
PETROLIMEX

BIEN BAN HQP
DAI HOI DONG CO DONG THl^ONG NIEN 2018

TONG CONG TY HOA DAU PETROLIMEX-CTCP

H6m nay, ngAy 18 thing 4 nim 2018 vao hoi 08h30 tpi Hoi tracing ting 4 - Trung tint HOi nghi

Mipec Palace, so 229 pho Tay Son, phudng Ngi Tu Sd, qupn Dong Da, Ha Ni
Tong cong ty Hoa diu Petrolimex-CTCP, mi si doanh nghipp 0101463614
Trp so chinh : Ting 18& 19, si 229 phi Tay Son, phucmg Nga Tu So, quan D6ng Da, Hi Ni

D3 tiln hanh trpng the Dpi hpi dong co dong thudng nien 2018, v6i cic nOi dung nhu sau :

PHANTHtTNHAT

CAC THU TyC KHAI MAC DAI HQI

1.Thanh phin tham dp Dai h^i dong co dong thuong nien 2018 Ting cong ty, gim

co:

1.1Dai biiu nidi tham dp :

-Co dong chi phoi: Tap doan Xing dau Vi^t Nam

-Dpi dien don vj kiem loan BCTC nim 2017 - KPMG Viet Nam

1.2C^ dong vi Dpi dipn co dong dp hpp : Theo npi dung cua Diem 2.2, myc 2 Bien ban

nay.

2.DHDCD thuong nien 2018 di nghe 6ng Ngo Due Giang - Truong Ban kiem tra xac
nhin tu cich Co dong vi Dai dien Co dong - cong bi k^t qua Idem tra xic nhan tu

each Co dong vi Dpi dipn C6 dong dp hpp nhu sau :

2.1. Cin cu Danh sich tong hpp ngudi sd hOu chtmg khoin thyc hien quyen bo phieu cua
Ting cdng ty H6a Diu Peuolimex-CTCP si V234/2018-PLC/VSD-DK, ngiy ding k^

cuoi 20/3/2018, do Trung tarn Luu ky chung khoin Viet Nam cung cap, tong so co
2.051 Ci dong sd httu tuong ting 80.798.839 ci phin. Trong do : Tru 1.273 ci phin li

ci phiiu quy cua Ting cong ty Hoa diu Petrolimex, con 2.050 Ci dong tuong ung

80.797.566 ci phin co quyin bieu quylt dupe quyln dp hpp DHDCD thuong nien 2018
cua Tong cong ty Hoa diu Petrolimex, bao gom :

-Tpp doin Xing diu ViSt Nam li C6 d6ng c6 ci phin chi phii, sd hOu 63.889.259 ci

phin, chiem 79,07% ting si ci phin co quyln bilu quyet, da cii 06 (siu) dpi dipn theo

vin bin si 142/PLX-QD-HDQT ngiy 13/4/2018 cia HOi ding quin tti Tip doin Xing

diuViptNam;

-Ci d6ng li cac ti chuc khac cd 38 don vi, sd httu 7.878.187 ci phin, chiim 9,75% ci

phin cd quyOn biiu quyet. Trong do :

TdNG C6NG TY HOA DAU PETROLIMEX-CTCPCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VlT NAM
Dvc lap - Tv du - Hanh phiic

H4 Ni, ngiy 18 thing 4 nSm 2018



+ Cl (long la to chttc nude ngoai c6 24 don vi, sd hitu 6,505,213 co phita, chilm 8,05 %

CO phan c6 quybn bieu quyet;
+ CO ddng c4 nhto la ngudi nude ngo4i c6 40 Cb ddng, sd httu 76,609 cd phln, chilm

0,09% cb phan c6 quybn biSu quylt;
+ Tdng si cd phln do cac Cd d6ng nude ngodi njm gitt 15 6.581.822 cl phan, chilm

8,14% cl phln c6 quyen bieu quylt;
+ Cl dong ca nhin ttong nude 14 1.971 Cl dong, sd hiiu 8,953,511 cl phln chilm ty 1?

11,08 % cl phln co quyln bilu quylt;
2.2. S6 C8 ddng v4 Bai dibn Cd dang thpc tl dp hop v4o thdi dilm cdng bo kit qua kilm tra

xdc nhan tu c4ch Cd ddng v4 Bai dien Cd dong dp hop 14 53 nguoi, sd hOu hoto dpi didn
sd hliu 66.707.094 cl phln, chilm 82,56% tdng sd cd phln cd quyln bilu quylt Men t^i

cua Tdng cdng ty. Trong do :

-Bai di?n Cd ddng Tap doan xSng dlu Viet Nam: 06 ngudi, dai dien sd httu 63.889.259
cd phln, chilm 79.07 % tdng sd cd phln cd quyln bilu quylt;
-Cd ddng v4 Bai didn Cd ddng c4 nhto kh4c : 46 ngudi, dpi dien sd httu 2.817.835 cl

phln, chiem 3,49% tdng sd cd phan cd quyen bieu quyet Tdng cdng ty;
2.4. Sd Co ddng v4 Bqi dien Cd ddng thuc tl du hop vio thdi dilm bilu quylt cac ndi dung

cua Bai hdi 14 64 ngudi, sd httu ho^c dai dien sd httu 71.252.849 cd phln tuong duong

88,19% sd co phln cd quyen bilu quylt cda Tdng cdng ty;
(B6o c4o Kilm tra xac nh^n tu c6ch Cl ddng v4 Bai dien Co ddng thpc tl dp hop

BHBCB thudng nien 2018 Tdng cdng ty - dinh k^m).
Theo quy dinh cua Bilu le Tdng cdng ty, cudc hop BHBCB thudng nien 2018 da hdi tb cic
dilu kien dl tiln hanh. Cac Cd ddng va Bai dien Co ddng du hop cd quyen bilu quylt cic n^i

dung v4n kien dai hdi theo so cd phan PLC ma ho sd httu hole dpi dien sd httu;
3.Bo4n ChO tjch va Ban Thu ky BHDCB : Theo quy dinh cua Bilu le PLC, Chu tjch

HBQT 14 Chu toa dilu h4nh cube hop BHBCB do HBQT trieu tap. Ong Pham BS
NhuJn Chu tich HBQT PLC - Chu toa BHBCB da gidi thi#u va Bai hpi da nhlt W

thong qua nhan sp tham gia Boan chu tich va Ban Thu ky Bai hdi vdi ty i^ 100%, gdm

cd cac Ong (Ba) sau :

3.1Boan Chu tich gom cd :
-6ng Pham B4 NhuOn : Bai dien quan ^^ phln vdn ctta Tap doan X4ng dlu Vi^t Nam

(Petrolimex) tai PLC va 14 Cd ddng ca nhto; Chu tich HBQT PLC - Chu toa BHBCB;
-6ng Nguyen Vin Bttc : Bai dien quan ty phln vdn ctta Tap do4n X4ng dlu Vi$t Nam
(Petrolimex) tai PLC v4 14 Cd ddng c4 nhto; Uy vien HBQT, Tdng Giam die PLC -

Th4nh vito Bo4n chu tjch;
3.2Ban Thu kf BHBCB glm cd :

-B4 Trln Dilm Hlng : Thu kj Tong cdng ty v414 Co ddng cd nhto;

-B4 Trln Thanh Thiiy la Cd dong ca nhto;

-6ng Nguyln Vto Ngoc 14 Cd ddng c4 nhto.
4.Chirong trinh hqp DHBCB thudng nien 2018 do dng Pham Ba Nhuan trinh b4y dupe

Bai hpi nhlt tri thong qua vdi ty id 14 100%;
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The If bieu quyet cic vSn kipn tpi BHDCD thubng nien 2018 do 6ng Phara B4 Nhuto
trinh biy dupe Dai hQi nhat tri thong qua vdi ty 16 la 100%. Trong do, nguyen tic thpc

hipn quyin biiu quy6t bing Phiiu bieu quyit. Mpt (01) cd phfin biiu quyet tuang duong
vdi 01 diem. Cic quydt dinh vi so lupng cd phieu dupe quyen phit hinh vi sira ddi, bd
sung Biiu 1? PLC dupe thong qua khi c6 it nhit 82% ting so diim. Cic quylt dinh khac

dupe thong qua khi c6 it nhit 80% ting so diim ciia cac C6 ding vi Dpi dien cd ding

dp hpp BHBCD chip thu^n;

phanthChai
cac tal li^u bltqc bhbcb thao lu^n va bieu quy^t th6ng qua

1.Dai hoi d^ tham gia y kiSn vio Tif trlnh N^i dung spa dii, bo sung Bieu le lii chile va
hopt dpng cua TOng cong ty PLC (dinh kem). BHBCB nhit tri thong qua vpi
71.252.849 diim, d^t ty 16 100 % ting s6 diim cua c4c Cd ddng vi Dai difn Cd ddng

dp hpp BHBCB tai thai diim thdng qua nay;
2.Dpi hpi da tham gia y kiin vio Quy che npi bp vi quan tri Tong cong ty (dinh k6m).

BHBCB nhit tri thOng qua voi 71.252.849 diem, dpt ty le 100 % tong s6 di6m cua cac

Cd ddng va Bpi dipn Cd ddng dp hpp BHBCB tpi thai didm thdng qua nay;
3.Dai hpi da tham gia y kiin vao Bio cio cua Ban kiem soit Tong cong ty nim 2017

(dinh kdm). BHBCB nhit tri thdng qua vai 71.252.849 diim, dpt ty 16 100 % tdng so
diim cua cic Cd ddng vi Dpi dipn Cd ddng dp hpp BHBCB tpi thai diim thdng qua

Bio cio nay;
4.Bai h^i da tham gia y kiin vio Bio cio Tii chfnh hpp nhit di dupe kiim toin cho

nim tai chinh kit thuc ngiy 31/12/2017 cua Ting tdng ty PLC (dinh kem).
BHBCB nhit tri thdng qua vdi 71.252.849 diim, dpt ty 16 100 % tdng sd diim ciia cic

Cd ddng va Bpi dipn Cd ddng dp hpp BHBCB tpi thdi diim thdng qua nay;

5.Bpi hpi da tham gia ^ kiin vio Bio cio cua HBQT Ting cdng ty PLC nim 2017
(dinh kem). BHBCB nhit tri thdng qua vcri 71.252.849 diim, dpt ty 16 100 % ting sd
diim cua cic Cd ddng vi Bpi diin Cd ddng dp hpp BHBCB tpi thcri diim thdng qua

Bio cio nay;
6.Bai hpi da tham gia y kiin vio Bio cio Quyet toin QTL va thu lao cua cic TV

HBQT, cic TV BKS PLC nim 2017 (dinh kem). BHBCB nhit tri thdng qua vdi
71.252.849 diim, dpt ty 16 100 % tdng sd diim cua cic Cd ddng vi Bai dipn Cd ddng

dp hpp BHBCB tpi thai diim thdng qua niy;

7.Bpi hpi da tham gia ^ kiin vio T^ trinh Phupng in phan phoi lpi nhuin vi mile
chia co tic nim 2017 (dinh k6m). BHBCB nhdt tri thdng qua vdi 71.252.849 diim,

dpt ty lp 100 % ting sd diim ciia cac Cd ddng va Bpi dipn Cd ddng dp hpp BHBCB

tai thdi diim thdng qua Bio cio nay;

8.Bpi hpi da tham gia y kiin vio Tor trlnh Ki hopch SXKB nim 2018 cua PLC (bio

cio dinh k6m) vdi cic chi tieu chu yeu nhu sau :



