir hopt tlQng SXKD ld: 1.092 triQu d6ng.

+ Loi nhufln tir b6n thanh lf xe 0 t6 ht5t ni6n h4n sir dpng, kh6ng dugc phdp luu hAnh

theo quy dinh cria Nhi nu6c ld: l.i 16 triQu d6ng.

+ Loi nhuAn khbc: 57 5 triQu ddng.

Trong d6 lgi nhuQn tu ho4t dQng SXKD d4t th6p, nguy6n nhdn chri yilu do n6m 2014

C6ng ty phai bn 15 cho KDXD le (-) 1.379 triQu d6ng.

- T6ng lqi nhuAn sau thui! dat2.I13 triQu d6ng d4t 106% so vdi k6 hoach.

- Ti lc chia c6 tri" dg kituld7%
1.2 Tinh hinh qu6n tri C6ng ty: C6ng ty dd xAy dqng dugc hQ th6ng quin tri nQi bQ,

d6p ring mqc ti6u minh bach, kip thdi thdng tin v6i c6 d6ng vd nhd dAu tu.

1.3 V6 tr6ch nhi6m x6 hQi: C6ng ty lu6n theo ilu6i muc tidu ph6t tri6n biin virng, Iu6n

gin viQc tlng trudng lgi nhu4n vdi lgi ich xd hQi, bdo ve mdi truirng, phdt tri6n ngu6n

nhAn lqc bAn vtng.
1.4 Nhirng thay ddi chri y6u trong ndm: Nim 2014, C6ng ty dE thuc hiQn tofur b6 c6ng

t6c cAi t4o, sria chira ha tii dung tich xe 6 td xitec theo dirng tii trQng quy alinh cua Nhd

nudc, diing thdi ddu tu thay th6 12 xe 6 t6 xitec h5t nion han sir dung vd b6 sung dung tich

xe bl m6t do h4 tai trong; bu6c dau tri€n khai vi6c m0 rQng vd ph6t tri6n lo?i hinh kinh

doanh kh6c (Kinh doanh DMN, gas, nudc gi5t, bio hitim cta Petrolimex) theo chu

truong, dinh hu6ng cria Tflp dodn Xing dAu ViQt Nam.

2, HoqtelQng, tht lao, chi phi ho4t tlQng cfia IIQi d6ng quin tri:

Trong nlm 2014, cb su thay d6i nhen su trong HQi d6ng quAn tri nhu sau: Ngdy

L7l4l11l4, Dai h6i ddng c6 ddng thuong ni6n tld miSn nhiQm Ong Ddo Vln ChiQn th6i

tham gia HDQT de nghi huu theo ch6 dQ. DOng thdi DHECD da biu b6 sung 6ng

NguySn Tir Binh - Ph6 gi6m d6c C6ng ty tham gia thdnh vi6n HDQT. Nhu v6y, ndm

2014 HDQT c6 5 thdnh vi6n kh6ng chuyan tr6ch, trong d6 c6 1 thenh vion kh6ng tham

gia didu hinh.
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TT Hg, t6n Chric vg Tidn tuong
n5m 2014 (tt)

Thi lao ndm

2Ot4(tt)

I Eirm Quang Dtng chn tich HDQT kicm nhiem 74. 160.000

2 Ddo Vdn ChiQn Ph6 CT HDQT chuydn tr6ch 44.320.000

J L6 Tq Cudng WTT HDQT kidm CD 332.400.000 53. 1 60.000

4 Nguy6n Tti Binh UV HDQT kiem Pho CE 26s.920.000 39.870.000

5 Nguy6n Tiiin Cudng UV HDQT ki€m Ph6 GD 265.920.000 s3.1 60.000

6 Bii Qu6c Hoii UV HDQT ki€m nhiQm 244.071.000 s3.160.000

3, T6ng k6t c6c cuQc hgp vh c6c q,ry5t dlr,t cia HDQT:

Trong ndm 2014, HDQT da tri6u tQp 04 phi€n hqp vd 6y y kii5n bing vin bAn 6 lAn,

clO ra nghi quytit va c6c v6n dA thu6c thAm quy6n HDQT quyl5t d!nh.

4. Ktit qun gi6m s:it dlii vrii Ban tliiiu hirnh C6ng fy:

HDQT da chi d4o, gi6m srit ho4t rlQng cta Ban diAu hinh th6ng qua vi6c:

- Dlnh ki hdng quj, d6nh gi6 tinl hinh thuc hign nhidrn vu kti ho4ch sAn xu6t kinh

doanh ndm 2014, da ra nhtng muc tiCu cp th6 vi th6ng qua c6c chir truong, dlnh hudng

vd gi6i ph6p thuc hiQn cho Ban didu hdnh.

- Gi6m s6t c6ng t6c dAu tu thuQc thAm quydn HDQT quytlt dir.,h.

- C6ng tric chuAn bi DHDCD thudng ni€n, xdy dung k6 ho4ch ndm 2015.

ilL PHIIONG HUdNG NAM 2015

l. Hoqt dQng vdn tdi: C6ng ty duqc Tip do?rn giao 6n dinh vd sAn luong v4n chuytin

xlng dAu vd tlon gi6 cudc. Trong ndm 2015 v?r c6c nhm ti6p theo, ho4t dQng vdn tii v6n lir

linh vuc sin xu6t, kinh doanh chinh mang lai loi nhuQn chri y5u cin duoc ti6p quc chir

trgng dAu tu d6 ndng cao nlng lyc, ch6t lugng phuc vu, giCr gin uy tin vi thuong hi6u cria

Petrolimex.

2. Hoqt d6ng kinh doanh xdng diu: NIm 2015 6p dung Quy chi5 kinh doanh x[ng ddu

mdi crja Tip dodn Xdng dAu ViQt Nam vd Nghi dinh 83/ND-CP cta Chinh pht, tinh hinh

KDXD cua C6ng ty c6 thuen lgi hon so v6i co ch6 t6ng dai ly c6c nd,m truoc; tuy nhi6n

ho4t dQng kinh doanh xing dAu n6i chung chua c6 sq khdi sic, gi6 d6u thii gi6i vfin cdn
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nhi6u di6n bi6n kh6 tudng. C6ng ty chti truong tinh giAn b6 m6y d6 ti6t gi6m chi phi quan

lj, tiiip tgc tim ki6m thu€ th6m CHXD m6i vd b5 tri sip x6p lao dQng hsp lf dd ndns cao

ndng su6t vd hi6u quA kinh doanh.

3. Hoqt dOng tdi chinh: C6ng ty ti{ip tpc tlng cudng c6ng t6c quin lf tdi chinh, ki6rn

so6t ch{t ch6 c6ng nq d6 giam thi6u rrii ro vA chi phi l6i vay, tdn dgng c6c g6i vay v6n l6i

suat,ru dai d6 tdng hiQu qu6 kinh doanh.

4. Host dQng kinh doanh khdc: Ph6t huy lqi th6 dia bdn kinh doanh xlng diu li c6c
- ,:. ,icta h?rng xdng dau ile mo rQng vd ph6t tri6n loai hinh kinh doanh t6ng hqp cdc m4t hdng

vd dich vu cua Petrolimex, v6i muc ti0u t4o thdm thu nhip vi giii quytlt vi6c lim cho

ngudi lao elQng. Tru6c mat ta Oay manh san luong bfur DMN vd cric sAn phAm h6a dAu,

brio hi6m, Gas, nu6c gi{t cta Petrolimex.

Kinh thna ctic Quj,vi c6 ding vd ctic Quj, v! irli bi6u,

Niim 2014 trong biii cdnh khd khdn chung ciia kinh tii ctiit nu6c vd crta TQp ttodn

Xdng diu ViQt Nam, hogt itQng SXKD crta COng ty ciing chlu nhiiu tip l7rc khd khdn;
Nhitng kit qud md Cbng ty ilqtt ihrqc ld riit ddng ghi nhQn, minh ch*ng cho tinh thin
ldm viQc hi(u qud, nghi1m fic, dodn kh vd cdu th! cfia HDQT. Di ttgt ttuqc nhi?ng

thdnh qud ndy, HEQT xin trdn trgng cim on sat quan tdm chi tlgo cfia Cbng tX m9 lit
TQp dodn Xdng ddu Vi(t Nam tgo etiiu kiQn vi th! trrdng vQn tdi vit co chii chinh sdch,

sV hqp tdc cd hiQu qud ctta Cing ty XD Hd Son Binh, Cbng ty XD DiQn BiAn,

Petrolimex Liio vd cdc ddi tic, bgn hing.

HDQT xin chiln thdnh cdm on Ldnh elgo vd cric phbng, ban TQp ttodn Xdng itiu
ViQt Nam, C6ng ty XD Hd Son Binh, C6ng ty XD Ei€n Bi€n, Petrolimex Ldo vd ctic ddi
ttic, bgn hdng dd gidnh cho PTS Hd Tdy sr.t gitip ild vii hqp tdc hiQu quL di dqt duqc kAt

-;qua tAn, itdng thdi crtng xin cdm on Quj, v! c6 tl6ng vA sq ttdng g6p vd cb vit itbi vhi
COng ty.

Ndm 2015 itwqc dqt btio tinh hinh s€ citn nhiiu khd khrin. Riit mong ihtoc s4r chia
si, cdm thbng cfia Qu!, v! c6 il6ng di Cbng [, vuq1 qua vd hoin thdnh tfu nhiit KH
2015.

Thay mfit HQi eting qudn tr!, tbi xin k{nh chtic Quj, v! cA ddng, Quj, v! dqi bi6u St?c

khie, Hgnh phric vd Thdnh itttt./.
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TAP DOAN XANG DAU VI['T NAM
CONG TY CI, VAN TAI VA DICH VU

PETROLIMEX HATAY

CQNG HOA XA HQI CHTJ NGHIA VIDT NAM
DQc lflp - Tu do - Hanh phfrc

---- ---oO o -------
HdNQi, ngdy 19 thdng 03 ndtn20l5

PETROLIMEX

TO TRiNTI
PHUONG a.N pnAN PH6I LgI NHUAN NAM 2014

I. Nguy6n tiic phin ph6i tqi nhuln:
- Cdn cir Didu lQ t6 chric ho4t d6ng C6ng ty c6 phAn Vqn tdi vd Dich vu Petrolimex Hi TAy;

- Cdn cir 86o crio tdi chinh nam 2014 cia C6ng ty c6 phAn Vin tdi vd Dich vq Petrolimex Hd

TAy d6 du-o. c ki6m to6n boi C6ng ty Hcp danh ki6m to6n Vi6t Nam;

- CIn cir k6t qun SXKD thuc hiQn nim 2014;

II. Phuong rin phfln ph5i lqi nhu|n thu.'c hiQn nIm 201'1:

TT Chi ti6u 56 tiijn(vND) Ghi chri

I Loi nhudn thuc hi6n 2.783.176.734 1= 1a+ 1b

1a Loi nhudn hoat dQng kinh doanh 2.7 83.17 6.734

1b Lii ch6nh lech tj, gi6 chua thtLc hiQn 0

1c Loi nhudn chiu thuiS TNDN 3.045.889.627 lc: I+ ld

1d Chi phi chiu thu€ TNDN 262.712.893 Thir lao HEQT, BKS
vd c6c khodn kh6c

2 Qu! ph6t tri6n khoa hoc vd c6ng ngh6 0

3 Thu6 TNDN 670.095.718 3= lc x 22%o

3a Ti hoqt d6ng kinh doanh 670.095.718 3a=3-3b

3b Thu6 TNDN tri lei CLTG chua thuc hi6n 0 3b: 'lb x 22ok

4 Loi nhudn sau thtte 2.113.081.016 4: 1-3

4a LNST tiL hopt d6ng kinh doanh 2.1r3.081.016

4b LNST tu lai CLTG chua thgc hien 0 4b: tb - 3b

5 chia c6 tric (7%) I . 120.000.000 CO tftc bing tiAn

6 Qu! dAu tu ph6t triiin 405.000.000 6= 4a- 5 -7 -8

'7 Qu! khen thu6ng 300.000.000

8 QuI phirc lqi 288.081 .0 I 6

Kinh ili ngh! DHDCD thudng niAn niim 2015 COng ty cii phAn VQn tdi vd Dlch v1.t Petrolimex

Hd TAy hdng qua.
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,TAP DOAN XANG I)iU YIET NAM

c6\c tycpvAN r {r vA Dtc vV PE tRoLlMt \ HA l.i\

c6c cu6c hep.

II.K6I quri ki6m tra, girim sdt
l. ThAm dinh b6o c6o tdi chinh

- MQt sO chi tidu tai chinhco bin trong b6o cdo tdi chinh:

coNG Hoi xA Hor cH0 NGHiA vtET NAM

Doc lAp - Tu do - H?nh phtic

56: f0 rcrsuarav - ers HdNAi, ngdy l9 thdng 03 ndn2015

tsAo cAo KET QUA Ho4.r DQNG
cirA BAN Kltusoir COnc rv- co pnAN viN rAIvA DICH vq

PETROLIMEXHA TAY NAM 2OT4

Kinh thua cdc Qu! Co dong, cdc Quy vi dai iri6u!

Thuc hi6n chfrc ndng nhi6m vu ki6m tra gi6m sdt quy dinh tai LuAt Doanh

nghiQp; Didu 16 cua C6ng ty CP Vin tii v.i Dish vp Petrolirnex Hd Ti1' (Cty) vd Quy

ch6 t6 chirc vr\ hoat d6ng c[ta Ban ki0m so6t, Ban ki6m sodt rin b6o c6o tru6c Eai h6i

c16ng c6 d6ng k6t quh ki6m tra gi6m sit hoat clQng cira CTy vd tinh hinh hoat d6ng c[ra

Ban ki6m soit trong nim 2014 nhu sau:

I. Hoat tl6ng ciia Ban ki6m so{t
tsan kiOm soAt de thuc hiOn dung chfrc n[ng, rfii6m vu gi6m s6t hoat cl6ng quin

ly diOu hdnh dAm bio nguyOn tic kh6ch quan, trung thr"rc cdn cir vdo Ei0u 16 cua CTy,

nghi quy€t cira Dai h6i c6 dOng, cira HQi c16ng qudn tri, cdc quy dinh ph6p l1' hiQn hdnh.

Trong ndm 2014 Ban kitim sodt di tri6n khai m6t s6 c6ng vi€c sau:

- XAy dyng k6 hoach c6ng tAc trong quy 1/2014 dA t6 chirc thLrc hi6n tren co so

quy dinh vd phAn c6ng nhi6m vu cho tirng thdnh vi6n.

- T6 chuc hgp Ban ki0m sodt theo quy dinh

- T6 chirc gidm srit trgc ti5p vC tinh hinh kinh doanh vd thuc hiQn c6c nghi quy6t

ffi$
PEYROLTME

cua DHCD vn HEQT trong th6ng 9/2014; ThAm dinh s6 ligu quv6t todn ndm 2014 d0

lrinh DHCD
- Tham du rli-v dir c6c cu6c hop ciia I{Qi d6ng quAn tri vd tham gia y ki6n trong



STT Chi ti6u DVT
3Ut2t20t4

Cty Me Hcrp nhdt

I Tdng tiri sin 84.551

I Trii s$n ngiin han ?r ttdng 21.643

2 Tdi sAn ddi han Tr d6ng 56.908

-) Loi th6 thucmg mai Tr d6ng 0

II T6ne nsuain v6n 84.551

1 Nrv phii trA Tr d6ng 56.126

2 Ngu6n viin chrh sd hiru Tr d6ng 28.425

3 Loi ich c6 d6ne thiou s6 Tr d6ng 0

III Khii nlng thrnh todn

1 H0 s6 thanh todn ngin han LAn 0,97

2 FI6 s6 thanh todn nhanh I,AN 0,53

IV Co ciu ngudn v5n

1 No phAi trilT6ng t gudlr vilin % 66

2 V6n chir so hiru/T6ng ngu6n v6n o/ 34

V Khi nlng sinh lr.ri

Loi nhudn sau thue Tr d6ng 2.t13

1

ROE (Ti su6t LNs'f,ryon chu sd hiru
BQ) o '7,4

2 ROA(Ti su6t LNST/T6ng tdi sin) o/n

VI Lli co' brin tr6n cd nhi6u ci6ng 1320

ist
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- X6c nhin b6o tiri chinh ndm 2014 cua Cty CP Vdn tdi vd Dich vu Petrolirnex

Hn Tny da dtroc ki6m torin bdi Cty Hqp danh ki6m todn Viet nam - CPA phin 6nh

trung thuc, ho-p l), k6t qui kinh doanh ndm 2014 vd tinh tinh tdi chinh Ct1,d6n thoi
,.^ ;.. -didm cu6i nam, phi hop voi chuAn muc kC toan ViCt Nam vd quy dir r ph6p 1! c6 1i0n

quan.
..,1 I . . ,

- K6t qua sin xu6rt kinh doanh n5m 2014 dE ph6n 6nh dAy dtr doanh thu chi phi
phdt sinh phu hnp v6i c6c quy dinh phAp lj hi6n hdnh.

2.Tinh hinh thuc hi6n c6c chi tidu k0 hoach nim 2014

V6 co bin, Cty r15 hodn thdnli cric chi tiOu k6 hoacl.r Dai hQi c6 dOng phO duyQt, kiit quA

cu th6 nhu sau :

- Doanh tLrr) dat 1.174.648 trd b[ng 87%KH vd 83% CK nim 2013.

- Loi nhuAn tru6c thu6 d4t2.783 trd bdng 139% KH vit 111,5% CK ndm 2013,

Iqi nhu4n sau tliu6 2.1 13 tri6u d6ng. Tj' suAt loi nhudn trOn v5n diCu lQ BQ 13,2%.

- C6 tuc du ki6n chi tril:7% (hip hcrn KH 1%)
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- Linh vuc v6n tdi: Sdn lugng v4n chuy6n dat 44,9 tri6u m3,km bing 106,5%

nim 2013, lc.,i nhuQn dqt 2.058 tliQu d6ng. Vi6c quin ly tdi trqng di tdc dQng lon d0n

ho4t d6ng kinh doanh vd tdi chinh Cty, dung tich ph6i ha tdi BQ l5%, chi phi ha tdi

ph6t sinh 2.055 trieu d6ng ldm gia tdng chi phi, nhu cAu dAu tu phuong ti6n ting. Trong
., .l

qr"ry 4 gi6 xdug d6u gidm manh, nhung nhfp d6 cli6u chinh giim cuoc cua Tdp dodn

xing dAu VN tuong drii sat v6i di5n bi6n gi6 n6n y6u t6 ndy t6c d6ng gidm giri thdnh

kh6ng nhi6u. Cty c15 r6t n5 lqc th6o gd kh6 khirn, tang cuong diu tu doi moi phur:ng

tiQn (Dnu tu 17 phucmg tiOn), gia tang s,rn luong. tidt giam chi phi trong bao g6m cd., .)
bien phdp giam dcrn gid tien luong vd gidn khdu hao, 6n dinh gi6 thdnh vin tdi duy tri

rnuc loi rrhuirn lrin m3.km xip xi narn truoc (Nam 20lJ dQt 42.5 dong/m]knr: N5m

2014 dat 45,7 d6ng/m3km) trong di6u kiQn giri cudc vd co bdn kh6ng tang so v6i nam

2013.

- Linlr kinh doanh xdng dAu: Sin luong xudt blLn d:4t 52.254 m3,tin bdng 81,6%

nhm 2013, lrong d6 sAn lucrng b6n ld (cd cAp nQi dgng) gidrn 6ok, sin luong biin bu6r-r,

dpi lj giAm 26%. L6 (-) 1.379 triou d6ng; trong d6 biin bu6n lai 445 tri6u cl6ng, b6n l0

16 (-)1.S24 triau diing. B6n ld 16 do 2 nguy6n nhin: gidm gi6 hing t6n kho (921 tri6u

d6ng) vd chi phi b6n 16 cao hon so v6i mit bing nhung thu lao b6n 16 Tdp dodn xdng

cliu \/}{ giao kh6 thAp kh6ng dri bt chi phi.

- Loi niruirn hang hoa. dich vu klrdc 391 tridu dong hing l11o/o nem 2013

- Thu nhdp khric vd thanli li tdi san 1.690 trieu ddng.

3. Tinh hinh thuc hicn Didu 16 cons. ty vi Nshi q!y6t DHDCD.

- Lloir.r thinh viQc phdn ph6i loi nhuAn vd chi tri c6 uc cho c6 d6ng nim 2013.

- Thr..rc hi6n chi ti0u k6 hoach SXKD: Cty dd hodn thdnh vuot rnirc chi tiOu sdn

luong vin tii; Chi ti6u sdn lucmg bin xang dAu va doanh thu kh6ng d4t KH chi y6u vi

ly do kJrdch quan (Thir lao thip nen Cty chu truong gidrn ban dqi l!, giam cong no d6

dAm bho an todn tdi chinh); Chi ti6u lgi nhu4n vuot KH do cci thu nhap kh6c vd thanh

ly tdi sdn 1.690 tri6u d6ng, ntiu loai tru y6u t6 niv lgi nhu{n tir hoat d6ng kinh doanh

chi con 1.093 tri6u d6ng bing 4l% KH, czic yi5u t6 chinh ldm giim loi nhuin kinh

doanh ld chi phi ha tii phrit sinh vi giirn giri xdng diu t6n kho tai cdc CID(D.
,.,: , ,;.
4.Kdr qui aidm sdt doi vrri th,rnh \ i6n Hoi d6ng quan tri.

- HDQT di lim viQc theo dtng Ei6u l0 vd quy ch6 hoat d6ng, trong ndm 2014

dd t6 chric 04 phi0n hqp, lAy y kitin bing vdn bin 06 lAn, cld ban hinh nghi quy6t vd vin
birn, tri6n khai thuc hi6n dirng chuc ndng nhi6m vu vti thAm quydn theo thdm qu-v6n

duoc phAn c6p.

- Irong nim 2014, H6i d6ng quin tri tap trung chi dao cliy manh vi6c ha tii,
. ,;.

tang cuamg ddu tu phuong tien, cdt giim nhing du 6n chua cdp thiot, co cAu lai phuong

tign d6p ung nhu cAu vAn tii, tdng cudng kinh doanh hdng hoa khric, thi didm thtlc hien

khoiin lao d6ng vdi mQt s6 CID(D. Do phii tap tung cho nhiQm vu chinh ve cong tiic

cAi tao h4 tii dung tich xe theo chi dao cira Tdp Doin phi hqp vdi tai trong quy dinh

cira Nhd nuoc, ddng thdi v5n phii bio rlim ddp ung dir nhu cAu vfln tdi cho ciic don vi,
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do yOu cAu c6p brich vA hoat dQng vAn tai n6n v6n dd gini quyet b5 t i sip xdp lao cl6ng

cric CFD(D chua dugc giii quytit tri6t d6.

- tsan girinr d6c dii lich cy.* ridn khni nhitirr girli phrilt tlcl cltu ddi vdi lhrh vr,,-* e41 [ill

d6 thuc hien cdc chi ti6u KH nim 2014 trong b6i cenh r6t nhiau kh(r khin

- Gi6m d6c Cty thttc hi6n ditng cric chuc ndng nhi6m vu vd phdn c6p cria HQi d6ng

cluin tri, chu d6ng de xu6t giii quy6t nlirng vutrng mic v6i HEQT.

Gi6m c16c CTy vd ctic Phong, Ban nghi6p vu di cung cAp th6ng tin diy dt, tao, rlidu

kian rhuAn lcri cl.ro Bar] ki6m so6t thyc thi nhiom vu. c6c i ki6n, ki6n nghi crha Ban

ki6m so6t duoc H6i d6ng quAn tri vd Gi6m d6c Cty quan tirn, di vr\ dang duoc triEn

khai thuc hiQn.

III. Ki6n nghl

Ee hodn hodn thinh k6 hoach SXKD n[m 2015 va crc mttc ti6u phat tridn

trong cic nirn ti6p theo, Ban ki6m sodt de nghi HQi dong quAn tri Cty r-rghiOr-r cuu tritin
ph6t tri6n

hhai m6t s6 nhi6m vu vd giii ph6p sau:

-Cty cAn tich crrc tri6n khai c6c giAi phrip d6ng bQ d6 nAng cao hi6u qud vi t[ng
nAng suit lao d6r.rg cira CIXD: Bdm s6t di6n biiln gin xing ddu d0 giAm thi6u rui ro
giam gi6 vd tranh thu co h6i tdng gid; Co c6u hi CHXD giAi th6 CHXD kh6ng c6 loi
itr6 thuong mai; DAy manh kinh doanh diu nhim, gas vii mOt s6 hdng.h6a dich vu c6

tinh khi thi; ivlo r6ng vi6c khodtr lao d6ng voi CFD(D srin luong thAp; T'hng cudng
kiim tra giirn sat phat Iridn nh&ng ron lai trong querr l1i vi ti, chrjtc kinh doenh...

-Tich ouo tim ki6m ngu6n hdng dC tluy tri vd gia tdng sAn luong vin tii khi nhu

ciu vAn tai Ldo du kiOn giirn trong nim toi; Phin tich hiOu qua trJmg lu6ng tuyen. diSu

chinh cdc chi phi kho6n phu hgp, gia ting sin lucrng c6c tuyen c6 hiQu quA cao.

-Chir trqr-rg cric gidi ph6p dAm bio an todn phuor.rg ti6n vAn tii, CHXD, an toin
tdi chinh, thLr h6i scnn no qud han 494 tri6u r16ng.

. -S6m c6 phuong 5n xir l1r d6t Khu B - D6ng Mai giAm 6p luc t[ng chi phi thuO

dat.

Thay mlt Ban ki6m soiit t6i xin chuc ciic Quj c6 d6ng vd c6c Qu! vi dai bi6u

suc kh6e, tl-rinh c6ng vd hanh phirc !

'zoloilel
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TAp EOAN xlNc oA-u vrEr Nau cgNc Hda xA HOr cnO Ncnia vrFT NAM
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l{d NQi, ngiy 19 thdng 03 ndrn 2015

BAo CAo CUA GTAM D6C
vE KET QUA SXKD NAM 2014 VA Kf HOA.CH NAM 201s

K[nh thra: Cac Quy vi cti d6ng vd Quj,vi dai bidul

Nim 2014 tinh hinh kinh t6, chinh tri th6 gi6i c6 nhi6u bi6n dQng phirc tap vA b6t 6n,

gi6 diu th6 gi6i biiln d6ng b6t thudng, d6n quj IV gidm manh, kh6 ludng.