PHAN THlT BA
CAC Y KlfiN THAM GIA Ct A C6 BONG VA PHAT BIEU CUA B^jtl BIB1U M^l

1.    BHBCB da ling nghe cic y kiin tham gia cua cic Co dung, Bai (lien Ci dong du

hpp va giii dip cua HBQT PLC.
Co Mng m^ UQ007 s him 64.189CP: Bl nghi HBQT thong boo so qua kit quit ktnh doanh
Ql/2018, triin vqng kinh doanh cac ngctnh hang. Co cent tai chinh 2016 du kien sephat hanh

co phieu tang von de co cdu lai cac khoan n ,̂ PLC khong thuc hien trong 2017 tin co phot

hanh trong 2018 khong?
Co ddng mi CN1640 s him 8.400CP: Nam 2017 vd 2018 gia ddu tho tang nhiiu, gap doi so
voi muc thdp nhdt. Nguyen lieu ddu vao cua PLC tang, gia si khong tang tuong itng. Gidi thich

ro hon ve viec tang loi nhuqn? co so nao de tang? Mang NB c6 anh htcong Ion vao ddu tu cong

cua VN, di nghi du bao kit qua kinh doanh NB cac nam 2018 vd 2019 hoc/t dong nay co khdi

sdc khong?
Ci dong ma CN1248 si him 10.000 CP Theo kinh nghiem quan ly thi nam 2018 c6 khd nang

vu0 ke hoach khong?
CO dong ma CN1212 si hiu 1 CP Trong cac du an cao tic thi thong thieing sit dung loai be

ting nhua ndo, cao toe Bdc Nam sit dung loai nao, PLC cung cap dutyc bao nhieu km cho du

an nay? Be nghi vac tinh doanh thu tit du an ndy. Giai doqn ndo thi PLC dat dwyc diem roi ve

doanh thu NB cho du an cao tic Bdc Nam.
4

Dili W> da tham gia j kien vi nhit tr! thong qua vdi 71.252.849 diSm, dot ty 16 100 %
ting s6 diem cua cic Co dong vi Bai di^n C6 dong d\r hop BHBCB tai thin diim

thong qua Bao cio nay;

9.Bai h$i da tham gia y kiSn v^o Tlr trlnh Phiromg in tri thil lao cho cic TV HBQT,
cic TV BKS PLC nim 2018 (dinh kern). BHBCB nhit tri thong qua voi 71.252.849
di^m, dat ty 16 100 % t6ng s6 di6m cua cac C6 dong va Bai di?n C6 dong du hpp

BHBCB tai th^i di6m thong qua Phuong an niy;

10.Bai h^i da tham gia y ki6n vao Tlr trinh Lua chpn Bom v| kiem toin Bio cio Tii
chinh Tong cong ty PLC nim 2018 (dinh kem). BHBCB nhit tri thong qua vdi
71.252.849 diim, dat ty 16 100 % ting s6 diim ciia cac C6 dong va Bai dien C6 ddng

d\r hpp BHBCB tai thai dilm th^ng qua Bio cao nay;
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Co dong ma VQ01S sd hint 569.300 CP Di nghj chi tiit cdc dp an ddu tuTMdng trgngyiu Id

gi?Cdc nhd mdyND da du^e xdy dymg xong trong ndm 2017 vd 2018, tdc dgngdin kinh doanh
nhung ndm Hep theo nhu the ndo?Ki hogch kinh doanh ND trong nhung ndm Hip theo?

CS dong m& VQ017 s& huu 755.264 CP Mdng DMN cd doanh thu vd lot nhudn gidm Hen tpc
md PLC van ddu tu them kho vd nhd may, ly do tgi sao? Chiin luge phdt triin ddi vdi lung
nhom sdnphdm DMN nhu the ndo?

Cd dong md UQ009 s& huu 3.755 CP Chinh sdeh nhap khdu dim gdc vd nguyen li^u cita PLC?

ND co biin Igi nhudn cao nhdt Id polime thi ca cdu sdn phdm nay ntn?

Cd dong md CN1640 sd huu 8.400CP ND thi phdn han 30%, dung thu mdy. DMN thi phdn

bao nhieu, dung thu may.

C6 dong md UQ019 sd hiku 2.063.427 CP Chi tiit sdn lugng timg nhom sdn phdm DMN Id bao
nhieu,muc dg tang trudng timg nhom vd dong gdpIgi nhudn chinh tie mdng ndo.

Gidi trinh cua HDQT

dngNguyin Vdn Due - UV HDQT - T^ng gidm die

-Gid ddu thd tang nen NVL ddu vdo tang, tuy nhiin gid ddu gdc, phu gia dien bien khdc nhau.
Gid ban khdng the tang tuong xung vdi nguyen H^u nen cung dnh hudng din Igi nhudn ndm

2017. Lgi nhugn sgt gidm ngodi do gid ddu vdo tdng con do syt gidm xudt khdu. Ddu cong

nghiep cung co gidm.

-SXKD vd ITnh vgc dau tu: Cty PLC Id doanh nghiep duy nhdt cd 2 nhd may sx DMN. NM
Thugng Ly thuc hi^n duy tu bdo qudn, NMDinh Vu dang ddu tu a giai doan 1; ddu gdc phdi
nhap khdu 100%, thi trudng nhap khau tie Singapore, Nhdt Ban, Han qudc,... PLC chon lieu

chudn cua My nen sdn phdm ddu vdo cung ken chon NCC,

-Tdng gid tri ddu tu hgp nhdt Id tdng chungcua cd 3 ngdnh hang.

-Co cdu ddu nhdn d to, xe may: thi trudng viea phdt triin gia tdng so lugng xe may vd day Id

mdng chinh cua cty PLC. Hieu qua kinh doanh cao do sx nhung sp cao cap.

-Kit qua kinhKD Quy 1 vi linh v\ec DMN: SL dgt tren 70% KH Ql, KH lgi nhugn dgt 22%

binh qudn KH 2018.

Ong Phqm Bd Nhudn- Chit tich HDQT
-Ddu tu ndm 2018 chu yiu tap trung vdo ngdnh hang ND vd HC. NMDinh Vu thgc chdt la kho

di nhgp dugc ddu gdc do kho khan vi nhgp tdu ngogi d Thugng Ly, chi tdu 3000 tan vdo dupe
cdu cdng. Cty Nhua dudng dang ddu tu kho nhua dudng Cam Rank Di don ddu DA Bdc Nam

vd Tdy Nguyin. Cdc ndm giua nhiim ky cua chinh phu, gidi ngdn con chdm,thudng don cdc du

an ddu tu cong vdo ndm cudi nhiim ky.

-KQKD Ql, Tcty chua hodn thdnh kh quy theo tiin dgND ban nhiiu vdo Q 2 vd Q4. Hy vgng
ndm 2018 lgi nhudn KH dgt ra tuong ddi sat vdi th\ trudng vd cung thpc hien theo chi dgo cua

CD chi phdi tuy nhiin khd ndng thuc hien Id rdt kho, trong KH 236 ty thi HC Id 20 ty, ND 20 ty,
con lgi Id DMN. Chung tdi hy vgng rang quan diem ddu tu BOT dugc thong qua vd co gidi

ngdn cua chinh phu se . Quan diem Id xdy dpng tuong ddi sat vdi thpc tiin vd co hgi din thi

TCT khdngbd qua.
Ong Vu Van Chiin. - UV HDQT-Chu tich kiem Gidm doc Cty Nhua dudng



Triin vgng KD ND: 2017 cd 8 don v\ kinh doanh ND diu Id, 2 Cty phd san Id Stone vd Minh

Dgt dang rao ban, PLC co lai it vd van tren 30% thiphdn. Petrolimex ddu tu ddng bo, c6 7 nhd

may trdi ddi tren loan qudc, Men dgi, tao uu the canh tranh vi gidm thdi gian vd cM phi van tdi.

Kinh doanh ND khdc nghief, tinh mua v\t cao vi thdi gian trong ndm cung nhu mua vy theo

chinh sdch.

Gid dau cdng tang cdng co ca hgi t&ng thugn Ipi trong kinh doanh ND. PLC co co so tdt, tdn

kho tdt nin cd Ipi tdn kho.

Khd ndng hodn thdnh kk hogch: se hodn thdnh KH ND vi XD KH than trong.

Vi xdy dung duong bp VN Id theo tiiu chudn cua My. PLC cd uu thi vi chdt lupng vd gid ddi
vdi ddi thu trong cdc san phdm tiiu chudn cao.Cao tdc diu sir dungpolime vd cdc son phdm

cdng nghe cao. PLC dang dap ieng tdt vd canh tranh. Sap toi thi tnrdng sir dyng nhiiu nhu

tuong trong cao tdc vd san bay. PLC lam chu cdng nghe vd dap ieng tdt cdc nhu cdu, khdng

phdi mua ban quyin.

KH XD dudng cao tdc Bdc Nam Men nay chua cd vdn de thpc Men, khd ndng din 2020 chua
xong vi NH khdng tdi trp.

Hiin nay, PLC dang xudt ban sang Lao, Campuchia cdc san phdm cao cap, cd chdt lupng vd

gid canh tranh vdi Thdi Lan.Bdn manh nhdt cho du an Ha Long Vdn Don nhu tuong, Da Ndng

- Qudng Ngai, La Son Tuy Loan. Bdc Giang - Lgng Son dang bj tdc vi vdn.

Nhu Tuong Id san phdm chu lire cao tdc cd dd tdng tnrdng tdt vd PLC cd uu thi vi cdng nghe.

Ong Phqm Bd Nhudn- Chii tjch HDQT:

Vi tdng von: PLC da bdo cao cd ddng chi phdi. dang chdy kiin trd lai cua PLX.

PLC thi phdn hon 30% ND vd dung sd 1. Th\ phdn tdng nhung tdng san lupng gidm nin si ND
cua PLC gidm.

Thi phdn DMN: sd 1 Id BP Castrol, sd 2 nhiiu nguai ndi Id PLX hogc Shell.

KH 2018 DMN tdng trudng 6,7%, khdng nhiiu do khdng con mdngpha chi thui vd xudt khau

DMN hang hdi.

2.    DHDCD vinh dy dir^c l&ng nghe v kiln tham gia cua ong Pham Dire Th^ng-UV
HDQT - Tong giam doc Tap do&n xSng dau Viet Nam.

PLC Id 1 trong 5 linh vuc cot Idi cua PLXxoay quanh true kinh doanh chinh la xdng ddu nhien

lieu. PLC da trdi qua gdn 25 ndm xdy dung vd trudng tthdnh, da xdy difng duryc thuang M0u vd

xdc lap dirge v/ the tren th\ trudng.

Kit qua 2017, PLC dd dam bdo kinh doanh an loan vd duy tri chiim tmh duac th\ trudng tren

cd 3 linh vuc, khdng dinh qua cdc chi tiiu kinh doanh dd dgt dugc.

PLX co lai thi han co ddng nhd Id dupe tiip can thong tin som vd ddt cdc dp lire my,c tiiu cho

ban qudn ly trudc khi trinh DHDCD vi thuc Men vd triin khai KH 2018.

PLC Men nay con nhiiu bat cap, nhiiu nguon lire con chua tgn dyng, su dyng Meu qua. Ndm

2018 d^ bdo con nhiiu kho khan. DMN cdng hdi nhgp vi thui cdng thap di, nhiiu DN se nhdp
khdu vd ddu tu xdy dung NM DMN tai VN. ND cung ggp nhiiu kho khan do dnh hudng chinh
sdch ddu tu cdng. Day Id tdt yiu cua kinh te thi trudng, can phdi chap nhan kho khan. Kit qua

kinh doanh dgt dupe thdp, ngodi yiu to khdeh quan thi cung co nhiiu yiu to chu quan. Lpi

nhudn gidm cung can dupe phdn tich nguyin nhan khdeh quan vd chu quan. Trong do, co sdn



hctptg giam, ma nganh hang DMN phu thuoc nhieu vdo PLX. Day la diu hi4u khong tit. CM
giam ty 1$ nhung phdi giu va tdng son luqng tuyel doi xudt ban qua PLX.

Quan tri DN ding co nhiiu bit cap. CD chi phii ding hap va dat vin di vat PLC di Men loan
Igi vi 16 chic. Mdc dii di diu nam 2019, HDQT va BKS se hit nhiem ky, nhung PLC vin phdi
bat bupc bo sung nhan su va bau bo sung TV HDQT trong DHDCD horn nay de ca cdu lgi to

chuc. Vi Men loan to chuc Id khdu cot lot trong cat each, dot mat quan tri doanh nghiep. BKS
dpi dien cho ci dong, giam sat ede y Men cua CD di triin khai. Mdi truang Mnh doanh luon

thay dii buQC PLCphdi thay dii theo.

Thay doi quan trong nhdt de doi mdi Id thay doi ve ca che Mnh doanh. Vi du nhu cong ty KV1

van dang de xudt cho thic nghiem ban DMN cua nhieu thuang hieu khdc nhau (ma PLX deu Id

doi tdc chien lucre hoqc tham gia lien doanh). Do vdy, PLC can doi mwois ca che Mnh doanh,

dap ung duac yeu cdu cua nhd phdn phdi.