Trong nudc, kinh t6 vi m6 6n dinh t6t hon ndm 2013,\am phSt duoc kiOm so6t, mdt

bnng lai su6t giam 2Yo so voi cu6i n[m 20 t 3. Giri x6ng dAu tring budc duoc thuc hi6n theo

co ch€ thl trudng, nginh c6ng nghidp siin xuiLt vdn h6t sric kh6 kh5n, no xAu v6n cao, s6

c6c doanh nghiCp giAi thti/ngirng hoat d6ng l6n, theo cl6 nhu ciu xang diu gidm, rnat khric

do c6 su c4nh tranh kh6ng ldnh manh cta m6t s5 doanh nghiQp dAu m6i, c6ng v6i giri
. ':xdng ddu li€n tuc giAm sAu tld t6c dQng bAt loi ddn chi ti6u loi nhufln cria TAp ilodn n6i

chung vd cria Cdng ty n6i ri6ng.

NIm 2014, tinh hinh kinh doanh cia C6ng ty chlu nhi6u 6p lyc kh6 khdn do tdc
:t

oong cua cac yeu to:

- Tir ngdy 01104/2014 C6ng ty phii thgc hiQn h4 tii trong dung tich xe 6 t6 xitec

theo quy tlinh cua Nhd nudc ldm ting chi phi giti thdnir v4n tdLi, trong khi gi6 cu6c vAn

chuy6n xdng ddu Tap ilodn kh6ng rlidu chinh tdng;

- Mric thir lao T6ng dai lj KDXD TAp tloin giao cho C6ng ty c6 phin thAp hon so

v6i chi phi bfn hing c6c ctra hdng vA so v6i mdt bing thi trudng; ngoiri ra trong ndm 2014

C6ng ty bi 16 tang, gihm gi6 XD le (-)921 tri6u rl6ng, m4c di dd hqn ch6 riin kho n mirc

th6p nh6t fong 19 lAn gi6m giri XD.

Truoc nhtng kh6 khin d6. Ban gi6m doc C6ng ty dd dd ra c6c giii ph6p, nhi6m vu

c9 the dti vuqt qua kh6 kh6n th6ch thftc, ph6n d6u hodn thlnh c6c mqc ti6u, ohi ti6u k6

ho4ch HEQT c6ng ty dA ra.

KEr euA HoAT DqNG sxKD NAM 2014

Kiit qufr kinh doanlr:

I.

1.

PETROLIMEX



stt Chi ti6u
Don vi
tinh

Thrlc hiQn
n5m 2013

Thlrc hiQn
nim 2014

TH nim
2014t"rH
2013(oh\

1

Sin lugng thuc hiQn:

- S6n lugng v0n tdi

- S6n lugng b6n XD
M3krn

M3

42.242.734

64.002.s30

44.991.240

52.254.855

106,s

8 1,6

2 Doanh thu thudn Tr.<l 1.406.432 1.t7 4.648 83,5

J T6ng lqi nhufn trudc thut5 Tr.d 2.495 2.783 lll,5

4 T6ng lqi nhu{n sau thu6 Tr.d 1.871 2.tt3 tt2,9

5 Tj lQ chia c6 tuc % 8 7 87,5

6 T6ng gi6 tri dAu tu viin Cty Tr.d t3.057 r2.595 96,5

K,it qui KD c1t thd:
:..
t, /.1 VO Van tai:
\\ - Sdn luong v6n tii ndm 2014 bdng 105% KH, tdng trudng 6,5%o so vdi ndm 2013,
rll
!, nguyen nhin chri ytiu do sin lugng v{n chuy6n t6i xu6t Ldo tdng 58%, sAn luong vfn
t/
(i, chuy6n trong nu6c ginm 3%o so voi ndm 2013.

Doanh thu vAn tdi dat 92 rj d6ng

- Lgi nhufln hu6c thu6 dat 2.058 triQu d6ng (BQ 46 d/m3.km).

1.2 Tdng dqi ly KDXD;

- Sin lugng b:in XD ndm 2014 bingl7%KlF,, giim 18oh so vdi ndm 2013, trong d6:

.B6n 16 tryc ti6p :22.300 m3 = 100% KH, giim 6% so v6i n5m 2013

.B6n bu6n, dai ly :29.954 m3 = 79'k KH, giim 26oh so voi ndm 2013

SL b6n c14i ly gi6m do cry chti chinh sSch cia TAp dodn kh6ng khuytln khich C6ng ty

c6 phAn b6n dai lj.
- Mirc thi lao/l6i gQp b6n ld BQ ci r6m 2014 theo co ch6 t6ng <I4i ly cira T0p dodn

le 553 dilit drli vOi Aia bnn Hi NQi (gi6 vr)ng 1) vn 811 dllit ddi vdi dia bin tinh Hda Binh

(gid virng 2). Mitc thi iao BQ ld 635 dllit.

- Chi phi ban 16 b6n le BQ ld 678 d/lit. Do d6 b6n le 16 BQ (-) a3 d6ng/1it.

, Trong d6: Chi phi b6n 16 dia bdn Hd NQi lit 57 6 dllit, lA' () 23 d/lit; dia bin tinh Hda

Binh le 897 dnit, 16 (-) 86 dltit.

- K6t quri KDXD nim 201 4 lo (-) 1.379 trtl. trong d6:



oL6 b6n 16 tai c6c CHXD li (-) 903 trd

. L5 do tdng , gi6m gi5 XD ld (-) 921 trd

o BriLn bu6n xdng diiu l5i 445 trd.

L3 Hdng h6a, Dichvu khac:Ldi391 trd

1.4 Hoqt dQng tdi chinh: 22 trd

1.5 Thu nhQp khdc (thanh ly titi sdn, TN khdc): 1.690 trd

'Irong ndm 2014, C6ng ty chua thgc hiQn tam rlng c6 tric cho cti tl6ng hi6n hiiu, vi6c

thanh to6n c6 tric sC duoc thuc hi6n sau DHDCD thudng ni6n ndm 2015.

2, Cic chi sii tiri 
"hirh 

co bin:

2.1 Tinh hinh tiii slin:

T6ng tdi sAn cria Cdng ty t4i thdi ditim 31.12.2014 d4t 84.551 trd bdng 100% so vdi

n6m 2013. Trong d6:

.": - Tii sAn dAi h4n 56.908 trd, tlng 27,6Vo so v6i ndm 2013 do C6ng ty dAu tu m6i tdi
tB;,,(...
,i' srin co dinh chri y€u ld mua mdi xe 6 t6 xitec thay th6 ctic xe h6t ni6n han sri dung vd bil

ifr dip phan dung tich xe bi m6t do phdi h4 tni trong theo quy dinh cua Nhd nu6c.

i]c - Cdc khoan phii thu ngdn h4n giim 3ltYo so vdi n[m 2013 do C6ng fy quAn ly si0t

Y chdt c6ng no kh[ch hing.
ir'

giAm thitiu s6 15 ao gi6m gi5 xlng d6u.

2.2 Tinh hinh nq phdi trd:

Chi ti6u vd co'c{u v5n Thqc hiQn nim
2013

Thuc hi$n nim
2014

HQ s6 ng/T6ng tdi sin 0,87 0,66

H6 s6 No/V6n chri sd htu 2,01 1,9'7

HQ sii Ng ngAn hdng/V6n chi sd hiru 0,71 0,t7

T6ng ng phAi trd t4i thdi di6m 31.12.201.4 lir 56.126 tri6u <ldng tu<rng ducmg v6i ndm

2013. Trong el6: Vay vA no ngin han giim 13 t'j, d6ng, c6c khodn phii tri ngudi b6n tdng

12 tj d6ng.

2,3 Khi, ndng thanh todn:

Chi tiOu vd khA ning thanh toin Thg'c hign 2013 Thgc hiQn 2014

I{6 sri thanh to6n nhanh 0,77 0,53

HQ sd thanh todn hidn hdnh 1

J



H0 sil thanh to6n hiQn hdnh bing 1 vd hQ s6 thanh toiin nhanh ldn hon 0,5 cho th6y

C6ng ty lu6n duy tri khd ning thanh to6n d mric an toAn.

2.4 Khd ndng sinh ldi:

Chi ti6u thi chinh Thgc hiQn nim
20t3 (%)

Thrlc hiQn n5m
2014 (o/o)

He sO Lqi nhuin sau thu6/Doanh thu thuAn 0,13 0,1 8

HC s5 Lqi nhuAn sau thu6/V6n chri sd hiru (ROE) 6,7 7,4

HC s6 Lqi nhuan sau thuti/T6ng tdi s6n (ROA) )) )a

HC s6 LN tri hopt dQng KD/Doanh thu thuin 0,17 0,1

Khi ndng sinh ldi cria C6ng ty ndm 20i4 c6 ting hon so v6i nlm 2013; ri6ng hQ s6

LN tir ho4t dQng KD/Doanh thu thuAn ndm 2014 dqt th6p vd giAm so v6i nim 2013 do chi

phi HDKD cria C6ng ty ndm 2014 ph6t sinh tdng chi phi cii tao ha tAi trong dung tich xe

6 t6 xitec theo quy dinh cria Nhi nudc vi chi dao cia Tflp dodn, ngoiri ra Cdng ty chiu 15

; chdnh lQch gi6 hang t6n kho cria 19 l6n ginm gi6 b5n 16 xdng ddu.

H
1

Ii
TK

.1'

2. Tinh hinh tliu tu, thqrc hiQn c6c dy 6n

TT Hang mpc diu tu Kh6i

lusng

KH 2014

(trd)

TH2014
(trd)

TH,T(H

(%)

A DAu tu bing ngudn v6n tIAu tu 18.408 16.738 91

I Xe 6 t6 Xitec Dongfeng 10m3 12 xe 8.200 8. 189 99,8

2 Xe o to Xitec Hyundai 21m3 2xe 4.550 4.60t 101

Xe 6 t6 Xitec Hino 18 m3 3xe 5.500 3.684 67

4 CQt bom xdng ddu 01 cOt 158 t57 99,3

5 Trang thi6t bi vdn phdng t07

B Cic h4ng mgc sira chfta l6n 760 1.286 169

1 Sdn bAi d6 xe khu A 2.200m2 760 '160 100

2 CAi tao vdn phdng (c6ng, phdng

ldm vi6c, hOi trudng)

413

3 CAi tao xudng sta chlra 113

NEm 2014, C6ng ty dE co bdn hodn thdnh kti ho4ch diu tu v6i t6ng vtin diu tu ld

16.738 trd, trong d6: V6n C6ng ry lit 12.595 trd, v6n g6p lii xe lir 4.143 ttd. C6c hang



muc diu tu chri y6u li mua m6i xe 6 t6 Xitec. Ri6ng hqng mgc xe Hino, kti hoach ld 03 xe

nhung C6ng ty m6i thr,rc hiQn dAu tu 02 xe, 01 xe thgc hiQn chuy6n tii5p nIm 2015.

3. Nhiing c:ii ti6n v6 co cdu t6 chric, chinh sich, quin ti:
3.1 V0 co c6u t6 chr?c, chinh s6ch quan lli * di6u hdnh:

- Cdng ty el6 ban hdnh lai mQt s6 quy ch6 quan lf nQi b0 d6 phn hqp v6i c6c quy

dinh crja T4p dodn XD\,l{, cua Nh}r nudc vd ph6p luQt hiQn hanh

- KiQn todn lai co ciu t6 chfc cho pht hop vdi di6u kiQn SXKD, t6ch DQi van tii
C6ng ty thdnh 02 dQi (01 dQi dudng dii vi 01 dQi dudng ngin)

. i .r ^- Tdng cudng cung cdp th6ng tin nhanh, chinh x6c cho c6c cAp di6u hdnh, lim co sd

cho vi€c phiii hqp di0u hnnh tii chinh hiQu qui hon gita cdc dnn vi trong C6ng ty.

3.2 Cric biQn ph6p ki6m so6t rii ro, ting cudng hiQu qu6 ho4t dQng:

- Chi d4o, hu6ng ddn, ki6m tra s6t sao cdng t6c an toiur ky thuat, an todn PCCC,

BVMT vd an todn VSLD. NAng cao nhdn thric, y thric tr6ch nhiQm d6i v6i viQc bAo tl6m

an toi,n trong mgi ndt hoat clQng cia c6c don vi vi l6i xe.

- Thwc hdnh ti6t kiQm, ch6ng Eng phi trong tlt ch cic khdu tt chi phi chi tiOu v5n
.i , 'phdng, c6ng tac dau tu, cdi tpo sira chta, quan lj vi sri dqng v6n c6 hiQu qu6; d6ng thdi rd

so6t hodn thi€n co chti kho6n c5c cria hing vd c6c dcrn vi, dinh mt?c chi phi vQn tdi kho6n

<Iiin trmg d6u xe, tdng cudng tr6ch nhigm vd tao tl6ng luc cho l6i xe quin ly vd khai th6c

t5t phuong tiQn vAn tAi dugc giao, b6o dim an toin n6ng cao ning suAt vi hi€u quA.

- Hoan thiQn hQ th6ng vdn bdn quan ly nQi b6, nAng cao hiQu qui c6ng t6c tric quAn

lj, didu hanh, SXKD.

- Thgc hi6n kti ho4ch ki6m tra nQi bQ, trgng tAm ld ki6m tra c6ng t6c b6n hdng, bAo

dim an toirn tdi chinh vh c6ng t6c an toin k! thu{t.

II. KE HoACH NAM 2015 VA CAC GIAI PHAP THI.T. C HIEN

1. K6 hoach thi chinh t6ng hqp nim 2015

- Tinh hinh: Thi truong vdn tii vd giti cu6c T$p doin git 6n dinh nhu c6c nam

trudc; v6 kinh doanh xdng diu theo Nghi dinh 834{D-CP cria Chinh phu vd quy chti kinh

doanh xdng ddu m6i cia T4p dodn c6 thufln lgi h<vn so vdi ndm 2014; tuy nhiOn tri nam

2015 h6t thdi han mi6n giim tidn thuii d6t theo Ngh! quyiit 02 cira Chintr phn, stl ti6n thuii

d6t COng ty phdi nQp n[m 2015 ph6t sinh tdng khoAng 1,8 fj' dong/ndm so vdi c6c ndm

trudc.

- MOt s6 chi ti6u chinh kti ho4ch 2015:



stt Chi ti6u
Dcrn
vi

t{Dh

Thqc hiQn
nIm 2014

Kii ho4ch
nim 2015

K6 ho4ch
2015/TH
l0t{ (94,)

1 SAn luong thuc hi6n:

- SAn luqng v6n tAi

- SAn ltrcrng b6n XD
Trong d6: Bdn ld XD

M3km

M3

M3

44.991.240

52.255

22 300

46.300.000

50.000

24.200

103

96

109

2 Doanh thu thuin Tr.d 1.t74.648 995.040 85

3 T6ng lqi nhuAn tru6c thu6 Tr.rl 2.183 2.860 103

4 T6ng lqi nhu|n sau thu6 Tr.d 2.1t3 2.200 104

5 Ti su6t LNST/V6n chrl sd hiru 8,0 8,3 i03

6 Ti su6t LNsT/V6n didu lQ
O/ 13,2 t 3,8 104

7 Tv 16 chia c6 tfc % 7 10

8 T6ng giri tri cliu tu Tr-d 16.738 6.800 4t

;
)',.

a

J[t'
FI

,tr,

\:

2. MQt sii gini phip chri yiiu:

2.1 C6ng t6c thi trudng: Chri dQng, linh ho4t, nhay bdn thich irng v6i bii5n dQng crha

thi trudng vi co ch6 kinh doanh tl6 d4t duoc muc tiOu kinh doanh

- Ti5 chric tiit c6ng t6c v4n tdi xdng diu bAo clim ngudn cho c6c don vi dugc Tap

doin giao nhi6m vu. Thudng xuySn kiiSm tra, ch6n chinh kii xe ch6p hhnh nghiem quy chti

vi v[n minh thunng mai v6i kh6ch hdng, gi6m thiilu c6c vu tai n4n giao th6ng, b6o dArn

an toi,n PCCC, vC sinh m6i trulng.

- Ndm 2015 thuc hi6n Quy chti kinh doanh xdng dAu m6i cria Tip dodn, ddi h6i

C6ng ty phii ndng <lQng, sring t4o trong kinh doanh, chri dQng bdm srit thi truirng; nAng

cao chAt luq ng l{p don hdng d6 han chO viqc bi phat don hdng.

- Ddy rn4nh c6ng tiic kinh doanh c6c sdn phAm dlch vu trong nginh (d4i 'li b6n

DMN, gas, nu6c gidt, bAo hiOm Petrolimex) tr6n co sd phdt huy suc manh t6ng hqp cria

toin c6ng ty, tao th6m c6ng 5n vi€c ldm vd thu nh$p cho ngudi lao rlQng.

2.2 Cdngtic tii chinh: T[ng cu]ng c6ng t6c ki6m so6t cdng ng, b6o dAm an todn tdi

chinh; thqc hdnh ti6t kiQm, chi5ng lSng phi d6 ndng cao hi6u qui kinh doanh.

2.3 Cdngt6c lao dQng tiAn lucmg: Triii,n khai Quy chi5 trA lucrng m6i gin vdi hiQu

qui kinh doanh vd k6t quA quAn ly didu hdnh sdn xuAt, kinh doanh cua doanh nghi6p; tao

dong lUc thirc dAy hoat dQng sdn xu6t kinh doanh vd phrit huy vai trd, trech nhi6m cua c6

nhdn, dcrn vi vi ngudi drmg diu don vi.

6
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2.4 C6ngt6c diu tu: Tiiip tgc tAp trung ngutin ,6n cho c6ng tic dAu tu phuong

tiQn vQn tii d6 thay th6 ddn c6c xe hrit lno4c s6p h6t ni€n han sri dung theo quy dinh cria

Nhi Nudc vd cdc xe <tI qud ofi ho4t dQng kdm hiQu qud.

2.5 C6ng t6c an toin: Thuong xuy6n vd dinh ki chi d4o, hucrng d6n c6c don vi

tlng culng c6ng t6c bio elim an toiin cho c6c cria hing xdng dAu vd phuong tiQn vfln

chuy6n xdng dAu v6i mqc ti6u dAm b6o tuyQt diii an todn trong qu6 trinh SXI(D'

2.6 Nghi6n cfu quy hoach, phucrng 6n khai th6c vi sir dqng 10.000m2 d6t tnu n

VEn phdng c6ng ty tai D6ng Mai - Hd E6ng - HeNgi dO ginm chi phi thu6 d6t'

Tr6n rldy ld ktit qu6 hoar d6ng SXKD ndm 2014 vit ki5 ho4ch ndm 2015 b6o c6o

tai D4i hgi ddng c6 d6ng thudng ni6n Cdng ty c6 phAn VQn tdi vd Dich vu Petrolimex

Hd TAy ndm 2015.

Trdn trgng cdm on!

DOC C6NG TY

Lt r[rcuoNc

7



TAP EOAN XANG DAU YI].CT NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGITIA VIET NAM

c6ilc rv cP vAN rAl vA DICH vU DQc lQp - Tu do - FI4nh phirc

PE,TROLIMEX HA TAY ---- -- -oOo---- ---
HaNOi,ngdy 19 thdng 03 ndm2015

PETROLIMEX

TOTRiNH
Vii viQc Lua chgn iton v! ki6m todn Brio oio thi chinh nim 2015

C6ng ty cd phin V{n tii v}r Dich vg Petrolimer HA TAy

Kinh gii'i: Dai hQi tl6ng c6 il6ng thulng ni6n

C6ng ty c6 phin Vfn tii vir Dich vg Petrolimex Hn Tny

Cdn ct LuAt doanh nghiQp s6 60/2005/QH11 dugc Qu6c hQi nudc CQng

hda XHCN ViQt Nam kh6a XI, kj hqp thf 8 thdng qua ngdy 2911112005;

Cdn cir Di6u lQ t6 chuc, ho4t dQng cria C6ng ty c0 phnn V{n tAi vd Dich vp

Petrolin-rex Hii TAy;

Ban ki€m so6t trinh DHDCD c6c ti€u thirc lqa chon vd Danl.r sirch Cdng ty

ki6,r to6n 86o c6o tdi clii,h ndm 2015 cta C6ng ty c6 phAn V{n tii vd Dich vU

Petroliruex I'la Tiy nhu scu:

1. Cf c ti6u thuc lga chgn C6ng ty ki6m todn tlQc lirp

- Li C6ng ty ho4t dQng hqp ph6p tai ViQt Nam vd du-gc Uy ban Chfng k1io6n

Nhd nuoc chAp thu6n ki6m to6n cho c6c C6ng ty ni0rn y6t ndm 20 1 5;

- Cd kinh nghiQm ki0m to6n d6i vdi cdc c6ng ty dai chirng tai Viqt Nam;
. I .,1- Co uy tin vi chdt luong ki6m todn:

- D6i ngt ki6m todn vien c6 trinh d0 cao vd nhiAu kinh nghi€n.r;

- D6p ung yOu cAu ctra Cong ty v€ pharn vi va ti6n <10 ki6m toin;

- C6 rnirc phi kitlm to6n hgp li phn hqp vdi chAt lugng ki6m toiin vd pham vi
ki6m to6n.

2. Danh srich c6ng ty ki6m toin tld xu6t:

Cdn ct c6c ti0u thuc tr6n, Ban ki6m so6t kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng

chon C6ng ty Hqp danh Ki6m todn ViQt Nam - (CPA) ki6m to6n 86o c-io

tdi chinh nfun 2015 cua C6ng ty c6 phAn Virn tii vd Dich vp Petrolirnex Hir

Tay va uy r'lr.ryen cho HQi d6ng quan tri C6ng ty ddm ph6n gi6 dich vu ki0m

to6n, liy hqp cl6ng vd triOn khai thuc hi6n'

Kinh trinh Dai hoi d6ng cO d6.,g xem x6t, th6ng qua.

KIEM SOAT



TAP DOAN XANG DAU VIET NAM
CONG TY CP VAN TAI VA DICH VU

PETROLIMEX HA TAY

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIDT NAM
EQc lQp - TU do - Hpnh phtc

------oOo------
HAN)i, nsdy 19 thdng 0j ndm 2015

PETROLIMEX

TOTRiNH
Vi phtong tin trd luong, thil lao cho cric thdnh viAn HEQT,

thdnh vi1n Bun ki6m sotit vd Ban diiu hdnh CAng ty ndm 2015

Kinh eti'i: Dqi hQi tl6ng c6 tl6ng thudng ni6n

C6ng ty c6 phin V{n tii vir Dich vg Petrolimex Hn T6y

CIn cri Di6u le C6ng ty c6 phAn Vfln tAi vir Dich vu Petrolimex Hd TAy;

CEn cir Nghi dinh 51/2013,4{E-CP ngdy 14l5l2}l3 cria Chinh pht v6.chti d0

tidn luong, thir"lao, iicn thuong aOi y9i th?nh yit H6i d6ng thdnh vi6n, ki6m soSt

vi6n, TGD(gi6m d6c), ph6 TGD(ph6 gi6rn d6c), kO toen truong trong cong ty
TNHH mQt thirnh vi6n do Nhd nu6c lirrn chir sd hiru; Th6ng tu s6 19/2013TT-

BLDTBXi{ ngiry 09l9l2}l3 cta BQ Lao dQng Thuong binh vir Xa hQi hu6ng d6n

thlrc hiQn Nghi dinh s6 51/2013ND-CP ngiry 141512013 ctia Chinh ph0;

CEn cri k6t qu6 ho4t dQng sin xu6t kinh doanh rrdm 2014, kti ho4ch SXKD

ndm 2015 cria C6ng ty c6 phAn VAn tdi vd Dich vu Petrolimex Hd TAy;

HQi d6ng quAn tri C6ng ty c6 ph6n V4n tii vd Dich 4r Petrolimex Hn TAy

kinh trinh DHECD thuong ni6n ndm.2015 v6 phuong 6n tra luong, thir lao cho c6c

thdnh vi6n HDQT, thdnh vi6n Ban ki€m sodt vir Ban di6u hdnh n6m 201 5 nhu sau:

1. QuI tidn lutrng, thir lao cira thhnh vi6n HDQT, thirnh vi6n Ban ki6m

so6t vlr Ban tli6u hirnh k6 ho4ch nim 2015 lir: 2-030,4 triQu tl6ng

Trong d6:

- Tht lao cria c6c thinh vi6n HDQT : 331,44 triQu d6ng

- Thi lao cria c6c thdnh Ban ki6m sorit : 147,36 triQu d6ng

- eug ti€n luong cria Ban didu hanh (Gi6m di5c, Ph6 gi6m d6c, K6 to6n tru&ng

c6ng ty): 1.551,6 triQu ddng

(Chi ti6t theo phq bi6u dinh kim)

2. Phu'o'ng thri'c tri: ThUc hien t4m thanh to6n hdng th6ng vi dugc quydt to5n

khi k6t thirc ndm tdi chinh. HDQT sC b6o c6o DHECD thuong ni6n nim 2016

th6ng qua.

Kinh trinh EHDCD C6ng ty c6 phan v4n t6i vd Dich vg Petrolimex Hd TAy

xem xdt thdng qua.

NG QUAN TRI

D)m Quang Dflng



TAP DOAN XANG DAU VIETNAM
cONG Ty ci vAN rAt vi. DICH vU PETRoLIMEX n.q. rAv

Hii NQi, ngdy 21 thdng 01 ndm 2015

K6 HOACH QUV TIIN LI-IONG, THU LAO
CUA HDQT, BAN KIEM SOAT VA BAN DIIU HANH NAM 2015

A. C6c chi ti6u co bin nim 2015
- Lgi nhudn sau thu6 k6 ho4ch: 1.950 triQu d6ng

- V6n chrh so hiru: 28.000 triQu d6ng

- Tj'su6t lqi nhufln tr6n vdn chu str htu k6 ho4ch: 6,96%

B. Quy tiiin luong kii ho4ch nim 2015

LAP BIEU DAIDIE,NV6N

----

Qui luong, thit
lao K6 hoach

Mrirc luong/
thir lBo binh

^ ,,quan Ne

hoqch

Mti'c luong/
thir lao co
bin binh

quin

Thdnh viAn bm Kiim sorit

vlr rArvA ulcttvlJ
PHTROLIMf,X

NgO Nggc Vinh

^ 
t t/t4\\-// ?id{y-

CHU TICHu d*QuangDtng



TAP DOAN x.{Nc oAu vrEr x.q,N.{

c6Nc rv cP vAN r.Lr vA ulcu vq
PETRoLTMEx sA rAy

coNG HOA XA Ugt CUU NGHIA VrET NAM
DQc lQp - Tu do - H4nh phic

-------oC)o-------
HA Ndi, nsdy 19 th.inq O3 ndnt 2Ol5

BAO CAO
Vi viQc qryil to,in gu! tiin ltong, thir lao, tiin thrdng

crta HDQT, Ban kiAm sodt vir Ban diAu hdnh ndm 2014

Kinh efti: DAi hQi tldng c6 d6ng thudng ni6n

C6ng ty c6 phin V$n tii vir Dich vg Petrolimex Hn TAy

CIn cri DiAu 16 C6ng ty c6 phAn Vpn t6i vd Dich vu Petrolimex Hd TAy;

.Cin cri Th6ng tu l21l20l2lTT-BTC ngdy 2617/2012 ctra BQ Tdi chinh quy
dlnhv6 qu6n tri cdng ty rip dqng cho ciic c6ng ty dqi chring;

Cdn cir Nghi quytit.44AIQ-DHECD ngdy 171412014 cta DHDCD thuong
ni6n n6m 2014 C6r.g ty c6 phdn VAn tai vd Dlch vg Petrolimex Hd T6y v€ vi6c
th6ng qua phuong rin tri thir lao cho c6c thdnh vi6n HDQT vd c6c thirnh vi6n Ban
ki6m sorit ndm20l4 vd k6t qui ho4t dQng sin xu6t, kinh doanh ctra C6ng ty ndm
20t4;

HQi d6ng qu6n tr! C6ng ty c6 phAn Van tei vd Dich vu Petrolimex Hd TAy
kinh trinh DHDCD thuong ni€n nim 2015 th6ng qua 86o c6o vd viQc q,ry6t to,it
qu! ti6n luong vir thi lao dt5i v6i c6c thdnh vi6n HDQT, thir lao cria ciic thdnh vi6n
Ban ki6m so6t ndm 2014 nhu sau:

1. C[n cri vdo chi ti6u tj,su5t lgi nhu4n sau thu6/v5n chu so htu, qu] ti€n
luong, thr) lao cta ngudi quan ly dugc huong nim 2014 ld: 1,872,82 triQu d6ng.