Cong tdc doi mdi quan tri: Di dii mdi, PLX da thui KPMG tu vin quan tri. Trong do cdn chu

trong den quan tri rui ro, qua do Mem sodt tot ca qua trinh tic son xudt den Mnh doanh va khdu

logistic.

To chuc Mnh doanh va son xudt: cdn dip tuc nghien cuu, phdt triin son phdm mdi, ddc biet la

nganh ND da dung ddu, cdn cd thay doi sdn phdm de Mnh doanh tot. PLC co han 20 nam Mnh

nghiem nhung cung cdn cd tu van trong nhung ITnh vtcc quan ly sdn xudt Mnh doanh de hodn

thdnh tot han.

PHANTHfr TIT

BAU Cti B6 SUNG THANH Vl^^N HDQT VA Kl^M SOAT VltN NHIEM KY 2014-2018

Vic bau cii b8 sung thinh vien HBQT vk Ki6m soat vien nhiem k^ 2014-2018 duac ti6n
htah theo tl^ le BSu cu mi BHBCB da thSng nhit thdng qua. Chi tilt theo BiOn bin bau

cii dinh k^m. V6i e^e noi dung chinh sau:

1.Thf I^ bau cu bo sung Thanh vicn H9QT, Kiem soft vien Tong cong ly PLC nhiem
ky 2014 - 2018 (dinh kem) duac Bgi h0i nhat tri thong qua voi ty le la 100% sau khi
BHBCB thOng nhit thdng qua Bieu \ t6 chte vi hoat dpng va Quy chi npi bp ve quan
tri Tong cong ty. Theo d6, so thanh vien HBQT cin biu b6 sung li 2 thanh vien va s6
KSV cin biu bo sung la 2 kiim soft vien.
The lp biu ctr dupe thong qua quy djnh nguyen tic biu Thinh vi^n HBQT vi Kiim soft

vien dupe there hi^n theo phuong thuc bau d6n phieu va bo phieu kin t^i Bai hpi.

2.So lirong ciic ling vien dirpc de cii/iing cii li thinh vien HBQT vi Kiim soft vien
nhiem kv 2014-2018:

- Si ltrpng cic ling vien dupe di Cli/img ci vio HBQT nhi^m kj 2014-2018 la 02 ing
vien, gdm cac Ong/Bi sau:

+ 6ng Bo HOu Tao - do T^p doin Xing diu Vipt Nam di cii va li Ngupi dai dipn quin 1^
phin v6n cua Tpp doin.

+ 6ng Nguyln Hi Trung- do HBQT PLC di Cii theo quy dinh cua Lu|t DN vi Biiu li

PLC.
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-S8 lupng cic img vidn dupe de cir/ilng cil 14 Kiim soit vidn nhifm kj 2014-2018 14 2
ling vien, gdm 6ng/B4 sau:

+ 6ng Doan H6ng Sang - do Tap do4n xing diu Vi#t Nam di cii v4 14 Ngudi di dif n
qu4n b^ phin von cua Tap do4n.

+ 6ng Pham TltAn Phucmg - do HDQT PLC df cii theo quy djnh cua Luft DN v4 Dieu 1?

PLC.

3.   BHBCD tien hanh bau cu hi sung cic thinh vicn HDQT va Kiim soit vien nhifm

kji 2014-2018:
-DHDCD di thong nhit vtii di xuat cua Chi tpa Dai hpi vi danh sdch Ban kiim phieu
bau cii.

-Vif c bAu cii dupe tiin h4nh theo ddng the le biu cii m4 DHDCD da thdng qua.

-Vic ki6m s6 lmjng phieu bu cii c4c th4nh vien HDQT va Kiem so4t viSn nhiem ky
2014-2018 dmyc Ban kiSm phi6u bju cit dSm trudc so chiing ki^n cua cac cd dong/dai
di?n c6 dong do Dai hOi, trucrc khi mang di kim phi^u. (Bien ban kiSm philu dinh kem)

3.DHDCS tien hanh ban cir biS snng cic thinh vien HDQT va Kiem soit vien nhi^m

ky 2014-2018:
-DHDCD da th6ng nh^t vdi de xuit cua Chu tpa Dai h^i vh danh s4ch Ban kilm phiiu
b4u cii.

-Vi^e b4u cii dupe tien hanh theo diing the 1? biu cii ma DHDCD da thdng qua.

-So lupng phi^u b^u cii cac thanh vi^n HDQT v4 Ki6m soit vien nhi^m ky 2014-2018

dupe Ban kiem phieu bau cii dem trodc su chting ki^n ciia cac cd ddng/dai di?n cd ddng
dp Dai hpi, trudc khi mang di kiem phidu. (Bien ban kidm phieu dinh kem)

4.Kit qua bau cir bd sung cac thanh vicn HDQT PLC, nhifm ky 2014-2018, nhu sau:

-6ng D5 Hilu Tao - dupe biu 68.733.242 phiiu, tupng ong 98,71% phiiu b4u

-Ong Nguyen Ha Trung - dupe biu 69.076.404 phiiu, tuong ling 99,20% phieu bau

Theo Thi 1? biu cii, cic ong cd ten sau da trung cii v4o HDQT PLC nhiem ky 2014-

2018:
+ 6ng Do HOu Tao - Thinh vidn HDQT

+ Sng Nguyen Hi Trung - Thanh vidn HDQT

5.Kit qua biu cir bd sung cic Kiem soit vien Tdng c6ng ty nhifm ky 2014-2018, nhu

sau:

-Ong Doin Hdng Sing - dupe biu 66.570.566 phiiu, tuong tog 95,62% phiiu biu

-Ong Pham Tuin Phuong - dupe bau 71.109.822 phiiu, tuong tag 102,14 % phiiu biu

Theo Thi If bau cii, dng/bi cd t^n tren da triing cii Kiim soit vien PLC nhifm k^ 2014-

2018:
+ Ong Doin Hong Sing - Kiim soit vif n PLC
+ Ong Pham Tuin Phucmg - Kiim soit vien PLC.



6ng Nguyen VSn NgycBA Tran Diem HongBA Tran Thanh Thuy

dug Nguyen Vin Duedug Pham BA NhuAn

BAN THU K^ DHDCD THUUNG NltN 2018 T6NG C6NG TY H6A DAU PETROLIMEX-CTCP

PHANTHUnAM

CAC THU TVC KtT THtlC DHDCD

1.ThOng qua Nghi quylt DHBCD: BA Trln Diltn H6ng thay mSt Ban Thu ky dipc dy thio
Nghi quyft BHBCD. Byi hyi da tham gia y kiln vA nhdt tri thong qua vdi 71.252.849

dilm, dat ty ly 100 % t^ng s6 diem cua cAc C6 dong vA B^i di^n CO ddng dy hqp
DHBCB t^i thM di^m thong qua cAc dy thao tren.

2.T^ng k^t Dai hi: 6ng Ph^m B4 NhuAn thay mSt DoAn Chu tjch phat bieu ting kit Dyi
hyi. BHBCB thucmg niSn 2018 d5 nhAt tri giao cho :
HDQT PLC chi dyo, t6 chtic thyc hien co hi?u quA Nghj Quylt BHBCB vA cAc nyi dung,
tAi lieu dA duyc BHBCB thucmg nien 2018 bilu quylt thdng qua, theo dung quy djnh

hi^n hanh cua Bilu 1? PLC vA Phap lu^h
BKS PLC kiem soAt vi^c chip hAnh Nghi quylt BHDCB vA cAc ni dung, tAi li$u da
duyc BHDCB thubng nien 2018 bilu quylt thdng qua theo dting quy djnh hi$n hAnh cda
Bieul^PLCvaPhApluiit.

Dyi hOi be myc ltic 1 Ih45 cOng ngAy.

DOAN CHC TJCH DHDCD THll^NG NIEN 2018 TtlNG C6NG TY H6A DAU PETROLIMEX-CTCI

TV. DOAN CHLI TJCHCHU TQA



1
T6NG C6NG TV H6A DAU PETROLIMEX - CTCP
Ting 18 519, s6 229 Tiy Son, Q. ESng Ba. TP. Hi N, V^t Nam - T: (04-24) 3851 3205 - F: (84-24) 3051 3207 - W; •mm pfc potmllmoccom vn

215.077.044.021

SOtiln

Lpri nhuin thpc hipn 2017

Chi tieu

1
TT

<M HQi b6ng c6 b6ng t6ng c6ng ty h6a dAu petrolimex-ctcp

-CSn cii Lu^t Doanh nghi$p s6 68/2014/QH13 du^e Qu6c h^i khda 13, thong qua ngiy

26/11/2014 vi c6 MSu luc tir ngiy 01/7/2015;
-Cin c(t Lu^t Chung khoin s6 70/2006/QH 11 dupe Qu6c h^i kh6a XI, k^ hpp thtt 9, th6ng

qua ngiy 29/6/2006, cd H6u luc til ngiy 01/01/2007 vi cac van bin Phip lu^t khic vi

Chting khoin, Thj trudng chtmg khoin;
-Can cii Biiu 1$ t6 chic vi ho^t dpng hi$n hinh cia T8ng c6ng ty H6a D4u Petroltaex-

CTCP;
-Can ci nOi dung Chuong trinh hpp BHBCB thutog ni^n 2018 T6ng c8ng ty H6a d^u

Pctrolimex-CTCP ngiy 18/4/2018;
-Cin ci Bien bin hpp BHBCB thuhng nito 2018 T6ng cong ty Hia diu Petrolitnex-CTCP

ngiy 18/4/2018,

QUYfrTNGHJ:

B^i h6i d^ng c6 d6ng thuing nidn 2018 Tong c6ng ty H6a diu Petrolhnex-CTCP (PLC) nhit

trl thong qua:

1.Bio cio cua Ban Kiem soit PLC nim 2017 (chi tiit dinh kern):

2.Bio cio Til chinh hpp nhat di dupe kiem toin cho nim tii chlnh kit thuc ngiy

31/12/2017 cua PLC (Chi tiil dinh kirn);

3.Bio cio cna HDQT FLC nim 2017 (chi Hit dinh kern):

4.Bio cio Qnyit toin QTL vi thu lao cia cic Thinh vicn B9QT vi cic Thinh vien

BKS PLC nim 2017 :
-T6ng tiin thi lao, tiin lucmg vi cic lpi ich khic cia HBQT li:   1.450.375.048 d&ng

-T6ng tiin thu lao, din luong vi cic lpi fch khic ciia BKS li:740.570.997 dong

5.Phmmg in phin phoi lpi nhuan nim 2017, vfti rapt so chi tieu cor bin sau :

NGHIQUYfrT
Dai Hoi Song cc> dong thirimg nien 2018

Tong c6ng ty H6a Dau PetroUmex-CTCP

01 /NQ-PLC-DHDCDHiN^^ngayIS/4/2018S6:

t6nGC6NGTYHOAduPETROLIMEX-CTCPCQNGHdAXAHQlCHUNGHlA VIETNAM
B^^ljp-Tpdo-H^ihphue



7.Phircmg an tra thu lao cho cac Thanh vien HDQT va cic Thanh vien BKS PLC nim

2018:
-T&tgQTLvithi lao cua HDQT nim 2018 t6i da duiyc hutag li:   2,382 tyd&ng.

-   T6ng QTLvithi lao cua BKS ntal 2018 toi da dm^c hu6ng li:   1,678 ty ding.