2. Qug tiAn luong, thir lao ngudi qu6n lj thgc t6 chi tr6 ndm 2014 ld:
1.788,31 triQu d6ng, thAp hon so v6i mtc tlugc hu&ng ld 84,51 trd. Cu thd nhu sau:

- Tidn luong cria thdnh vi6n HDQT chuy6n trrich vd thir lao cira c6c thdnh
vi6n HDQT ki6m nhiQm nd:m 2014 ld: 3 17,83 triQu d6ng.

- Thir lao cria c6c thdnh vi6n Ban ki6m so6t thuc t6 chi tri ndm 2014 ld:
127,56 triQu d6ng.

- Qu! ti€n lucrng cira Ban didu henh (g6m Gi6m d6c, Ph6 giSm d6c, K6 to6n
truong c6ng ty) thuc t6 chi tra ndm 2014lit: 1.342,92 triQu d6ng.

, ..:
lTheo phy bieu dinh kim)
Kinh trinh DHDCD C6ng ty c6 phAn Vfln tii vd Dich vu Petrolimex Hd TAy

xem x6t, th6ng qua.

G QUAN TRI

CH[J TICH

im Quang Dfing
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TAP EOAN XANG DAU VIET NAM
CONG TY CP vAN TAI vA DICH vU PETRoLIMEx HA TAY

Hd NAi, nqiiy 19 thdng 03 ndm 2015.

BAO CAo
QUYET TOAN QUV TIIN LIJONG, THU LAO, TIEN THTIONG
CUA HDQT, BAN KIEM SOAT VA BAN EIEU HANH NAM 2OT4

A. Cfc chi ti6u co bin nIm 2014
- Lqinhuansauthu6thgchiQn: 2.il3triQud6ng;y6ut6 loaitrir(lginhuintirthanhly

tdi s6n): 1.116 triQu d6ng.
- V5n chri sd htu: 28.425 triQu d6ng
- Tj, su6t loi nhufln tr€n v6n chir sd hiru: 3,5% (da tinh yriu t6 lo?i trt)

B. Qui tidn luong, thi lao thr;c hiQn nim 2014

TT Hg t0n Chric danh

Mri,c
lrong/
thi lao
co bAn
(tr.d/th)

Mri'c
Iuong/
thi lao

th {c
hiQn

(tr.d/th)

S6
thing
tlugc

h u'0ng

Qui tion
luang/
thi lao

thuc hien
(tr.tl)

I ren

Iuo'ng/
th r) lao
thqc t6
chi tre
(tr.tl)

ChOnh
lfch
(tr.iI)

(1) (2) (3) 5) (6) (7):(5)x(6) (8) (e)

I HQi il6ng quiin tr! 332.86 317.83 15.03

Ddm Quang Ding Chri tich
HDOT ki6m nhi€m

29 6,47 t2 71,64 7 4,t6 3,48

2 Le Tu Cuong Uy vi6n
HDOT kiCm nhiCm

20,8 4,64 t2 5 5,68 53,r6 2,52

3 Nguy€n Ti6n Cudng Uy viCn
HEOT ki€m nhi€m

20,8 4,64 l2 5 5,68 53, l6 )\1

4 Nguyen Tt Bini Uy vi€n
HDOT ki6m nhi6m

20,8 4,64 9 4t,76 39,81 1,89

5 Br)i QuOc Hodi Uy vi6n
HDOT ki6m nhi6m

20,8 4,64 12 55,68 53,16 2,52

6 Ddo Van ChiQn Uy vi6n
fIDOT chuyar hdch

20,8 2 46,42 44,32 2,t0

II Ban ki6m sodt 133.44 127,56 l,0d

Dang Th! Hdng Hir Trudng ban ki6m so6t
ki6m nhi€m

20,8 4,64 t2 5 5,68 53,16 2,52

2 Bni Trung Dinh Thdnh vi€n ban ki€m
so6t ki6m nhiem

14,56 3,24 t2 38,88 3',1 ,20 1,68

3 NgO Nggc Vinh Thdnh vi€n ban ki€m
sorit kiem nhiem

14,56 3,24 9 29,16 27,90 1,26

4 Bii VIn Thudng Thinh vi€n ban ki6m
soat kiem nhiCm

t4,56 3,24 3 q 1) 9,30 0,42

III Ban tli6u hlnh 1.406,52 t.34 2,92 63.60

Le Tu Cudns Gi,im d6c 26 29,01 t2 348,12 332.40 15.',12

2 Nguy6n Ti6n Cudng Ph6 Girim d6c 20,8 11)1 t2 ,'7a < ) 265.92 12,60

3 Nsuy6n Tt Binh Ph6 Gi6m d6c 20.8 23.21 t2 27 8.52 )65.92 12.60

4 Biri Van Thuong Ph6 Gi6m d6c 20.8 ,t 11 t2 2'78.52 )K( O? 12.60

5 Chu Duc H6u Ke to6n trudns t6,64 ,-l-&.s7 12 222,84 2t2.7 6 t0.08

LAP BITU
/)

1/WYYtr"/l -------
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\r4n ooAN xANc nAu.vrpr Nan.r
CONC TY CP VAN TAI VA DICH VU

PETROLIMEX HA TAY

CQNG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
EQc lap - Tu do - Hanh phtic

-------oOo-------
HdNli,ngiry16 thdng 04 ndm2015

PETROLIMEX

V/V SIJA D6I VA B6 SUNG

Didu lQ C6ng ty cii phin Vfn t:ii vir Dich vg Petrolimex Hn Tiy
(Kdm theo Nghi quyiit DHoCo COng ty cd phiin VQn tdi vd Dich vu

Ptrolimex Hd Tdy ngdy 16 thdng 4 ndm 2015)

- C[n ct Luft Doanh nghiQp Cdn cri Ludt doanh nghiQp sO OAZZOT+lqffl3 dugc QuOc hQi nu6c

CQng hda XHCN ViCt Nam kh6a XIII, h) hqp thf 8 th6ng qua ngdy 2611112014, c6 hiQu luc

thi hdnh tt ngdy 01 thingT ndm 2015;

- cdn cri Th6ng tu se, :Dttzotznt-BTC ngdy 26/7/2012 cria BQ Tdi chinh v6 viec ban hanh

quy dinh v0 quin tri c6ng ty vd di6u lQ mAu rip dung cho c6c c6ng ty d4i chring, thay th6 EiAu

lQ mflu 6p dgng cho c6c c6ng ty ni6m y6t trCn Sd Giao dich Chtng khoiin ban hinh kdm theo

quytlt dintr sO tSIZOOZIqO-BTC ngay 191312007 cria B0 Tii chinh;

- Cdn cri thqc ti6n quin ly, dii:u hnnh c6c hoat rl6ng crla C6ng ty c6 phAn V{n tii vd Dich vu

Petrolimex Hd Tdy;

Dai hoi tl6ng c6 tl6ng nim 2015 c6ng ty c6 phin v$n tii vir Dlch vg Petrolimex Hn TAy

tle biou quyiit thdng qua nQi dung sii,a d6i, b6 sung Di6u lQ t6 chri'c vir ho4t tlQng hiQn

hnnh tI6 phri hgp vriri c6c quy tlinh cta PhSp luft vh thu'c ti6n quin lf rlidu hhnh cfia

C6ng ty.

(Bdn nQi dung chi fiAt dinh kdrn).

CHU TqA DI{DCE NAM 2OT5

CONG TY CP vAN TAI VA DICH VU
IMEX HA TAY

CHU TICH

Dbm Quang Dfrng

iz-c&le tv-/ cS puirr
valrrirvaot0t,
PETROTI



NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG  

Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 

(Kèm theo Nghị quyết  ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ  

Ptrolimex Hà Tây ngày 16 tháng 4 năm 2015 

 

 

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÃ SỬA LÝ DO SỬA 

 PHẨN MỞ ĐẦU 

          Điều lệ này của Công ty Cổ phần Vận tải 

và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (dưới đây gọi là 

"Công ty"), là cơ sở pháp lý cho Công ty hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 

đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 24/11/2010. 

Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ 

phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy 

tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

         Điều lệ này được thông qua bởi Đại hội 

đồng cổ đông của Công ty chính thức vào ngày 

16 tháng 04 năm 2015 

Kết cấu theo 

hình thức quy 

định tại Thông 

tư 121/2012 

 I.  ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG 

ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Định nghĩa 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ 

dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá 

cổ phần đã bán và quy định tại Điều 7 của Điều 

lệ này. 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được 

Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

lần đầu. 

d. "Cán bộ quản lý" là cá nhân quy định 

tại khoản 2, Điều 14 Điều lệ này 

e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc 

Thêm Điều 

khoản này theo 

quy định tại 

Thông tư 

121/2012 



tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của 

Luật Doanh nghiệp. 

f. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn 

hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 

của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) 

được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông 

qua bằng nghị quyết.  

g. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới 

một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ 

bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế 

chúng. 

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; 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định 

nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu 

thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa 

tương tự trong Điều lệ này. 

Chương I: Những quy định chung 

Điều 1: Tên gọi, biểu trưng và địa chỉ 

của Công ty   

1. Tên Công ty:  

1.1. Tên tiếng Việt: 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây 

1.2. Tên tiếng Anh: 

HaTay Petrolimex Transportation and 

Service 

Joint- Stock Company 

1.3. Tên viết tắt:     PTS HATAY 

2. Biểu trưng:                                                   

                                                      

3. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây là doanh nghiệp nhà 

nước được tổ chức và hoạt động theo 

hình thức công ty cổ phần.      

4. Trụ sở chính của Công ty đặt tại  Km 

17 - Quốc lộ 6, Phường Đồng Mai, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội.   

II.  TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI 

NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI 

HẠN HOẠT ĐỘNG 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:  

a. Tên tiếng Việt: 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Hà Tây 

b. Tên tiếng Anh: 

HaTay Petrolimex Transportation and 

Service Joint- Stock Company 

c. Tên viết tắt:     PTS HATAY 

2. Biểu trưng:     

3. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp 

nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của 

Việt Nam. 

4. Trụ sở chính của Công ty đặt tại  Km 17 - 

Quốc lộ 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội.   

5. Giám đốc là đại diện theo pháp luật của 

Công ty. 

6. 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 

Thêm khoản 

5,6,7 theo quy 

định tại Thông 

tư 121/2012 



ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản 

trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

7. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn 

theo Điều 61 của Điều lệ này, thời hạn hoạt 

động của Công ty sẽ là vô hạn. 

Chương I: Những quy định chung 

Điều 2: Tư cách pháp nhân của Công 

ty    

Điều 3: Ngành nghề và thị trường kinh 

doanh của Công ty   

Điều 4:  Quyền của Công ty  

Điều 5:  Nghĩa vụ của Công ty 

Điều 6: Tổ chức chính trị và tổ chức 

chính trị - xã hội  trong công ty    

III.  MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH 

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh và phạm vi 

hoạt động 

Điều 4. Quyền của Công ty 

Điều 5. Nghĩa vụ của Công ty 

Điều 6. Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị 

- xã hội trong công ty 

 

Giữ nguyên 

nội dung và 

thay đổi thứ tự 

điều khoản để 

phù hợp với 

kết cấu của 

Điều lệ 

Chương II:  Vốn - Cổ phần - Cổ phiếu 

- Cổ đông  

Điều 7: Vốn điều lệ   

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 

16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng 

Việt Nam)  

2. Cơ cấu vốn phân theo sở hữu: 

2.1. Công ty mẹ của Công ty là Tập 

đoàn Xăng dầu Việt Nam, đại diện phần 

vốn thuộc sở hữu nhà nước, có vốn góp 

là 8.160.000.000 đồng (Tám tỷ một trăm 

sáu mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ 51% 

vốn điều lệ. 

2.2. Vốn thuộc sở hữu của các cổ 

đông khác là 7.840.000.000 đồng (Bảy tỷ 

tám trăm bốn mươi triệu đồng), chiếm tỷ 

lệ 49% vốn điều lệ.  

3. Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ 

của Công ty do ĐHĐCĐ quyết định theo 

quy định của pháp luật và của Điều lệ 

này.  

4. Vốn điều lệ được sử dụng đầu tư 

cho các hoạt động kinh doanh theo quy 

định của Điều lệ này, không chia cho các 

cổ đông dưới bất kỳ hình thức nào trừ 

trường hợp quy định tại điểm 1.7 khoản 

1 điều 14 của Điều lệ này. 