8.Lua chon Bon vj Idem toin Bio cio Tii chinh PLC nim 2018: Uy quyin cho HqI
ding quan tri T6ng cong ty lira chpn mpt trong nhOng don vi dtrdi diy thuc hiqn kiim

toan Bio cao tii chinh nim 2018 cua T6ng cong ty, do la :

-Cong ty TNHH KPMG Vi?t Nam (KPMG)

-C6ng ty TNHH Dcloitte Viit Nam (Deloittc)

-Cong ty TNHH Ernst&Young Viqt Nam

-C6ng ty TNHH PWC Viet Nam
9.N^i dung sua dii, bo sung Biiu 1( ti chic vi hoat dqng cua Ting cong ty (chi tiet

dinhkim).
10.Ban hinh Quy che nqi b^ ve quin tr| Ting cong ty H6a dau Petrolimex - CTCP (chi

tiit dinh kem).
11.Danh sich trung cu bi sung Tbinh vien HBQT PLC nhifm ky 2014-2018, gim

c6:

-Ong Bi H0u Too

-Ong Nguyen Hi Trung
12.Danh sich trung cu bi sung Kiim soit vien PLC nhi^m ky 2014-2018, gim c6:

111%
110%
110%
105%

KH
2018/TH

2017

T6i thieu 80%
l<yi nhuin sau

thue

23,45%
14,04%

189.452

236.814

5.530.871

359.280

Kt HOACH
NAM2018

20%

21,21%
12,87%

171.401

215.077
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340.970

THVt HI^N
NAM 2017
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Trieu d
Trieu d
Tri?u d

Tin; m3

BVT
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Ty suit LNST/VSL
T</ suit LNST/VCSH
Ting LN sau thui

Tong LN trade thui
Doanh thu thuan

Sinluong
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6
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4
3
2
1

TT

6.  Ke ho^ch SXKD nim 2018 ciia FLC (chi Hit ttinh kirn) v(ji mot s6 chi tieu CO ban sau :

640.219.972

9.678.334.590

161.595.132.000

171.913.686.562

43.676.177.907

QuJ thucrng BQL dieu hinh Ting cong ty

Qu^ khen thudng, phiic l^i

Chiaco hie

L^i nhuin sau thui

ThuiTNDN

6

5

4

3
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Nghi quyet niy dS dupe D^i hoi dong c5 d6ng thirimg ni6n 2018 Tong c8ng ty H6a diu
Petrolimex - CTCP thong qua va co hi^u Itrc k8 tit ng^y 18-4-2018.

CHtTQA
dai h^i dong co dong thltdng men 2018
tOng cOng ty hoa dAu petrolimex-ctcp

Nod nhan :

-UBCKNN (thay b/c);
-Sd GDCK Hi NOi (cong M TT);
-TT Lira ky CKVN (cdng bo TT);
-CSng bo thong tin tren Website PLC;
-HDQT TCTXDVN (thay b/c);
-Cac TV. HDQT PLC (de chi dgo T/h);
-Cic TV. BKS PLC (de kiim soit);
-Ban TGD PLC (di to chic T/h);
-CT kiem GD Cty ND (d6 tb chic T/h);
-CT kiem GD Cty HC (db tb chic T/h);
-Lira VT, HDQT PLC.

-Ong Boan H8ng Sang

-Ong Phtim TuSn Phucmg

Ban Idem sodt da hop vi th^ng nhat b^u 6ng Doan H6ng Sing lam Truimg ban Idem soit
Tong cdng ty Hoa diu Petrolimex - CTCP kl tir ngay 18/04/2018.
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t6ng c6ng ty h6a dAu petrolimex-ctcp     cOng h6a xa hoi chu nghIa vi^t nam
Bcl^p-Trdo-Hanhpbuc

Ha n$i, ngay 18 thong 04 nSm 2018
PETROLIIVIEX

BAO CAO CUA BAN KIEM SO AT
Trinh Dpi hyi C6 long thirang nien nSm 2018

Kliih gm: BI HQI BONG C6 BONG

Thyc hiAn chile nAng, nhipm vu theo quy dinh, Ban kiem soAt Tong c6ng ty H6a
d^u Petrolimex klnh trinh Dpi hOi Dong C6 dAng (DHDCB) thtrong niAn nam 2018 Bio

cAo ciia Ban kiem soAt gom nhOng nAi dung chinh sau:

PHANI
BAO CAO HOAT BONG CUA BAN KI&M SOAT NAM 2017

VA BINH HlTONG HOAT BQNG NAM 2018

I. Hoat d^ng cua Ban kilm soit nim 2017

1.T6 chile, nhan su Ban kiem soit (UKS)

Trong 10 thAng dAu nam 2017, BKS hopt d6ng vdi 3 thanh vien theo dung quy
djnh tai DiAu le to chiic va hoat dqng ciia T6ng cong ty H6a dAu Petrolimex. Tit ngay
01/11/2017, BA TrAn Thj Minh Ha, Truong Ban kiem soAt nghi huu theo chA dp vA Ban
ki^m soat dA bau 6ng Tong Van Hai, thanh vien Ban kiem soAt giO chiic vy Trucmg Ban

ki^m soAt Tong cdng ty.
2.Tricn khai thirc hipn chile ning, nhifm vu cua Ban kiem soat

Tten co sd tuAn thu cAc quy dinh cua Phap luat, DiAu le ciia TAng cong ty vA Quy
che hoat dpng cua BKS, trong nAm 2017, BKS da tich cue, chii dpng ph6i hop voi H8i
dong quan tri, Ban di^u hanh Tong cong ty; Chii tich kiAm giAm doc va KiAm soAt vien
cAc cong ty con dA tri^n khai cong vipc theo chile nAng, nhiAm vy dupe giao. Mpt s6 hoyt

dAng cy the:
-Tham gia tA chdc thAnh cAng Byi hAi d6ng c6 dong thu^ng nien n&m 2017 cya

Tong cAng ty,
-Giam sAt viAc trien khai thuc hipn NghJ quyAt DHDCD thutmg niAn nSm 2017;

tinh hinh thyc hiAn cac Nghj quyAt, QuyAt djnh cua HDQT,
-Tham gia thAo luyn, giAm sat vipc xay dyng Ke hoych SXKD, KS hoach c9n ddi

von, kA hoach lao dpng tiAn luong nSm 2017...,

-ThAng qua kiAm toAn dAc lap dA soat xAt, tham djnh BAo cAo tai chinh dinh k)1,
-Tham gia thAo luyn, g6p y trong quA trinh xAy dyng, sua dAi cAc quy chA, quy

dinh quAn ly, quAn tr| cAng ty,
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-Tham gia cic cupc hQp ciia HBQT vi dua ra nhutig y kien d$c l^p, khach quan

trong phym vi quy^n han cia BKS,
-Ph6i hap ciing cic Ban giup viqc HBQT, thdng qua kiem soit vien cong ty con

tien hinh kiem tra, kiSm soit quy ch6, quy djnh, quy trinh quan ly t^i Kho Nhya du^ng
Nhi Be thu0c Cong ty TNHH Nhya dudng Petrolimex nh&m nang cao khi ning quan trj

va cinh bio nii ro.
-Thyc hien cic cong vi6c khic c6 Hen quan d^n hoyt dng ciia T6ng cdng ty...

Trong n&m 2017, BKS d3 to chiic c&c cu0c hQp djnh ky theo quy d|nh, dim bio
dan chu, minh bach. Ngoii ra, cac thanh vi^n BKS thuang xuy6n trao d6i thong tin thong

qua Email, di^n thoai doi v6i nhung cong vi^c HSn quan den ho^t d6ng ciia dan vi cin c6

^ ki6n ciia. BKS.
Bank gia chung: Trong nim 2017, BKS da th^c hi^n chctc ning, nhi?m v^ du^rc

DHBCD giao mot each khach quan, trung th^rc tren ca so tuan thu Di^u 1? Tong Cong ty,

Quy che ho^t dOng c^a BKS vi quy dinh ciia Phip luat. Trong diSu ki6n pham vi ho^it
d^ng r6ng, tinh chit phiic t^ip theo die thu cua timg nginh hang va c6 nhi^u rui ro tiim

^n, BKS nh^Ln thiy c6ng tic kiim tra giim sat cin duac duy tri thucmg xuyen vi th\rc

hi?n d^ng bp a tat ca cic cip rtr HBQT, Ban diiu hinh vi cic b6 phin co liin quan.

2.Hoat d(>ng cua timg Kiem soat vicn nam 2017
N&m 2017, nhin chung timg Kiem soat vien di thuc hiin chic n&ng, nhiem vy

dupe Ban kiim soat phin cong dim bio khach quan, trung thuc tren ca sa tuin thu cic

quy dinh cua Phip luit, ^ieu li T6ng c6ng ty vi Quy chi hoat dpng cua Ban kiem soat.
Moi kiem soit viin diu phit huy duac the manh cua timg ca nhin, ph6i hgfp t6t

vdi cic dan vi, cic ph6ng/ban cua Tong cong ty cung nhu cic c6ng ty thanh viin trong

qui trinh tri^n khai c6ng viec dupe giao.
3.Thu lao cua Ban ku-m soit
Luang, thu lao cua Ban kiim soit n&m 2017 thuc hien theo phuang in dupe

BHBCB thuang nien n&m 2017 thong qua tai Nghi quyit s6 01/NQ-PLC-BHBCB ngay
18/04/2017. Theo do, Tong luang vi thu lao cua Ban kiim soit n&m 2017 la 740.570.997

dong.
II. Phvong hiroug hoat dong n&m 2018.
Tren ca sa chuc n&ng, nhi^m vy, tinh hinh nhin sir vi vi diu kipn thyc ti, trong

n&m 2018, Ban kiim soat tap trung thyc hin m6t so cong viec trong tim sau:

1.C^ng v6i HDQT Tong cong ty, bio cio trinh BHBCB thu^^ng nien n&m 2018

phuang in kipn toin b6 miy to chiic ciia BKS.
2.Cung vdi HBQT T^ng cong ty to chiic thinh cong BHBCB thudng ni^n n&m

2018; chuan bi tii lieu bio cio theo quy dinh.
3.S^a doi quy chi hoat d^ng ciia Ban kiem soit; Xiy dung vi t6 chuc trien khai

thinh c6ng ke ho^ch hoyt dong n&m 2018.
4.Giim sit vi6c trien khai thyc hiin Nghi quy6t BHDCB, Nghi quyt, quy^t dinh

cua HBQT Tong cdng ty.
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5.Tham gia cdc cuoc hyp cua HDQT dl cd y kiln tham gia, g6p y kjp thai trong

ph^m vi, quyln han ciia BKS.
6.Thuc hiyn cfing vic djnh k^ hoc d6t xuat liSn quan din chiic n^ng, nhipm vy

c^^a BKS nhir: tham dinh bdo cdo tli chinh; tham gia xay dyng kl hoach SXKD ndm

2018; tham gia ra sodt, sira d6i, bo sung cac quy che, quy dinh, quy trinh qudn ly, dinh

miic kinh te ky thu^t....

PHANn
kt quA giAm sAt tinh hInh tAi chinh,

giAm sAt hbqt, t6ng giAm d6c vA ngiTcji quAn l^ khAc

I. Ban cao kiem sodt kit qua hoat dyng san xuat kinh doanh nam 2017

1.Dae diem, tinh hinh chung

Nganh hang Dan m&Nh&n (DMN): Tinh hinh gi^ d^u tho th^ gidi H6n tuc bi^n dpng gay

kho khan trong vic d^ bao gia nguy6n lieu dllu vao. Tinh hinh thdi ti^t khdng thu^n l^i, vic
s^n xuat v^ kinh doanh ciia cac nganh kinh t6 lcm nhu than, kho^ng sin, thep, xi mai^, mia

dufrng, xay d\mg cfing trinh giao thong... gap nhi^u kh6 kMn nen nhu c^iu mua \k sii dung

DMN tai cc dan vj n^y gi^tm sut d3 \km anh hudng d^n nhu c^u chung vd DMN. Kinh

doanh DMN cua T6ng cong ti^p tyc gp ph^i sy canh tranh quy^t liet tir cac cong ty ion nhu

Castrol BP, Total, Shell, Caltex, Nippon Oil, Idemitsu,... Cac c6ng ty n^y da v^ dang tang

cudng khuy^n mai, h trq ban hang t^o ra sir c^nh tr^ih tryc tiep d6i v6i hf thong phan ph6i

DMN ciia Tong cong ty.

Ngdnh king Nhita dieting: Ngu^n v6n cua cac dyr ^n giao thong ph^n ldn dya v&o von
ODA, ngan sdeh nhd nude, x3 hoi hda nhu BT, BOT... Cac dy dn nay phy thupc nhigu vdo k^

ho^ch, chinh sach ciia Nha nude trong timg giai do^n. Ndm 2017 gidi ngSn v6n d^u tu xay
dyng ca ban cham (chi d^t 36% dy toan, cung ky 2016 bang 42% dy toan). Mpt s6 dy an c6

k ho^ch tri6n khai tir n^m 2017 - 2019 nhung da s6 mdi dang d giai doan ldm nbn va dy

kien tir n3m 2018 mdi cd nhu cau nhya duemg. Canh tranh v6 cung cdp san phdm nhya

dudng d thi trudng ngdy cang gay git, mt so nhd cung cdp nhya dudng da trien khai xdy

dyng kho be vdi cong sudt ldn d Quy Nhan, Cam Ranh, Chan May, Dinh Vu - Hdi Phong...