Điều 8: Cổ phần  

1. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 

hiện tại được chia thành 1.600.000 cổ 

phần phổ thông, mỗi cổ phần trị giá 

10.000 đồng Việt Nam. Người sở hữu cổ 

phần phổ thông là cổ đông phổ thông. 

IV.  VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG 

SÁNG LẬP 

Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 

16.000.000.000 VND (Bằng  chữ: Mười sáu tỷ 

đồng chẵn) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 

1.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 

đồng/cổ phần. 

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được quy định 

chi tiết trong Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này. Quy 

định về vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được tự 

động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới 

được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông. 

2. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các 

chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo qui định 

của Luật Doanh nghiệp được chi tiết  tại Phụ lục 

01 đi kèm Điều lệ này. 

3. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù 

hợp với các quy định của pháp luật. 

4. Các cổ phần của Công ty vào ngày 

thông qua Điều lệ này đều làcổ phần phổ thông. 

5. 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. 

6. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các 

chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục 

đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ 

này. 

Sửa lại theo 
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2. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo 

cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ 

và lợi ích ngang nhau.  

3. Cổ phần góp bằng tài sản không phải 

tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi 

hoặc vàng do HĐQT quyết định, được 

định giá theo thị trường và sự thoả thuận 

giữa HĐQT và người góp vốn. 

 

 

7. 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 quy định khác. Số cổ phần cổ đông 

không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị 

của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể 

phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo 

các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị 

thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ 

phần đó theo các điều kiện 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 

chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần 

được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo 

phương thức đấu giá. 

8. 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. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là 

cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào 

bán theo những cách thức phù hợp với quy định 

của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn 

bản hướng dẫn liên quan. 

Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán 

khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí 

thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định 

của pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán. 

Điều 9: Cổ phiếu 

1. Cổ phiếu của Công ty là chứng chỉ do 

công ty phát hành hoặc bút toán ghi sổ 

xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số 

cổ phần của công ty. Cổ phiếu có thể ghi 

tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu của 

Công ty có các nội dung chủ yếu sau 

đây: 

1.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của 

công ty; 

1.2. Số và ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh; 

1.3. Số lượng cổ phần và loại cổ 

phần; 

1.4. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng 

mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; 

1.5. Họ, tên, địa chỉ thường trú, 

quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, 

địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết 

định thành lập hoặc số đăng ký kinh 

doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ 

Điều 8. Chứng nhận sở hữu cổ phần 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng 

chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số 

cổ phần và loại cổ phần sở hữu. 

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu 

của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp 

luật của Công ty theo các quy định tại Luật 

Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ 

số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, 

họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

3. Trong thời hạn hai tháng (hoặc 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 chứng nhận cổ phiếu bị 

hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp 

hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có 

thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới 

Sửa lại từ nội 

dung của quy 

định cũ và quy 

định của 
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phiếu có ghi tên; 

1.6. Tóm tắt về thủ tục chuyển 

nhượng cổ phần; 

1.7. Chữ ký mẫu của chủ tịch 

HĐQT, của người đại diện theo pháp luật 

và dấu của công ty; 

1.8. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ 

đông của công ty và ngày phát hành cổ 

phiếu. 

2. Trường hợp có sai sót trong nội dung 

và hình thức cổ phiếu do công ty phát 

hành thì quyền và lợi ích của người sỡ 

hữu nó không bị ảnh hưởng. Chủ tịch 

HĐQT và Giám đốc công ty phải liên đới 

chịu trách nhiệm về thiệt hại do những 

sai sót gây ra đối với công ty. 

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, 

bị cháy hoặc bị tiêu hủy 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 có cam 

đoan về các nội dung sau đây: 

- Cổ phiếu thực sự đã bị mất, bị 

cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức 

khác; trường hợp bị mất thì cam đoan 

thêm rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức 

và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để 

tiêu hủy; 

- Chịu trách nhiệm về những tranh 

chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu 

mới. 

Đối với cổ phiếu có giá trị danh 

nghĩa trên mười triệu đồng Việt Nam, 

trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu 

mới, người đại diện theo pháp luật của 

công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ 

phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị 

mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình 

thức khác và sau mười lăm ngày, kể từ 

ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty 

cấp cổ phiếu mới. 

với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở 

hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan 

cho Công ty. 

 

 Điều 9. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng 

khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, 

các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), 

sẽ được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại 

diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp 

mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy 

định khác. 
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 Điều 10. 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. Trường hợp cổ phiếu được 

niêm yết 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. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì 

người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp 

luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty. 

3. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân 

chết mà không có người thừa kế, người thừa 

kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền 

thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết 

theo quy định của pháp luật về dân sự.  

4. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc 

toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho 

người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. 

Trường hợp này, người được tặng cho hoặc 

nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của 

công ty.  

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc 

toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho 

người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ.  

6. Người nhận cổ phần trong các trường hợp 

quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông 

công ty từ thời điểm các thông tin của họ 

theo quy định của pháp luật được ghi đầy đủ 

vào sổ đăng ký cổ đông. 

7. 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. 

Thêm điều 

khoản này theo 

quy định tại 
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 Điều 11. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy 

đủ và đúng hạn số tiền phải trả 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 thiếu là bảy (07) 

ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm 

thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường 

hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số 

cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

Thêm điều 

khoản này theo 

quy định tại 

Thông tư 

121/2012  



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 

chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 111 

Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể 

trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối 

hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần 

bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo 

những điều kiện và cách thức mà Hội đồng 

quản trị 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 tất cả các 

khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo 

lãi suất cho vay công bố cao nhất của các 

Ngân hàng tại Việt nam cho kỳ hạn 01 năm 

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 hu 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  

Điều 12: Mua lại cổ phần    

1. Mua lại cổ phần theo yêu cầu 

của cổ đông:   

Cổ đông biểu quyết phản đối quyết 

định 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 và 

Công ty phải mua lại cổ phần đó theo 

quy định tại điều 90 của Luật Doanh 

nghiệp.  

2. Mua lại cổ phần theo quyết định 

của công ty: 

Công ty có quyền mua lại không 

quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã 

bán theo quy định tại điều 91 Luật doanh 

nghiệp. 

 3. Điều kiện thanh toán và xử lý 

các cổ phần được mua lại theo quy định 

tại Điều 92 Luật Doanh nghiệp.  

 

Điều 12. Mua lại cổ phần  

1. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ 

đông: Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định 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 và Công ty phải mua lại cổ phần đó theo 

quy định tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp.  

2. Mua lại cổ phần theo quyết định của 

Công ty: Công ty có quyền mua lại không quá 

30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ 

thông đã bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết 

định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần 

của từng loại đã được chào bán trong mỗi 12 

(mười hai) tháng.Trường hợp khác, việc mua lại 

cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

3. HĐQT quyết định giá mua lại cổ 

phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại 

không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm 

mua. 

4. Việc mua lại cổ phần của Công ty chỉ 

được phép thực hiện nếu không ảnh hưởng đến 

việc thanh toán các công nợ của Công ty và tuân 

Sửa theo quy 

định tại Điều 

128, Điều 129 

và Điều 130 

LDN 2014 



theo các quy định của pháp luật doanh nghiệp và 

chứng khoán hiện hành. 

5. Cổ phần được mua lại được coi là cổ 

phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 

111 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải làm 

thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng 

với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công 

ty mua lại trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ 

ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ 

phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán 

có quy định khác. 

6. Sau khi thanh toán hết số cổ phần 

mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong 

sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty 

phải công bố thông tin trên trang thông tin điện 

tử của công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại. 

 Điều 13. Phát hành trái phiếu  

Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái 

phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo 

quy định tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp và các 

quy định của Pháp luật có liên quan. 

Thêm điều 

khoản này theo 

quy định tại 

Thông tư 

121/2012 

Chương III: Tổ chức, quản trị, điều 

hành và kiểm soát 

 

Điều 16: Cơ cấu tổ chức quản lý của 

công ty   

V.  CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ 

KIỂM SOÁT 

Điều 14.  Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm 

soát 

Giữ nguyên nội 

dung và thay đổi 

thứ tự điều 

khoản để phù 

hợp với kết cấu 

của Điều lệ và 

thực tế CTy. 

 

 

Điều 14: Quyền của cổ đông phổ thông    

 

VI.  CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

Điều 15.  Quyền của cổ đông 

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại 

Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: 

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

b. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông 

qua thư, fax, thư điện tử; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội 

nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

d. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội 

đồng cổ đông 

Kết cấu lại 

điều khoản này 

theo quy định 

tại Thông tư 

121/2012 và 

Điều 114 LDN 

2014.  

Điều 15: Nghĩa vụ của cổ đông phổ 

thông       

 

Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông Kết cấu lại 

điều khoản này 

theo quy định 

tại Thông tư 

121/2012 và 

Điều 114 LDN 

2014. 



Điều 17:  Đại hội đồng cổ đông 

Điều 19:  Danh sách cổ đông có quyền 

dự họp ĐHĐCĐ   

Điều 20: Chương trình, nội dung họp 

ĐHĐCĐ  

 

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông 

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình 

họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông: 

Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham 

gia và biểu quyết tại đại hội. Danh sách này 

được lập không sớm hơn 10 (mười) ngày làm 

việc trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu 

theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy 

định của Công ty; 

Kết cấu lại 

điều khoản này 

theo quy định 

tại Thông tư 

121/2012 và 

Điều 135 LDN 

2014. 

Điều 18: Thẩm quyền triệu tập họp 

ĐHĐCĐ   

       

Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng 

cổ đông 

Kết cấu lại 

điều khoản này 

theo quy định  

T.Tư 121/2012 

và Điều 114 

LDN 2014. 

 
Điều 19. Các đại diện được ủy quyền 

 

Thêm điều 

khoản này theo 

quy định tại 

Thông tư 

121/2012 

Điều 21: Mời họp ĐHĐCĐ   

Điều 22: Quyền dự họp ĐHĐCĐ    

Điều 20. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, 

chương trình họp và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 

Kết cấu lại 

điều khoản này 

theo quy định  

T.Tư 121/2012 

và Điều 137 và 

Điều 139 LDN 

2014. 

Điều 23: Điều kiện  tiến hành  họp 

ĐHĐCĐ  

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi 

có số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ 

phần có quyền biểu quyết.  

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất 

không đủ điều kiện tiến hành, thì được 

triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba 

mươi ngày kể từ ngày dự định họp lần 

thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập 

lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ 

đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số 

cổ phần có quyền biểu quyết.  

3. Trường hợp triệu tập lần thứ 2 vẫn 

không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định trên thì được triệu tập lần thứ  ba  

trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày 

dự định họp lần thứ hai. Trong trường 

hợp này cuộc họp của ĐHĐCĐ  được 

tiến hành không phụ thuộc vào số cổ 

đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền 

biểu quyết của cổ đông dự họp.  

4. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền thay đổi 

Điều 21. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có 

số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 

(năm mươi mốt) tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu 

cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 

thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người 

triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ 

đông phải được triệu tập lại trong vòng ba 

mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội 

đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành 

khi có thành viên tham dự là các cổ đông và 

những đại diện được uỷ quyền dự họp đại 

diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba) tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai 

không được tiến hành do không có đủ số đại 

biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút 

kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại 

hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu 

Sửa theo quy 

định tại Điều 
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chương trình họp đã được gửi kèm theo 

thông báo mời họp quy định tại điều 21 

Điều lệ này. 

  

 

tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày 

dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong 

trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông được tiến hành không phụ thuộc vào số 

cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền 

biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết 

tại Đại hội đồng cổ đông theo trong trường 

hợp sau đây: 

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng 

cổ đông. 

b. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp 

thông qua thư, fax, thư điện tử; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội 

nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng 

cổ đông 

Điều 24. Thể thức tiến hành họp và 

biểu quyết tại ĐHĐCĐ   
Điều 22. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết 

tại Đại hội 

Giữ nguyên 

nội dung, kết 

cấu lại thứ tự 

 

Điều 25: Thông qua quyết định của  

ĐHĐCĐ   

1. ĐHĐCĐ thông qua các quyết định 

thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 

quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng 

văn bản. 

2. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông 

qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện 

sau đây: 

2.1. Được số cổ đông đại diện ít nhất 

65%  tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 

cổ đông dự họp chấp thuận; 

2.2. Đối với quyết định về loại cổ phần 

và tổng số cổ phần của từng loại được 

quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu 

tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của công 

ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 

75%  tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 

cổ đông dự họp chấp thuận.   

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT 

và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi 

cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 

nhân với số thành viên được bầu của 

HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có 

quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của 

Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều này, nghị quyết, quyết định về nội dung 

sau đây được thông qua nếu được số cổ đông 

đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết 

của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận(trong 

trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít 

nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông 

có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với 

trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). 

a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;  

b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được 

chào bán; 

c. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; 

d. Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc 

chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty 

hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm 

phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản của 

Công ty tính theo báo cáo tài chính gần 

nhất được kiểm toán. 

2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông dự họp chấp thuận(trong trường hợp tổ 

chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số 

phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu 

quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường 

hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 

Sửa lại toàn bộ 

Điều khoản 

này theo quy 

định tại Điều 
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và thực tiễn 

hoạt động của 

Công ty 



mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

4. Các quyết định được thông qua tại 

cuộc họp ĐHĐCĐ với số cổ đông trực 

tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 

hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi 

trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung 

chương trình họp và thể thức tiến hành 

họp không được thực hiện đúng như  quy 

định. 