Nganh hang Hda chht: Trong hdu h^t thdi gian cda n&m 2017 gid dung moi, hda ch^t
bien dpng khd ludng dd khien cong tdc danh gia, nhdn dinh thi trudng gap rlt nhieu kho
kh^n. Tdng cau toan ngdnh chua cao. Mc du v^n ndm trong top ddn dau nganh nhung C6ng

ty Iu6n glp phai sy canh tranh khdc li^t tir cac doi thu vdi tilm lyc tai chinh ldn ho^c duyc
ho try tir cdng ty m^ d nude ngoai.... Tuy nhien, cimg vdi sy no lyc chung, trong ndm 2017

lTnh vyc kinh doanh hoa chat da cd sy ting trudng ve sdn luyng ban, hodn thanh KH lyi

nhuan, ddy la nhQng ket qua rdt dang khich le.

2.Ddnh gid ket qua hoat ilyng SXKD vi tinh hinh tai chinh ndm 2017
Tren ca sd bdo cdo tai chinh hyp nhat cua Tong cong ty tyi ngay 31/12/2017; Bdo

cdo Idem todn bdo cdo tdi chinh do Cdng ty TNHH KPMG phdt hanh ngay 23/03/2018,
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3. Cic khoin phii thu ngin han

1. TiAn vi cic khoin Wang duong tiAn

2. Cic khoin dau tu tai chinh ngin han

I. TAI SAN NGAN HAN

tAisan

Nam 2017 li m^t nim thuc sy kh6 khin d6i vcii Tong cflng ty trong ck 3 nganh

hang, die biet 14 nganh h4ng DMN v4 Nhua duemg. Nhi^u chi tiSu khdng dat Ke hoach
da du^c DHDCD thu^rng ni6n n8m 2017 giao, nhtr ede chi ti6u: S4n lu^ng, L^i nhu^n, Ty

suatLNST/VCSH...
M6t trong nhang yeu t6 anh hu^ng lem v4 tiyc tiep 14m cho ket qu4 SXKD ciia

T6ng cOng ty khong ho4n th4nh dtroc k6 hoach duijc DHDCD 2017 giao 14 sit canh tranh

trong llnh vyc DMN va sy sut giam nhu c4u trong linh vyc nhya du^ng 14m cho san

luyng khong dat duyc ke hoach d6 ra v4 ty 1 lai gOp khong dat duac nhu ky vong.

2.2. Tinh hinh lai sin, ngudn von Ifi thai itiSm 31/12/2017

Bon v] linh: Iri^u 36ng
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Theo y kin cila Kilm todn vien, BCTC h<?p nh^t da phan ^nh trung th^c vh h^p ^^ tren
c&c khia c^nh trpng y6u tinh hinh t^i chinh hpp nMt cua T6ng C6ng ty t^i ng^y
31/12/2017 cQng nhu ket qua kinh doanh va tinh hinh luu chuyen ti^n t? hop nh^t cho

n&m t^i chfnh k^t thiic cung ngay, phu hpp voi c^c Chu&n m\rc kg toan Vipt Nam, ch6 dp
ke to^n Doanh nghipp Vi^t Nam va cac quy dinh c6 lien quan d8n vipc l^p va trinh bay

bdo c^o tai chinh.
Ban kiem soat trlnh va bao c^o Dai h6i m6t so npi dung sau:
2.1. Kit qua (hue hi$n ede chi lieu ke hoqch hgp nhht nam 2017

Dem vj tinh: Tan,ml/tri^u dong
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>Tinh hinh tai san thai di6m 31/12/2017: Tong t^i sn cua T6ng c6ng ty la 3.881

t^ t!6ng tang 510 ty d6ng so vai thai di^m d^u nam. Trong d6, tai san ng^n han tang 427
^^ d6ng va chu y^u la tang cc khoan phai thu ngan han; tai san dai han t&ng 83 ty d6ng

v^ chu yeu la tang chi phi xay dung ca b^n da dang do c^c d^ ^n Ion cua Tong cong ty

dang trong giai doan trien khai.
>Tinh hinh ngudn v6n th^i di^m 31/12/2017: Tong ngu6n v6n cua Tong Cflng ty

tang 510 ty ddng so vdi thai di6m d^u nam. Trong do N(? phai tra tang 517 ty d6ng va

von chu so hiJu gi^m 7 ty dong. Von chii s6 htiu giam la do \qi nhuan th^rc hi^n trong
nam 2017 giam so v6i 2016. Ng phai tra chiem 65% tr6n t6ng nguon von tang 5% so vcri
cung ky 2016 va HB so ng phai tra so vdi von chu so huu g^n 1,9 l^n.

2.3. Mt so chi lieu d&nh gid
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Bio cio cda BKS Utah BHCB 2018

T6ng gid tri ddu tu trong nto 2017 todn T6ng cdng ty dat 70% kt hoach va tSng
cao so vdi 2016. Tong cong ty tiep tuc quan trit nguyen the: tap trung cliu tu nidi, cdi

tao, md rdng, stra chQa co sd vdt chdt k^ thudt phuc vu tr\rc ti^p hoat d6ng SXKD cila 3
ngdnh hdng nhatn n^ng cao vi the, ndng lye canh tranh v4 kh6ng dau tu ngoai nganh. C4c
dy 4n ldn dang duyc T6ng cdng ty ttidn khai gdm cd: Nha mdy DMN Dinh Vu, Kho Hda

cMt Dinh Vu, Kho Nhya dudng Cam Ranh...
II. Ktl QUA GIAM SAT HO^T BQNG CllA HBQT, T6NG GlAM B6c.

1. Hoat dyng cna HBQT
-Trong nSm 2017, HBQT da trin khai thyc hien tich eye, kjp thdi cic nhî m vy

dyyc BHBCB giao theo dung dinh hudng vd chien luyc cha T6ng cdng ty.
-HBQT da td chdc 09 phidn hop true tidp vi 09 l^n % y kien thdnh vien HBQT

biing van ban. Cac cuoc hop cila HDQT duoc td chuc nghiem hie, thuan loi cho cac thanh
vidn tham gia. C4c th4nh vien HBQT tham gia da thao luto (hiing th^n, cd tr4ch nhi$m

d6i vdi nhQng v^i ti thu0c tham quyen cua HBQT.
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DVT: lri^u dong
4. Cong tac dau tir ndm 2017.

Tu nhttng cW s6 tren cho thay, nim 2017 Tdng c6ng ty 48 sii dung ny nhieu hon
2016 d tai trcj cho nhu ciu vdn. ROE th^p hon 2016 chu yeu do v6ng quay tong tai sin

v4 ^^ sudt l(ri nhudn sau thud tr6n doanh thu gidm.

3. Tinh hinh dau tv ra ngoai doanh nghi^p
-Tong cong ty ddu tu 66 ty d6ng vao Cong ty CP Vn tii H6a dau VP (C6ng Ty

VP) vdi ty 1^ gdp von 14 43,78%.
-N5m 2017, Cong Ty VP lS 7,9 ty d^ng, C6ng ty me da trich dv phdng cho khoin

Ion4yl42,7tyd6ng.
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Bdo cdo cua BKS trinh BHCB 2018

-HDQT da ban hdnh 13 Nghj quyet theo tham quyAn dk qudn ty va dinh hudng

cdc hoyt d$ng cua T6ng cdng ty, dong thdi to chiic cdng tdc giam sat dieu hanh cua Ban

dieu hanh nhAm ddm bdo theo diing ke hoych, myc tieu vd chien luyc de ra.

2.Hoat dyng cua Tong gidm doc vd cdc cdn by quan ty
-BKS nhan thay Tong giam ddc vd can by quan ty khdc nhin chung da thyc hiyn

dung chiic ndng, nhiem vy cua minh trSn co so tudn thii cdc quy dinh cua Tong Cdng ty

va ciia Phdp lu^t.
-T6ng giam doc va cdn bd quan ty khdc dd nghiSm tdc tridn khai thyc hiyn Nghj

quydt DHDCD thuong nien ndm 2017 vd cdc Nghj quydt, quyet dinh cua HDQT.

3.Phoi hyp hoat dyng gifta Ban kiem soat vdi HDQT, Tong gidm doc.
-Vide phdi hop cung nhu trao doi thong tin gitia BKS vdi HBQT va Ban T6ng

gidm doc duyc duy tri thudng xuyen thong qua hinh thiic trao d6i tryc tidp, thu dien tu

(E-mail) va Vdn ban.
-Trong ndm 2017, BKS tham gia cdc cudc hyp cua HDQT vd dua ra nhung y kiAn

ddng gdp vdi HDQT trong phym vi chiic n&ng, quyAn han ciia BKS.
-HDQT vd Ban Tdng gidm doc da tich eye phdi hyp va tyo diAu kin de BKS thyc

hiyn chiic ndng, nhiym vy theo quy dinh.

IH. KIEN NGHJ VA D^^ XUAT
1/ Trong dieu kiyn canh tranh ngdy cdng gay gAt; gid dAu vd thi trudng tdi chinh

diin biAn kho ludng.., sS dnh hudng tryc tiep den hoyt ddng cua Tong cdng ty. Vi v$y,
T6ng cdng ty cAn cd gidi phdp chu dyng, linh hoyt de thyc hiyn thanh cdng Ke hoych

SXKD ndm 2018 duyc DHDCD giao.
2/ Day nhanh vide dp dung sdu ryng cdng nghy thong tin trong qudn tri, didu hdnh

nhAm ndng cao hieu qua vd phdng ngira rui ro.
3/ Tidp tuc ddnh gia, ra sodt cdc khoan myc chi phi cAn tidt gidm; nang cao vdng

quay hdng ton kho, vdng quay tai san; tich cue ddn ddc vd thu hdi cdng ny phdi thu khdeh
hdng, ddc bi^t Id cdng ny qua hyn, ny khd doi nhAm ndng cao hiu qua sii dyng vdn vd tdi

sdn ciia T6ng cdng ty.
4/ Trong dieu kiyn phym vi hoyt ddng cua Tong cdng ty ryng, phiic tap do dSc thh

cua timg ngdnh hdng va cd nhieu rui ro tiem An, Tdng cdng ty cAn ndng cao ndng lye

qudn tri; tdng cudng cdng tdc kiem tra, gidm sdt trong tat cd lmh vyc hoyt dyng.
Trdn ddy Id nyi dung bdo cdo cda Ban kiem soat Tong cdng ty trinh DHBCB

thudng nidn ndm 2018..
Trdn tryng cam on!

Nainhan:LIMEX

-Nhu tren;

-ffi)QT Tcty;
-Luu BKS.

































































































PLC da trai qua mpt nSm vdi nhieu khd khan, kit qua nam 2017 chua dyt vdi ky
vpng, doanh thu dat 5.052,8 ty ddng, blng 88% k! hoach, nhung chi bang 105% ciing ky; lpi
nhu|in trudc thu! dat 215 ty ddng, bang 72% KH DHDCD giao, blng 84% so vdi cung ky.

Kit qua kinh doanh n3m 2017 khdng hoan thanh dupe k! hoach DHDCD giao, thlp

hon so vdi nam 2016. C6 nhilu ^^ do, nhung trong do, ly do ldn nhat la do nguon v6n dlu tu
cho hy tang vln cdn f^t khd khan, Chfnh ptou chua cd von d!i ung, ndn cac cong trinh d^u tu

giao thdng gSn nhu ngimg tr$, nhu cdu nhua dudng giam dang k!, lam anh hudng ldn d!n ket

qua kinh doanh nganh hang nh^a dudng ndi rieng va ciia PLC ndi chung. Ddng thdi, k^o
theo dd la nhu c^u dau md nhdn cho cdng nghi^p va phucrng ti^n thi cong co gidi cung giam

theo, Trong khi do, m^t bang gi^ d4u luon duy tri d mdc thap, khiln cho gid ban cac mijit

hang DMN, Nhya dudng khdng cao nhu ky vpng. Hda chat tuy cd nhilu khdi s^c nhung hi^u

qua v^ ty trpng ddng gdp vao kit qua chung cua toan PLC chua cao. Mc du ede chi tieu d^t
dupe khdng cao so vdi ede nSm trudc, nhung day Id mdt sir cd gdng rdt ldn cua HDQT vd

Ban dieu hanh. Dieu nay dupe the hi^n qua vi tri hang dau vd mire hi|u qud cao trong ede

nganh hang md PLC tham gia kinh doanh trdn thi trudng.