5. Trường hợp thông qua quyết định dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì 

quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua 

nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% 

tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.   

6. Quyết định của ĐHĐCĐ phải được 

thông báo đến cổ đông có quyền dự họp 

ĐHĐCĐ trong thời hạn mười lăm ngày, 

kể từ ngày quyết định được thông qua.  

này. 

3. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 

theo nguyên tắc dồn phiếu. Người trúng cử 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc 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. 

Điều 26: Thẩm quyền và thể thức lấy ý 

kiến bằng văn bản để Thông qua quyết 

định của  ĐHĐCĐ           

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng 

văn bản để thông qua quyết định của 

ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định 

sau đây: 

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, 

dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các 

tài liệu dự  thảo quyết định. Phiếu lấy ý 

kiến kèm theo dự  thảo quyết định và tài 

liệu giải trình phải được gửi bằng 

phương thức bảo đảm đến được địa chỉ 

thường trú của từng cổ đông. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung 

chủ yếu sau đây: 

3.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công 

ty; 

3.2. Mục đích lấy ý kiến; 

3.3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc 

tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 

khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số quyết định 

thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 

của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền 

của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 

của từng loại và số phiếu biểu quyết của 

cổ đông; 

Điều 24. 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: 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý 

kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết 

định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo 

quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi 

bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ 

đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị 

phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các 

cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem 

xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 (mười) 

ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý 

kiến. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

nơi đăng ký kinh doanh của Công ty; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 

của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số quyết định thành 

lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ 

đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ 
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3.4. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua 

quyết định; 

3.5.  Phương án biểu quyết bao gồm tán 

thành, không tán thành và không có ý 

kiến; 

3.6. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu 

lấy ý kiến đã được trả lời; 

3.7. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, 

người đại diện theo pháp luật của công 

ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải 

có chữ ký của cổ đông đối với cá nhân, 

của người đại diện theo uỷ 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. 

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 đều không hợp 

lệ. 

5. HĐQT 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:    

5.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh; 

5.2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý 

kiến để thông qua quyết định; 

5.3. 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 phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm 

theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia 

biểu quyết;  

5.4. Tổng số phiếu tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề; 

5.5. Các quyết định đã được thông qua; 

5.6. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, 

người đại diện theo pháp luật của công ty 

và của người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên HĐQT 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 

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; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý 

kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và người đại diện theo pháp luật 

của Công ty. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời 

đến công ty theo một trong các hình thức sau 

đây: 

a. 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. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến 

gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử 

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 tửlà không 

hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được 

coi là phiếu không tham gia biểu quyết; 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản 

kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm 

soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức 

vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu 

phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

nơi đăng ký kinh doanh; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để 

thông qua quyết định; 

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, kèm theo phụ lục 

danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành 



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 kết quả kiểm phiếu phải 

được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 

mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm 

phiếu. 

7. Các phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, 

biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết 

đã được thông qua và các 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. Các quyết định được thông qua theo 

hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản có giá trị như quyết định được thông 

qua tại cuộc họp ĐHCĐ. 

và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

e. Các quyết định đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, người đại diện theo pháp luật 

của Công ty và của người giám sát kiểm 

phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị 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 phải được công bố trên 

website của Công ty trong thời hạn hai mươi 

tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong 

vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc 

kiểm phiếu.Trường hợp công ty có trang 

thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm 

phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của công ty. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản 

kiểm phiếu, toàn văn 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. Quyết định được thông qua theo hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được 

số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi 

mốt phần trăm) tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết 

định được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

Điều 27: Biên bản họp ĐHĐCĐ     Điều 25. Biên bản, nghị quyết họp Đại hội 

đồng cổ đông 

Giữ nguyên 

nội dung, chỉ 

kết cấu lại thứ 

tự 

Điều 28: Yêu cầu hủy bỏ quyết định 

của ĐHĐCĐ   

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận 

được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên 

bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến 

ĐHĐCĐ,  cổ đông, thành viên HĐQT, 

Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu 

cầu toà án hoặc trọng tài xem xét hủy bỏ 

quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường 

hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông 

qua quyết định của ĐHĐCĐ không thực 

hiện đúng theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và điều lệ này.   

Điều 26. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được 

biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả 

kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm 

cổ đông theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Điều 

lệ này có quyền yêu cầu toà án hoặc trọng tài 

xem xét hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong 

các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua 

quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ 

này.  

2. Nội dung quyết định vi phạm quy định của 
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2. Nội dung quyết định vi phạm quy định 

của pháp luật hoặc  điều lệ này. 

 

pháp luật hoặc Điều lệ này. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc 

Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại 

hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình 

tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ này. 

 Điều 27. Hiệu lực các nghị quyết, quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông 

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có 

hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ 

thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu 

lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua 

nghị quyết đó không được thực hiện đúng 

như quy định. 

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu 

cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điều 26 của Điều lệ này, thì các nghị quyết 

đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa 

án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường 

hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Thêm điều 

khoản này quy 

định chi tiết về 

hiệu lực các 

nghị quyết, 

quyết định của 

Đại hội đồng 

cổ đông theo 

quy định tại 
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Điều 29: Hội đồng quản trị 

Quyết định giải pháp phát triển thị 

trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua 

hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp 

đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 

50% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, 

trừ  hợp đồng giao dịch quy định tại 

khoản 1 và khoản 3 Điều 40 của Điều lệ 

này; 

VII.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 28. Hội đồng quản trị 

Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp 

thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, 

vay, cho vay và hợp đồng khác 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, trừ  

hợp đồng giao dịch quy định tại khoản 1 và 

khoản 3 Điều 45 của Điều lệ này; 
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Điều 30: Nhiệm kỳ và số lượng thành 

viên HĐQT 

1. HĐQT gồm năm thành viên do 

ĐHĐCĐ bầu và bãi miễn, nhiệm kỳ của 

HĐQT là 5 (năm) năm. Các thành viên 

HĐQT có nhiệm kỳ không quá 5 năm và 

có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế.  

Đại diện Công ty mẹ có ba thành viên 

HĐQT trong đó có một thành viên giữ 

chức Chủ tịch và có thể có một thành 

viên giữ chức Phó Chủ tịch.   

Điều 29. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. HĐQT gồm năm thành viên do ĐHĐCĐ bầu 

và bãi miễn, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 

không quá 5 (năm) năm và có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  

2. Đại diện Công ty mẹ có ba thành viên 

HĐQT, trong đó có một thành viên giữ chức 

Chủ tịch.   

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 

Sửa theo quy 

định tại Điều 

150 LDN 2014 



2. HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp 

tục hoạt động cho đến khi HĐQT mới 

được bầu và tiếp quản công việc. 

3. Trường hợp có thành viên được bầu 

bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn của 

nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó 

là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. 

 

 

cho đến khi có thành viên mới được bầu thay 

thế và tiếp quản công việc. 

4. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người 

khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản 

trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành 

viên mới này phải được chấp thuận tại Đại 

hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi 

được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc 

bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có 

hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới 

không được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị 

cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng 

cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành 

viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi 

là có hiệu lực. 

5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản 

trị phải được công bố thông tin theo các quy 

định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán. 

Điều 31: Điều kiện và tiêu chuẩn thành 

viên HĐQT     

3. ứng cử và đề cử  thành  viên  HĐQT: 

3.1. Cổ đông cá nhân sở hữu từ 5% tổng 

số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT; 

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

từ 10% đến  30% vốn điều lệ  trong thời 

gian liên tục ít nhất 6 tháng được quyền 

đề cử một người làm ứng cử  viên  

HĐQT; 

3.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

từ trên 30% đến 50% vốn điều lệ  trong 

thời gian liên tục ít nhất 6 tháng được 

quyền đề cử  tối đa hai người làm ứng cử  

viên HĐQT;  

3.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

từ  trên 50% vốn điều lệ  trở lên trong 

thời gian liên tục ít nhất 6 tháng được 

quyền đề cử  tối đa ba người làm ứng cử  

viên HĐQT. 

Điều 30. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên 

Hội đồng quản trị 

Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT: Các cổ đông 

nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời 

hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp 

số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 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 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) 

ứng viên; trên 65% được đề cử đủ số ứng viên. 
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Điều 32: Chủ tịch HĐQT   

Điều 33: Quyền và nghĩa vụ của các 

thành viên HĐQT   

Điều 34: Cuộc họp HĐQT   

Điều 35: Biên bản họp HĐQT    

Điều 36: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ 

sung thành viên HĐQT   

Điều 31. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của các thành 

viên Hội đồng quản trị 

Điều 33. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

Điều 34. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

Điều 35. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị 

Giữ nguyên 

nội dung và 

thay đổi thứ tự 

điều khoản để 

phù hợp với 

kết cấu của 

Điều lệ 



 

Điều 37: Giám đốc công ty   

Điều 38: Điều kiện và tiêu chuẩn Giám 

đốc    

Điều 39: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám 

đốc 

VIII.  GIÁM ĐỐC CÔNG TY  

Điều 36. Giám đốc Công ty 

Điều 37. Điều kiện và tiêu chuẩn Giám đốc 

Điều 38. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc 

Giữ nguyên 

nội dung và 

thay đổi thứ tự 

điều khoản để 

phù hợp với 

kết cấu của 

Điều lệ 

 

Điều 41: Ban kiểm soát    

1. Ban Kiểm soát có ba thành viên. 

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát  là 5 (năm) 

năm, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm 

soát không quá 5 (năm) năm và thành 

viên ban kiểm soát có thể được bầu lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

IX.  BAN KIỂM SOÁT 

Điều 39. Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát có ba thành viên. Nhiệm kỳ của 

kiểm soát viên không quá 5 (năm) năm và kiểm 

soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 
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Điều 42: Điều kiện và tiêu chuẩn thành 

viên Ban kiểm soát  

 3. Đề cử  thành viên Ban kiểm soát:  

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

từ 10% đến 30% vốn điều lệ  trong thời 

gian liên tục ít nhất 6 tháng được quyền 

đề cử một người làm ứng cử  viên  Ban 

kiểm soát; 

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

từ trên 30% đến 50% vốn điều lệ  trong 

thời gian liên tục ít nhất 6 tháng được 

quyền đề cử  tối đa hai người làm ứng cử  

viên  Ban kiểm soát; 

3.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

từ trên 50% vốn điều lệ  trở lên trong 

thời gian liên tục ít nhất 6 tháng được 

quyền đề cử  tối đa ba người làm ứng cử  

viên  Ban kiểm soát. 

Điều 40. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên 

Ban kiểm soát 

3. Đề cử thành viên Ban kiểm soát: 

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết 

của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 

viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

nắm giữ từ 5% 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 

100% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 
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Điều 43: Quyền và nhiệm vụ của Ban 

kiểm soát    

Điều 44: Quyền được cung cấp thông 

tin của Ban kiểm soát     

Điều 45: Nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát    

Điều 46: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban 

kiểm soát    

Điều 47: Thù lao, tiền lương và lợi ích 

khác của thành viên HĐQT, thành 

viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty     

Điều 48: Công khai các lợi ích liên 

quan   

Điều 41. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm 

soát 

Điều 42. Quyền được cung cấp thông tin của 

Ban kiểm soát 

Điều 43. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm 

soát 

Điều 44. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm 

soát 

 

Giữ nguyên 

nội dung và 

thay đổi thứ tự 
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phù hợp với 
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Điều 40: Hợp đồng, giao dịch phải 

được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận   

      1. Hợp đồng, giao dịch giữa công 

ty với các đối tượng sau đây phải được 

ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận: 

1.1. Cổ đông, người đại diện uỷ 

quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng 

số cổ phần phổ thông của công ty và 

những người có liên quan của họ; 

1.2. Thành viên HĐQT, Giám đốc 

công ty; 

1.3. Doanh nghiệp mà những người 

quản lý của công ty có sở hữu phần vốn 

góp hoặc cổ phần;  

1.4. Doanh nghiệp mà người có 

liên quan của thành viên HĐQT, Giám 

đốc Công ty cùng sở hữu hoặc sở hữu 

riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 

35% vốn Điều lệ. 

      2. HĐQT chấp thuận các hợp 

đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% 

tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất. 

X.  TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN 

KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ 

CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 

Điều 45. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại 

hội đồng hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận 

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối 

tượng sau đây phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT 

chấp thuận: 

a. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ 

đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần 

phổ thông của Công ty và những người có 

liên quan của họ 

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và người có liên quan của họ; 

c. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 

159 của Luật Doanh nghiệp. 

2. HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch 

có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của 

công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. 

Sửa theo quy 

định tại Điều 

162 LDN 2014 

 Điều 46. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát,Tổng giám đốc và cán bộ quản lý được uỷ 

thác 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 và theo phương thức mà họ tin 

là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một 

mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng 

thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và 

trong hoàn cảnh tương tự. 

Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các 

xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý 

khác không được phép sử dụng những cơ hội 

kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty 

vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử 

dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của 

mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích 

của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý 

khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản 

Thêm các điều 

khoản này theo 

quy định tại 

Thông tư 

121/2012 



trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi 

ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông 

qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc 

cá nhân khác. 