HDQT PLC vdi 5 thdnh vidn vd cd Chu tich HDQT ldm vi^c chuydn trdch, HDQT da
rd sodt va phan cdng nhiem vu cy th! cho tdng thdnh vien, de HDQT hoat dOng theo quy
djnh ciia Dilu Ip, nghi quylt DHDCD vd hieu qud. Cy th! nhu sau:

1-Ong Phym Bd Nhudn - Chu tjch HDQT chuydn trdch, phy trdch chung, phy trdch

cdng tac kd ho^ch hda, cdng tdc nhan sy, luong thudng.

2-Ong Nguydn Vdn Khdnh - Uy vien HDQT khdng dilu hdnh, phy trdch cdng tdc dlu
tu, cdng ngh^, phat trien.

3-6ng Nguyen VSn Due - Uy vidn HDQT - Tdng gidm die , phy trdch lihh vyc kinh

doanh dau mo nhdn.

4-Ong Vu Van Chien - Uy vidn HDQT - phy trdch ITnh vuc kinh doanh nhya dudng.

5-Ong Hd Thanh Tuin - Uy vien HDQT - phy trdch linh vyc kinh doanh hda chat.

Trong nam 2017, HDQT da tri|u tap 9 phidn hop va td chuc lly y kiln ede thanh vien HDQT
blng van ban 9 lln de ra nghi quyet v! cac vdn d! thudc thdm quyln cua HDQT quylt djnh
(Chi tilt n^ dung cac nghi quylt ciia HDQT da dupe cdng bd trong Bdo cao qudn tri Tdng

BAO CAO CUA HOI B6NG QUAN TRJ

PETROL! M EX

t6ng c6ng iy h6a dAu petkolimex-ctcpcQng h6a xA h^I ch(i nghIa vi^i nam
Djclip-Ti/do-Hinhphuc

Ha Nii, ngqy 20 thing 03 nam 2018



c6ng ty nam 2017 dfnh kdm), Qua do, HDQT da chi dao, gi^m sat hoyt dpng ciia Ban dilu
hanh, thong qua vic:

-Dinh ky hdng quy, danh gi^ tinh hinh th\rc hien nhiem vy kg hoach nam 2017, tir dd kiln
nghi xSy dung lai kg hoach 2017 va dl ra nhung myc tieu cy thi va thong qua cac ch^
truong, tu vln bi|n phap thyc hien cho ban dieu hanh.

-Giam sat c6ng tac dlu tu thupc thlm quyln HDQT quyet d^nh.

-H6 trp/huy dpng von hi^u qua nhlt gifia cac Cong ty va nguln vln bgn ngoai phyc vy
kinh doanh va dlu tu phat triln ciia PLC.

-Chuln bj DHDCD thudng nign, xSy dung ke hoach nam 2018 trinh DHDCD phe duy|t.

De tiep tyc nang cao chat lu^ng quan tri, trong n^m qua, HDQT da tigp tyc xem xet, danh gia

va hoan thi^n he thong quy trinh, tirng budc nghien ci^i, ap dyng phucng phap quan tri tign
tien. K^t qua duac thg hien qua:

-Cac Quy che nhu Quy chg c6ng b6 thong tin, Quy dinh ve chg d thong tin, bao cdo H^i
d6ng quan tri, Quy chg hoat dpng cua HDQT va mt so quy chg quan tri ni bo khac da
dupe ban hanh mdi, sira d6i b6 sung cho phu hyp voi quy djnh m^i cua Nha nude va
phap luat.

Chi dyo trign khai ung dung hg thong thong tin quan tri hin dai vao quan ly, ung dung h^
thong qu^n ly v3n ban dien tir, xay dyng ban mo ta c6ng vi^c theo phuong phap tign tien,

budc d^u chuin bj ap dung he th6ng danh gia chit lupng cong viec hi^n dai vao PLC.

Nam 2018, dupe danh gia la kinh tg phat trign ^n dinh, tuy nhign, cac gdi dlu tu hy ting giao
thong khong co nhilu, ngn nhu clu cac san phlm nhua dudng cao clp - la loi thl cua PLC,

tham chi nhigu dy an bj dinh tr^, c6 nguy co cham tign dp do thigu vln. Vi^c phat trign kinh
doanh sang thj trudng Lao va Campuchia da cd nhigu khai sic, nhung quy mo con nhd. Nen

dy bdo n&m 2018 chua co nhigu thong tin kha quan, tyo da b^t tSng ca vg san lupng cung nhu

lpi nhuyn d6i voi nganh hang nhua dudng. Nganh hang kinh doanh dlu md nhdn ciia PLC
dang bi cynh tranh khlc lipt 6 trong nude, tai th^ trudng cac nude Ian cn, dlu nhon chua cd

lpi thg dg canh tranh chilm thi phln. Nganh hang hda chit dang tren da phat trign tit, d|c

biet ngu tham gia dupe vao chuoi gia trj cua san phlm xang sinh hpc dang dupe nha nude

khuygn khich sir dyng trgn thj trudng Viet Nam. HDQT nhyn dinh, myc tigu kl hoych lpi

nhun trudc thue nSm 2018 la 236,8 ty ding. Day la nhigm vy khd khan va chi cd the thyc

hign dupe khi tigp tyc thyc hign cac giai phap dS de ra trong giai doan phat trign 2014-2018
la:

-GiO vting va khai thac higu qua hon nOa thi trudng, kh^eh hang dang cd, thong qua hpp
t^c chat chg sau rpng vdi tiing thanh vien trong Typ doan Petrolimex.

-Budc dlu tiln hanh vigc xdc tign ban hang ra thi trudng ngoai nude, lam tiln dl cho sy

phat triln, trd thanh Ting cong ty mang tlm cd khu vyc va qulc tg trong tuong lai.

-T|p trung dlu tu ca sd vat chat hpp ly, tyo lpi thg cynh tranh cho nganh hang hda chit,

nh^m myc tigu tang trudng va phat trign kinh doanh trong trung han.



-Gift vQng hi^u qua su dung von, gidm tuoi np ciia nh6m khdch hang 1dm, xti ly np khd ddi

va t^^ng v6ng quay hang ton kho. Tiet kipm chi phi, g6m cd chi phi tdi chinh va chi phi

kinh doanh trong toan h? thong Cong ty m - C6ng ty con.

-Tiep tyc qud trlnh tdi cau true to cMc vk qudn trj doanh nghi^p de PLC thuc sy ho^t d$ng
theo m6 hinh T6ng cong ty.

To chiic huy d<j>ng v6n tren thi tnrong bang phucmg dn phdt hanh co phieu ra c6ng ch^ng
d&m bao kha n^ng can d6i, ca cau su dung h^p ly, kiem sodt rui ro tai chinh cho ede

nganh hdng, ddp ling yeu cau phdt tri^n.

-Kinh thua quy vj c6 d6ng vk cac nha dau tu,

V6i nhtog mong muon phdt tri6n ben vflng, c6 sy phdt tri^n tr^n cd 3 ITnh virc, dong th^i c6

nhttng buoc dgt pha trong nhttng nlim tiep theo sang ede ltnh vyc kinh doanh mdi, thj tnr^ng
mdi, HDQT dugc tdi co c4u, phdn cong nhiem vy va cung c6 th^m nhdn lye trong ndm 2018,

xdy dyng dpi ngu ke c^n vd phdt huy sang tao trong nhi?m ky t6i va co cdu lai theo dung cac

quy dinh moi doi vdi HDQT cua cong ty ni6m y6t. V6i mong muon d6, HDQT de nghj
DHDCD thong qua chu tnrong tang s6 luyng HDQT 16n 7 thanh vien vd dupe b^u b6 sung

ngay trong ky hgp DHDCD 2018.

Thay mt Hpi d6ng qudn tri, xin tran trong cam on Quy vj c6 dong va nhd ddu tu da tin

nhi^m lya chpn vd ung hp HDQT hodn thdnh tdt nhipm vy./.



PETROLIMEX

BAO CAO
Vl vif c quyet toan QTL vA thu lao cua cAc ThAnh viEn HBQT vA cAc ThAnh

vien BKS Tong cong ty Hoa dau Petrolimex nam 2017

-Can cii BiEu 1$ Tong cong ty PLC da dupe B^i h0i dong co d6ng th6ng qua ngAy

14/04/2016;

-C6n cii Thong tu 121/2012/TT-BTC ngAy 26/7/2012 cAa BO TAi chinh quy djnh vE
quAn tri cong ty dp dyng cho cAc cong ty dai chAng;

-Can cu Nghi quyft s6 01/NQ-BHBCB ngAy 18/04/2017 cua B^i hoi dEng c6 d6ng
T6ng cong ty H6a dAu Petrolimex-CTCP vE vice thong qua phucrng an ve quy tiEn
luong vA thu lao ciia H6i dOng quan tri vA Ban kiOm soat nAm 2017 va kOt qua sAn
ho^t dpng SXKD nAm 2016 ciia T6ng cOng ty H6a dAu Petrolimex-CTCP;

H6i d6ng quAn tri T6ng c6ng ty Hoa dau Petrolimex-CTCP kinh trinh BHBCB

thucmg nien 2017 thdng qua BAo cAo v6 vi6c quyet toan quy ti6n lucng vA thu lao doi v6i
cac thAnh vien HBQT, cAc thAnh viSn BKS nAm 2017 nhu sau:

1.MAc lucmg va thu lao ciia cAc thAnh vien Hoi d6ng quan tri th\rc hien theo phuong

An duipe B^i hpi dong co dong th6ng qua ngAy 18/04/2017. Theo do, Tong QTL vA
thA lao HDQT nAm 2017 1A: 1.450.375.048 dong.

2.Quy thA lao cua thAnh vien Ban ki^m soAt thuc hi6n theo phucrng An dupe B^i hpi

dong c6 dong th6ng qua ngay 18/04/2017. Theo do, Tong thA lao cAa Ban ki^m

soat nAm 2017 1A: 740.570.997 dong.

Kinh trinh BHBCB thutag nien 2018 T6ng c6ng ty Hoa dau Petrolimex-CTCP

xem x6t, thong qua.

Tran trpng cAm cm./.

i6ng c6ng ty h6a dau petrolimex-ctcpcQng h6a xi hoi chu nghIa vit nam

Ha N^i, ngiy 30 thing 3 nim 2018



Kinh de nghj BHBCB Ting Cong ly thong qua Phuang anphdnphii L(ri nhuan thttc hien
ndm 2017 cita Ting Cong ty Hoa ddu Petrolimex - CTCP.

Qu? khen thudng phuc Ipi trlch
b^ng 1,04 thing lupng thpc hiOn

c^a nguhi lao dpng; Qu^ thudng

BQL blng 0,94 thing luong, thit

lao thuc hi^n cua viOn chuc quln

ly.

Chia cO like 20%

khOngdupcpMnphoi

Thu^ TNDN cua thu lao TV
HDQT, BKS v^ c6c kho^n chi phi
chiu thu^ kh^c

V6nh6agi6tri dlu tu

Gbichu

640.219.972

9.678.334.590

161.595.132.000

524.445.057

-43.114.881

1.080.380.386

171.400.S66.1I4

171.913.686.562

444.693.026

43.676.177.907

-1.080.3S0.3S6

216.157.424.407

215.077.044.021

Ciitrj

Oa^ ttairtag BQL (lieu binh Tcty

Out khen thuOue, phOc lot

ChtacSluc

IM chenh lech lygid chua thuc hien sau thui

TNDN

Thue TNDN phat sink sou Thanh tra Thui nilm
2017

[ î ttdm tnt&c debit dip phdp iStitCOngty tiin
kit

Loi nhufri tit hoot done SXKD

Loi nhu^n sau tbut pbiin Db^i

TrM: Thui TNDN hhdcphdt sink

Tbot TNDN

Unohuaokhkklwn^ pMn phot
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phi/Ong An phan ph6i loi nhuan nAm 2017
(Trinh Dai hoi cd dong thucmg men ndm 2018)

Kinh gun: DHSCB thir^^ng nicn 2018 Tong Cong ty Hoa dau Petrolimex - CTCP
Can at Diiu le ti chuc vd hotft dang hien hlmh cua Ting Cong ty Hoa dau Petrolimex-CTCP;

HDQT Ting Cong ty Hoa ddu Petrolimex - CTCP da xdy dung vd bdo cdo DHBCB thucmg men
2018 Phuong an phan phot Ipi nhugn thuc hien ndm 2017 cita Ting cdng ty PLC vdi not dung co ban
sau:

Ban vi tinh: Ding

CONG HOA XA HOI CHtJ NGHlA VI^T NAM

D^c lap - Ty do - Hanh phlic

HdNdi, ngdtything^m 2018

tOng cOng ty hOa dAu
petrolimex-ctcp



PETROLIMEX

TOf TRiNH
KE HO^CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2018

Nam 2017 dupe danh gia la nam ho?t dpng s^n xuat kinh doanh ctia Tong cong
Hda dAu PePolimex gap rat nhigu khd khan. Gid dAu thg gidi bien dpng phuc tap, m

du kinh tg Pong nude 6n djnh, lai suit, ty gid, lam phdt bign dpng thdp...cdc nganh ha
kinh doanh cua Tdng cong ty chju dp lpc canh Panh ngay cang gay gAt. Tinh hinh xuat
khau cua ngdnh hang ddu nhdn gp rdt nhigu khd, lien tuc sut giam sdn lupng trong
nhung ndm gan day, mac du da Pign khai nhigu chuang Pinh nham thtic ddy thj trudng
Pong nude vd tim kigm nhigu giai phdp gia tang hoat dpng xuAt khAu ra cac nude Pong
khu vpc, tuy nhign hoat dpng cua ngdnh hang dAu ma nhdn chua dupe nhu ky vpng.

Ngdnh hang nhua dudng hieu qua tiep tuc gidm thap, hoat dpng mang tinh chu ky, Pong
nude mdt sA dp an ldn d3 hoan thanh hoiic Pign khai cham do vdy nhu cau nhua dudng

khong con nhigu, ede dp an ldn mdi Pign khai d giai doan dAu, tdng nhu cau thj trudng
spt giam nhigu, m$t hang dem l^ii lpi nhuan cao Id Polyme va Nhu tuang chu ygu phpc
vu cho ede dp dn BOT vao giai do^n hoan thien thi chua bdn dupe d giai do^n nay, ede
ddi thu c^inh tranh Pong nhung n3m qua da dAu tu them nhigu kho be va ddng nhieu hinh

thdc canh Panh dg tranh ddnh khdeh hang vd thj phan...Nganh hang hda chat cd toe dp

tang trudng khd Pong n&m, cd digu kien ndng cao quy md thj trudng, mure gia tdng lpi
nhuan cai thipn ddng ke tpo da cho sp phat Pign nhdng ndm tigp theo.

Budc sang ndm 2018, theo dp bdo cua Opec vd Hipp hoi kinh doanh xSng dAu
Vigt Nam, khd nang gia dAu thg gidi sg An djnh vd dao dpng quanh mure 60-70
USD/thCing, gia dAu cd thg tng vao nua dAu ndm vd An djnh vg cudi ndm. N^m 2018

theo dp bdo cua ngan hdng Standard Chartered cung kha tuang dong vdi muc tigu md
Chinh phu dat ra dAi vdi nAn kinh te nude ta, do la tdng trudng kinh tg se d^t khoang
6,8%, tdng trudng xuAt khAu d^t tir 6-7%. Mat khdc, mpt sd dp dn dAu tu cdng da dupe
phe duygt vd bAt dAu khdi cong va dupe giai ngan Pong nam 2017-2018. Nhu vay dp

bdo kinh tg Viet nam ndm 2018 cd thg tang trudng tdt han nam 2017. Tuy vAy Standard
Chartered cung canh bao l?m phdt cd thg cao han 2017, ty gia cd thg tang tir 1% den
1,5% Pong nam 2018.

Kinh te the gidi nSm 2018 dupe nhiAu tA chdc qudc tg dp bdo tdng trudng cao hem

ndm 2017 nhung phu thupc nhigu vdo dien bign cua thj trudng tdi chinh, tien tp, thj
trudng dAu thd, thj trudng chung khodn Pen thg gidi vd nhung lac dpng cua tinh hinh bat

on tai mpt sd khu vpa.CJ Pong nude, kinh tg vi mo tigp tuc dupe duy Pi An djnh, lam
phat dupe kigm sodt sg tao moi trudng thuan lpi cho phdt Pign kinh tg. Nhfing nd luc cua
Chinh phu Pong vipc thpc hien ede giai phap cai thipn moi trudng dAu tu kinh doanh, ho

D
rtNG c6ng ty h6a dAu petrolimex-ctcpc0ng h6a xa hQi chu nghIa vi$t nam

fi^c lap - T^ do - Hanh phi^c

HaNQi, ngiy .... thing .... ^im 2018



(VCSH va VDL di tinh ty sudt thuc him ntim 2017 Id so binh quart cuoi 4 quy, ty sudt hi
hogch 2018 Id can dot von binh qudn theo ndm ke hogch).

Ngoai muc tieu gia tang s^n lugng, md r0ng thi tnidng, Ting cong ty duy tri myc
ti^u tiit giam chi phi va day nhanh tiin dp diu tu cac dy an trpng diem, dam b^o can doi
ddng tiin, bao loan vk phat trien von.

2. Ke hogch dhu ttr ndm 2018:

Nam 2018, cc c6ng ty trong h^ thing PLC tiip tyc tap trung diu tu ede cong

trinh/h^ng myc tryc ti6p phyc vy ede nganh hang san xuat kinh doanh chinh, tao di6u
kipn quan trpng di cac cong ty n&ng cao vi the, tang n&ng lye canh tranh trSn thi trudng.

Ting gid tri diu tu nam 2017 hodn thanh d miic 258,091 ty ding, dpt 70,2% Ting ke
hoach dy toan diu tu dS dupe duypt trong n^m; Trong d6: Cdc hang myc diu tu mdi dat
69,5% k^ ho^ch; cac hang myc sda chua Ion d^t 75,3% ki hoach dupe duy^t.

111%
110%
110%
105%

KH
2018/TH

2017

Toi thiiu 80%
LNST

23,45%
14,04%

189.452

236.814

5.530.871

359.280

Ki HC^4CH
NAM 2018

20%

21,21%

12,87%

171.401

215.077

5.046.459

340.970

TH^C HI$N
NAM 2017

%

%
%

Trieu it

Trieu A

Trieud

Tan; m3

BVT

Ty 1? chia cd tiic

Ty suat LNST/VBL
Ty suat LNST^CSH

T6ng LN sau thue

Tong LN truac thue

Doanh thu thuAn
S^n luon^

CHi Tl^U

7

6
5
4
3
2
1

TT

trp va phdt trien doanh nghiep din n&m 2020 sS thdo gd nhang kh6 khan trong san xuit

kinh doanh, thuc day tang trudng.

H0i ding qudn tri trinh DHDCD ki hoych kinh doanh vd cdc nhipm vy trong tarn

thyc hipn trong nam 2018, cy thS nhu sau:

1. Kehogch tdi chink tSng h^p nam 2018:

Vdi tinh hinh kh6 khan chung nhu trgn dS trinh bay: ki hoach san lupng, doanh
thu va lpi nhu^n da dupe DHBCD 2017 giao trong diiu ki^n kinh doanh hit sue kh6
khan, gia diu the gidi trii sut, doi thu canh tranh gay g3t, thien tai lu lyt xhy ra bit

thucmg...thi vi6c ho^n thanh ke ho^ch du^fc giao la rat kho co kha n^ng thyrc hi^n. Tong
cong ty H6a diu Petrolimex da co nhieu c6 ging no lye, dam bao an to^n mQi m^t trong

san xuat kinh doanh, dam bao doi song cho can b$ ngudi lao d0ng, gift v^^ng thi phan,
thyc hi^n t6t c^c nghTa vy vdi nha nuoc, quy dinh cua doanh nghi^p, xy dung va ho^n

thi?n h? thong quy che, quy d|nh qu^n ly, timg budc hoan thi^n tai cau tnic doanh
nghi?p...Tong cSng ty Hoa diu Petrolimex thuc hi?n ty 1? chia co tiic n3m 2017 la 20%

va khong con tich luy quy dau tu phat trien trong n3m 2017; D8 dam bao kha n3ng tich
luy, nhu ciu von cho diu tu phat trien, 6n djnh SXKD di nghj chia c6 tiic n3m 2018 t6i

thieu bang 80% li?i nhuan sau thui.



Nhan thiic r5 dupe tSm quan trpng vk gik tri mang lai cOa h^ thong ccr sd vkt chat ky ^ I ?Ji
thuat tien tien, hien d^i, c6ng ngh^ skn xuat tien tien de san xu^t ra ckc skn pham chat luong /^SJ

cao, mang thucmg hi^u Petrolimex, trong n^m 2018, T6ng cdng ty vk hai Cong ty TNHH^^
trong he thong PLC tiep t^c tap trung din tu xSy dung cdc cong trinh va h^ng mpc tr^c tiep
phuc vu cac nganh hang san xuat kinh doanh chinh tai mot s6 d\r kn, cdng trinh dlu tu ldn,

trpng di^m.

3.  Cdc hotfi d(mg trgng tarn khdc trong nam 2018:

-Ho^n thien va day manh lp trinh tai cau tnic doanh nghiep theo de ^n Tai cau true Tong

cdng ty; x^^y dung, sira ddi, bd sung cdc quy djnh, quy che nhSm t^ng cucmg kha ndng

quan tri, kidm soat hoat ddng doanh nghi^p.

-Tridn khai ddng bo cdc chinh sach phat trien thi trudng, gia tdng sdn lupng bdn, tiet gidm
chi phi kinh doanh, chi phi tai chinh trong todn he thong, tang cudng quan ly vd hoan

thipn hp thdng dinh m^c chi phi; Tdng vdng quay hang tdn kho; Han che va kiem soat
tot cdng np va tang cudng dieu hanh tdi chinh tp trung;

-Tridn khai nhanh, hi^u qud ph^n m^m qudn tri he thong thdng tin mdi trong toan hp
thdng Cdng ty me - Cong ty con. Budc ddu chudn bj dp dpng h? thong ddnh gid ch^t

lupng cdng vic hi^n d^ii vdo PLC.
-Thuc hien dung quy trinh, quy djnh vd dlu tu. Dlu tu tap trung de rut ngdn thdi gian

tridn khai, nhanh chdng dua cac cdng trinh vao khai thdc, su d^ng de t^o lpi the, tan

dpng dupe co hOi kinh doanh.
-Nghien ciru san xuat va ti^p thi, nhanh chdng dua cdc sdn phdm mdi cd hi^u qud kinh

doanh cao vao thi trudng Vipt Nam va dua san phdm PLC ra thj trudng khu v^rc...
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Ke hoach dau tir, thirc hipn cdc dir an n3m 2018 nhir sau:
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TM. HQI D6NG QUAN TRJ

PETROLIMEX

TdTRINH
Ve phinmg An trS hrong, thu lao cho cic thanh vien HBQT v4 tra thu lao thanh

vien Ban kiim sodt nam 2018

-Cin eft  BiSu I^ T6ng cftng ty PLC da du^e Dpi hfi d6ng c6 ddng thflng qua ngay
14/04/2016;

-Can eft Thflng tu s6 28/2016/TT-BLBTBXH ng^y 01/09/2016 ciia Bq Lao dfng,

Thuong binh va Xa hqi ve vifc Huftng dan thftc hifn Nghi dinh so 53/2016/NB-CP ngay
13/06/2016 ciia Chlnh phu quy djnh ve lao dqng, tien luong, thu lao, tien thuftng dfii vfti
cong ty co co ph^n, v6n g6p chi ph6i cfta NhA nuftc;

-Can eft ket qua hopt dqng sto xuat kinh doanh nam 2017, ke hopch sin xuit kinh doanh

nam 2018 va difu kifn thpc tf cua T6ng cong ty PLC;

Hfi d6ng qu4n tri T6ng c6ng ty H6a dau Petrolimex-CTCP kinh trinh BHBCB thuftng

nifn 2018 ve phuong An tra luong, thu lao cho cac thanh vien HBQT v^ tra thu lao

thAnh vien Ban kiem soat nSm 2018, nhu sau:

1.QOy tien luong, thu lao cua thanh vien HDQT, thinh vien BKS:

o Tong QTL vA thu lao ciia HDQT nam 2018 t6i da dupe huong 1A: 2,382 ty d^ng.

o T6ng QTL vAthii lao ciia BKS nam 2018 t6i da duqtc huftng 1A: 1,678 tydong.