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc 

bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán 

bộ quản lý khác và những người có liên quan tới 

các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà 

những người này có các lợi ích tài chính, trừ 

trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu 

trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty 

với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 

cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan 

đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ 

chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản 

lý khác hoặc những người liên quan đến họ là 

thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính 

không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau 

đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 

20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về 

hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan 

hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội 

đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng 

thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho 

phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một 

cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của 

những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên 

quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn 

hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan 

trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như 

mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc 

thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố 

cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có 

quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông 

đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao 

dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một 

tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp 

lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ 

đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc 

hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một 

tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ 

đông cho phép thực hiện. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 



Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý 

khác và những người có liên quan với các thành 

viên nêu trên 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. 

Điều 48. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi 

thường 

1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ 

hành động một cách trung thực, không hoàn 

thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn 

cán sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 

do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, 

đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm 

các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là 

các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu 

người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng 

quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại 

diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã 

hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư 

cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản 

lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của 

Công ty với điều kiện người đó đã hành động 

trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc 

không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, 

trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng 

chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm 

những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo 

ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, 

nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của 

Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành 

một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, 

khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi 

kiện) trong các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, 

mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi 

ích của Công ty 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng 

chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm 

của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí 

phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán 

quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh 

toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là 

mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này 

trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có 

thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh 



những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

 

 

Điều 47: Thù lao, tiền lương và lợi ích 

khác của thành viên HĐQT, thành 

viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty     

Điều 48: Công khai các lợi ích liên 

quan   

XI.  CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN 

QUAN 

Điều 49. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác 

của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Giám đốc công ty 

Điều 50. Công khai các lợi ích liên quan 

Giữ nguyên 

nội dung và 

thay đổi thứ tự 

điều khoản để 

phù hợp với 

kết cấu của 

Điều lệ 

 

Điều 50: Phương án phân phối lợi 

nhuận sau thuế  

 

XII.  PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 51. Phương án phân phối lợi nhuận sau 

thuế 

Giữ nguyên 

nội dung và 

thay đổi thứ tự 

điều khoản để 

phù hợp với 

kết cấu của 

Điều lệ 

Điều 51: Trả cổ tức 

6. Danh sách chi trả cổ tức được lập căn 

cứ sổ đăng ký cổ đông tại thời điểm 30 

tháng 6 (nếu chi giữa kỳ) và kết thúc năm 

tài chính (31 tháng 12 hàng năm), chỉ 

những cổ đông có tên trong sổ đăng ký 

cổ đông tại các thời điểm nêu trên mới 

được nhận cổ tức. Thông báo trả cổ tức 

được thực hiện thông qua phương tiện 

thông tin đại chúng hoặc gửi trực tiếp 

đến từng cổ đông ít nhất mười lăm ngày 

trước khi thực hiện trả cổ tức. 

 

Điều 52. Trả cổ tức 

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời 

hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị 

phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, 

xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ 

phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 

(ba mươi) ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông 

báo trả cổ tức được thực hiện thông qua phương 

tiện thông tin đại chúng hoặc gửi trực tiếp đến 

từng cổ đông ít nhất mười lăm ngày trước khi 

thực hiện trả cổ tức. 

Sửa theo quy 

định tại Điều 

132 LDN 2014 

Chương IV: Hạch toán và phân phối  

lợi nhuận  

Điều 49:  Trình báo cáo hàng năm     

1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 

ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 31 

tháng 12 hàng năm.   

2. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, 

HĐQT phải chuẩn bị các báo cáo và tài 

liệu sau đây: 

2.1. Báo cáo tổng kết năm (Trong đó có 

báo cáo về tình hình kinh doanh và đánh 

giá công tác quản lý, điều hành của công 

ty); 

2.2. Báo cáo tài chính.  

3. Báo cáo tài chính hàng năm của công 

ty phải được kiểm toán trước khi trình 

ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.  

4. Các báo cáo tài liệu quy định tại khoản 

1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm 

XIII.  NĂM TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ 

TOÁN, KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 53. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 

ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 

12 hàng năm. 

Điều 54. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế 

độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế 

toán được Bộ Tài chính chấp thuận. Công ty 

phải chịu sự kiểm tra của cơ quan Nhà nước về 

việc thực hiện chế độ kế toán - thống kê 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng 

Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại 

hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty 

tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập 

nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và 

giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn 
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soát để thẩm định chậm nhất ba mươi 

ngày trước ngày khai mạc họp thường 

niên của ĐHĐCĐ.  

5. Báo cáo và tài liệu do HĐQT chuẩn bị; 

báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và 

báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính 

của công ty và chi nhánh chậm nhất bảy 

ngày làm việc trước ngày khai mạc họp 

thường niên của ĐHĐCĐ. 

6. Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty 

liên tục ít nhất một năm có quyền tự 

mình hoặc cùng với luật sư hoặc kế toán 

và kiểm toán viên có chứng chỉ hành 

nghề trực tiếp xem xét các báo cáo quy 

định tại Điều này trong thời gian hợp lý.  

 

vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

Điều 55. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ 

định công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam tiến hành các hoạt động kiểm 

toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa 

trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận 

với Hội đồng quản trị.  

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác 

nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm, lập 

báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội 

đồng quản trị trong vòng 03 (ba) tháng kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. 

3. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán 

Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông 

báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội 

đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận 

và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn 

đề có liên quan đến kiểm toán. 

 XIV.  TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG 

TIN 

Điều 56. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và 

quý 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm 

theo quy định của pháp luật cũng như các quy 

định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo 

cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 

55 của Điều lệ này. Trong thời hạn 90 ngày kể từ 

ngày kết thúc mỗi năm tài chính, báo cáo tài 

chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua phải được nộp cho Uỷ ban Chứng 

khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và 

cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo 

cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản 

ánh một cách trung thực và khách quan về tình 

hình lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và 

bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung 

thực và khách quan tình hình các hoạt động của 

Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài 

chính.  

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo 

sáu tháng và quý theo các quy định của Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước và cơ quan đăng ký kinh 

doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 

4. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

(bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài 

chính sáu tháng và quý của công ty phải được 
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công bố trên website của Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được 

quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài 

chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 

sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của 

Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả 

một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

Điều 57. 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. 

 XV.  CON DẤU 

Điều 58. Con dấu 

1. Công ty có quyền quyết định về hình 

thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh 

nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những 

thông tin sau đây: 

a. Tên doanh nghiệp; 

b. Mã số doanh nghiệp.  

2. Trước khi sử dụng,Công ty có nghĩa 

vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký 

kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử 

dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Thêm điều 
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Chương V: Giải thể, phá sản, tranh 

chấp  

  

Điều 52: Giải thể, phá sản, thanh lý  

1. Công ty bị giải thể trong các trường 

hợp sau đây: 

1.1. ĐHĐCĐ quyết định giải thể Công 

ty; 

1.2. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh.  

2. Việc thanh lý tài sản khi công ty bị 

giải thể  thực hiện theo quy định của 

pháp luật và của Điều lệ này.   

3. Trường hợp Công ty bị phá sản thì xử 

lý theo quy định của pháp luật về phá 

sản.  

Điều 53: Tranh chấp 

1. Mọi tranh chấp, tranh tụng giữa Công 

XVI.  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TỔ 

CHỨC LẠI CÔNG TY, CHẤM DỨT HOẠT 

ĐỘNG, THANH LÝ, PHÁ SẢN 

Điều 59. Giải quyết tranh chấp 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay 

khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty 

hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phát 

sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa 

vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc 

các quy định hành chính quy định, giữa:   

a. Cổ đông với Công ty; hoặc 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý 

cao cấp. 

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết 

tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà 

giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới 

Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc 

giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên 

trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến 
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ty với các tổ chức hoặc cá nhân, giữa 

Công ty với các cổ đông hoặc giữa các 

cổ đông với nhau được giải quyết bằng 

thương lượng và hoà giải trên nguyên tắc 

tôn trọng và bình đẳng. Trong thời hạn 

tối đa 3 tháng kể từ ngày tranh chấp phát 

sinh, các bên vẫn không tự thương lượng 

hoà giải được thì giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

2. Mọi cổ đông có quyền khiếu nại với 

Ban kiểm soát, HĐQT, ĐHĐCĐ đòi 

quyền lợi chính đáng của mình và bồi 

thường thiệt hại do lỗi của bất cứ thành 

viên nào trong Công ty gây ra. Nếu 

không được giải quyết hoặc giải quyết 

chưa thoả đáng thì các cổ đông có thể 

trực tiếp hoặc cử đại diện khiếu nại đến 

hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

 

tranh chấp trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm 

việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường 

hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị 

hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào 

cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc 

lập để hành động với tư cách là trọng tài cho 

quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định 

hoà giải trong vòng 06 (sáu) tuần từ khi bắt đầu 

quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung 

gian hoà giải không được các bên chấp nhận, 

bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra 

Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có 

liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. 

Việc thanh toán các chi phí của Toà án được 

thực hiện theo phán quyết của Toà án. 

4. Trường hợp bế tắc trong giải quyết tranh 

chấp giữa các thành viên Hội đồng quản trị và 

cổ đông dẫn tới việc Công ty không thể tiếp tục 

hoạt đông, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ 

phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong 

bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ 

đơn khiếu nại tới toà để yêu cầu giải thể theo 

một hay một số các căn cứ sau: 

a. Các thành viên Hội đồng quản trị 

không thống nhất trong quản lý các công việc 

của Công ty dẫn đến tình trạng không đạt được 

số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng 

quản trị hoạt động. 

b. Các cổ đông không thống nhất nên 

không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy 

định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản 

trị. 

c. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai 

hoặc nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến 

cho việc giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả 

cho toàn thể cổ đông. 

Điều 60. Tổ chức lại Công ty 

1. Công ty thực hiện hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi sau khi được sự chấp thuận của 

UBCK. 

2. Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi thực hiện theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật 

liên quan. 

Điều 61. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt 

hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo 



quy định của pháp luật hiện hành 

b. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết giải 

thể Công ty, và Công ty có đủ khả năng thanh 

toán các khoản nợ 

c. Công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước thu hồi Giấy phép kinh doanh chứng 

khoán. 

d. Công ty không còn đủ số lượng cổ 

đông tối thiểu trong thời hạn sáu (06) tháng liên 

tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

e. Các trường hợp khác do pháp luật 

quy định. 

f. Trường hợp công ty tự giải thể trước 

khi kết thúc thời hạn hoạt động phải được Uỷ 

ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

2. Công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo 

thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 

khác. Trường hợp mất khả năng thanh toán, 

Công ty phải thực hiện giải thể theo quy định 

của Luật phá sản và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

Điều 62. Thanh lý 

1. Tối thiểu 06 (sáu) tháng sau khi có một 

quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị 

phải thành lập Ban thanh lý, có sự giám sát của 

Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ban thanh lý 

gồm 01 (ba) thành viên: 01 (một) thành viên do 

Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm 

toán độc lập và 02 (hai) thành viên do Đại hội 

đồng cổ đông chỉ định. Các thành viên của Ban 

thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên 

Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Ban thanh lý 

sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Tất 

cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ 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 sẽ thay mặt Công ty trong tất cả 

các công việc liên quan đến thanh lý Công ty 

trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được 

thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý 

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho 

công nhân viên 

c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước 

d. Các khoản vay (nếu có) 



e. Các khoản nợ khác của Công ty 

f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán 

tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây 

sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần 

ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước. 

Điều 63. Phá sản 

Việc phá sản Công ty được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về phá sản đối với 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài 

chính, ngân hàng. 

 XVII.  BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 64. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải 

được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của 

pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công 

ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc 

trong trường hợp có những quy định mới của 

pháp luật khác với những điều khoản trong Điều 

lệ này thì những quy định của pháp luật đó 

đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt 

động của Công ty.            

Thêm điều 

khoản này theo 

quy định tại 

Thông tư 

121/2012 

Chương VI: Điều khoản thi hành  

Điều 55: Hiệu lực thi hành 

1. Bản điều lệ này gồm 6 chương, 55 

điều được ĐHĐCĐ họp ngày 05 tháng 4 

năm 2012 thông qua và có hiệu lực thi 

hành kể từ  ngày  11  tháng 04 năm 2012, 

thay thế Bản điều lệ đã được ĐHĐCĐ 

thông qua ngày 01 tháng 01 năm 2009.  

2. Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 

17/4/2008, ĐHĐCĐ đã nhất trí sửa đổi 

tăng vốn Điều lệ lên 16 tỷ VNĐ 

(1.600.000 CP phổ thông với mệnh giá 

một cổ phần bằng 10.000 VNĐ).  

3. Trong quá trình hoạt động có phát sinh 

những vấn đề ngoài phạm vi điều chỉnh 

của Điều lệ này thì xử lý theo Luật doanh 

nghiệp và các quy định hiện hành của 

pháp luật. 

 

XVIII.  NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 65. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm XVI chương 64 điều, 

được Đại hội đồng cổ đông  Công ty Cổ phần 

Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhất trí 

thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2015 tại Hà nội 

và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. 

2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị 

như nhau và được lưu trữ tại Trụ sở chính của 

Công ty. 

3. Điều  lệ này là duy nhất và chính thức 

của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công 

ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng 

số thành viên Hội đồng quản trị. 

Thêm các điều 

khoản này theo 

quy định tại 

Thông tư 

121/2012 

 PHỤ LỤC 01 

CHI TIẾT VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TỪ 

NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY VÀ TỶ LỆ SỞ 

HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TẠI 

NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY. 
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