2.Phuong thftc tnl thu lao cho cAc thAnh vien HDQT, cAc thAnh vien BKS Tong
c6ng ty H6a dau Petrolimex-CTCP nam 2018: Thuc Men tam thanh toAn hAng

thang vA duoc quytt toan khi kft thic nam tAi chinh. HBQT T6ng c6ng ty PLC sS
bAo cAo BHBCB thuimg ni6n nam 2019 thong qua.

Kinh trinh BHBCB thuftng nifn 2018 T6ng cong ty Hoa dau Petrolimex-CTCP xem

x^t, thdng qua.

t6ng c6ng iy hOa dAu petroldwx-cicpc^ng h6a xJ hqi CHfi nghIa v^r nam
B^clJp-Tdi>-H,nlipMc

Ha Nat, ngay 18 thing 04 nim 2018
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PETROLIMEX

TdTMNH
V/v: Lya ehyn dom vj kilm toAn BAo cio tai chinh n&m 2018

T6ng cong ty H6a dau Petrolimex-CTCP

Kinh gin:  BHBCB thwng niln nam 2018
Tbng cdng ty Hoa d&u Petrolinux

• CAn cii Lutit Doanh nghipp s6 68/2014/QH13 dupe Quflc hpi kh6a 13 th6ng qua

ngay 26 thAng 11 n&m 2014;
-Can cii Di6u le T6 chuc vA hoat ddng cua Tong cong ty H6a diu Petrolimex,

Ban ki&n so4t klnh trinh BHDCB mgt s6 npi dung sau:
1.Cac tieu chi danh giA, lua ch^n dun vj kiem toAn (tpc lap
-La Cong ty hoat dOng hpp phap tai Viet Nam va duac Bp TAi chinh chap thuan thyc

hi^n kiem toan cho cac donvjeo Iqa ichcongchung nAm 2018;
-La don vi kim toAn co uy tin, c6 dpi ngu ki^m toan vien trung thyc, de cao dao diic

nghe nghiep, co trinh dp va kinh nghiem;
-Bap ling y^u cau cda Tong cong ty v^ pham vi va ti6n dp kiAm toAn;
-Co mtic phi ki&n toAn hpp ly, phu hpp voi cMt lupng va pham vi kiem toAn do

Tong cong ty y^u cau;-Khong xung dpt v6 quy^^t lpi khi thyc hipn kiem toAn bAo cAo tAi chinh cho T^ng

cong ty.
2.Be vuat Danh sAch cAc Cong ty kiem tpAn de lira chon

V6i cAc tieu chi nSu trAn, Ban kiem soAt it xuit Danh sAch cAc cong ty ki^m toAn de
lua chpn don vj ki6m toAn va soAt xet BCTC nam 2018 g6m cac Cdng ty Kiem toan sau:

-Cong ty TNHH KPMG (KPMG)
-Cong ty TNHH Deloitte Vipt Nam (Beloitte)
-Cong ty TNHH Emst& Young Vit Nam
-Cdng ty TNHH PWC Vi^^ Nam

3.Be xuat eua Ban kiem soAt
Tit nhung can cii n6u tten, Ban kim soAt kinh trinh DHBCB thong qua cAc npi dung

sau:
(1)Thong qua cAc tidu chi danh gia lya chpn don v; ki^m toAn t^i Myc 1;

(2)Thong qua danh sAch cAc don vj Kiem toAn tyi Muc 2;
(3)Uy quyen cho HBQT T6ng cong ty t6 chiic lya chpn don vj Ki^m toAn BCTC vA

soat xet BCTC nam 2018 theo danh sAch dS nghi tai Myc 2 dam bAo diing quy djnh cua NhA
nude, BiSu lp Tdng cdng ty va Nghj quyAt ciia BHBCB.

Kinh trinh BHBCB xem xet, quyet djnh!
BAN HEM SOAT

LIMEX

TV H6A DAU PT6NG C6NG TV H6A DAU PETROLIMEX-CTCPCONG HOA XA HQl CHt NGHlA VI$T NAM
Bfclft>-T^o-H|kphic

Ha riQi, ngqy 30 thang 3 n&m 2018



t6( trinh
Vl vi^c thong qua not dung sda <J6i, bl sung Bieu le to chdc vd

hoat dpng Tong cdng ty Hda diu Petrolimex-CTCP

Kinh gdi: BHBCB thurdmg nien 2018 Tong cong ty Hoa dau Petrolimex

Cto cd Lu^t doanh nghi6p s6 68/2014/QH13 dupe Qu6c hOi nude C6ng hoa XHCN

Vi$t Nam khoa XIII, ky hop thu 8 thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014;

Can cd Th6ng tu s6 95/2017/TT-BTC nghy 22 thang 9 nhm 2017 cda Bp Tii chinh
(TT 95) Hudng din mpt s6 di6u cda Nghi djnh s6 71/2017/NB-CP ngiy 26 thang 6
n^m 2017 cda Chinh phu hudng dan ve quan tr^ c6ng ty dp dpng d6i vdi cong ty dpi

chung;

Can cd thuc tien qudn \j, di^u hanh ede hoat ddng cda T6ng cdng ty H6a dlu

Petrolhnex-CTCP;

H^i d6ng qudn tri T6ng cong ty Hda ddu Petrolimex-CTCP da t6 chde rd sodt, sda doi,
bo sung Dieu lp de phu hop vdi ede quy dinh Phdp lupt vd th\tc tiln qudn ly, dieu hanh

cda T6ng cong ty Hda ddu Petrolimex-CTCP.

Hpi d^ng quan trj Tong cong ty PLC kinh de nghi BHDCB thudmg nien 2018
thao luan vd thong qua Npi dung sda doi, bii sung Bieu ly Ting cong ty Hda dau

Petrolimex-CTCP.

(Ban ngi dung chi tiit dinh kern To trinh nay)

TM HQI B6NG QUAN TRJ

PETROLIMEX
HaNgi, ngayl8/04/20I8

T6NG C6NG TY HOA DAU PETROLIMEX-CTCP    C^NG HOA XA HQl CHU NGHlA Yl^T NAM
D^cl5p-T|rd-Hiiibphoc
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�i�u l( này )*+c thông qua theo quy,t )-nh h+p l( c.a �H�C� t/ ch0c chính th0c 
vào ngày 18 tháng 04 n1m 2018. 

 

CH��NG I  
�NH NGH�A CÁC THU�T NG�  TRONG �I�U L�   

�i�u 1. GI�I THÍCH THU�T NG� VÀ T� VI�T T�T TRONG �I	U L
   

1. Gi2i thích thu3t ng4 : 

a. "V5n �i�u l(" là t/ng giá tr- m(nh giá c/ ph6n )ã bán các lo7i c.a T/ng công ty và 
quy )-nh t7i �i�u  6 �i�u l( này; 

b. "Lu3t Doanh nghi(p" có ngh8a là Lu3t doanh nghi(p s5 68/2014/QH13 )*+c Qu5c h9i 
thông qua ngày 26/11/2014; 

c. “Ng*:i qu2n lý doanh nghiêp" là ng*:i qu2n lý T/ng công ty, bao g;m Ch. t-ch 
H�QT, thành viên H�QT, TG�, Phó TG� và K, toán tr*<ng T/ng công ty; 

d. “Thành viên H�QT không )i�u hành” là thành viên H�QT không ph2i là TG�, Phó 
TG�, K, toán tr*<ng và nh4ng cán b9 qu2n lý khác )*+c H�QT b/ nhi(m; 

e. “�-a ch= th*:ng trú” là )-a ch= )1ng ký tr> s< chính )5i v?i t/ ch0c; )-a ch= )1ng ký 
h9 kh@u th*:ng trú hoAc )-a ch= nBi làm vi(c hoAc )-a ch= khác c.a cá nhân mà ng*:i 
)ó )1ng ký v?i T/ng công ty )C làm )-a ch= liên l7c. 

f. “T/ ch0c l7i T/ng công ty” là vi(c chia, tách, h+p nhDt, sáp nh3p hoAc chuyCn )/i lo7i 
hình doanh nghi(p  

g. "Nh4ng ng*:i liên quan" là cá nhân hoAc t/ ch0c )*+c quy )-nh trong kho2n 17, )i�u 
4 Lu3t Doanh nghi(p và các quy )-nh liên quan c.a pháp lu3t; 

h. “Công ty mE” là T/ng công ty Hóa d6u Petrolimex- CTCP; 

i. "C/ ph6n chi ph5i, v5n góp chi ph5i c.a T/ng công ty" là c/ ph6n hoAc v5n góp c.a 
T/ng công ty chi,m trên 50% v5n )i�u l( c.a doanh nghi(p khác; 

j. "Quy�n chi ph5i c.a T/ng công ty" là quy�n c.a T/ng công ty (v?i t* cách là T/ng 
công ty nFm gi4 c/ ph6n chi ph5i, v5n góp chi ph5i t7i  công ty con, hoAc nFm gi4 bí 
quy,t công ngh(, th*Bng hi(u, th- tr*:ng c.a  công ty con) quy,t )-nh )5i v?i )i�u l( 
ho7t )9ng và các quy,t )-nh quan trGng khác c.a công ty con; 

k. " Công ty con" là doanh nghi(p do T/ng công ty )6u t* 100% v5n )i�u l( hoAc do 
T/ng công ty gi4 c/ ph6n chi ph5i, v5n góp chi ph5i, )*+c t/ ch0c d*?i hình th0c  
công ty c/ ph6n, công ty trách nhi(m h4u h7n m9t thành viên; 

l. " Công ty liên k,t" là các công ty có v5n góp d*?i m0c chi ph5i c.a T/ng công ty mE, 
t/ ch0c d*?i hình th0c công ty c/ ph6n; 

m. "�Bn v- ph> thu9c" là các Công ty/Chi nhánh/Nhà máy Hóa d6u h7ch toán ph> thu9c 
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T/ng công ty; 

n. "T/ h+p  Công ty mE -  Công ty con" là t/ h+p các doanh nghi(p bao g;m công ty mE 
và các công ty con. 

o. Các tH ng4 khác trong �i�u l( này )ã )*+c gi2i ngh8a trong B9 Lu3t dân sI, Lu3t 
Doanh nghi(p, Lu3t ch0ng khoán và các v1n b2n pháp lu3t khác thì có ngh8a t*Bng tI 
nh* trong các v1n b2n pháp lu3t )ó. 

2. Các tH vi,t tFt trong b2n �i�u l( này g;m: 

a. N*?c C9ng hòa Xã h9i Ch. ngh8a Vi(t Nam vi,t tFt là Vi(t Nam;   

b. T3p )oàn X1ng d6u Vi(t Nam vi,t tFt là T3p )oàn; 

c. S< giao d-ch ch0ng khoán vi,t tFt SGDCK; 

d. T/ng công ty Hóa d6u Petrolimex – CTCP vi,t tFt là T/ng công ty hoAc PLC; 

e. �7i h9i );ng c/ )ông T/ng công ty Hóa d6u Petrolimex – CTCP vi,t tFt là �H�C�; 

f. H9i );ng qu2n tr- T/ng công ty Hóa d6u Petrolimex – CTCP vi,t tFt là H�QT; 

g. T/ng giám )5c T/ng công ty Hóa d6u Petrolimex – CTCP vi,t tFt là TG�; 

h. Ban kiCm soát T/ng công ty Hóa d6u Petrolimex – CTCP vi,t tFt là BKS; 

i. Công ty trách nhi(m h4u h7n vi,t tFt là  Công ty TNHH;  

j. Chi nhánh Hóa d6u vi,t tFt là CNHD; 

k. CB s< v3t chDt kJ thu3t vi,t tFt là CSVCKT; 

l. S2n xuDt kinh doanh vi,t tFt là SXKD; 

m. V5n )i�u l( vi,t tFt là V�L.  

3. Trong �i�u l( này, các tham chi,u t?i m9t hoAc m9t s5 quy )-nh hoAc v1n b2n khác,  sK 
bao g;m c2 nh4ng sLa )/i hoAc v1n b2n thay th,. 

4. Các tiêu )� (ch*Bng, )i�u, kho2n c.a �i�u l( này) )*+c sL d>ng nhMm thu3n ti(n cho 
vi(c hiCu n9i dung và không 2nh h*<ng t?i n9i dung c.a �i�u l( này. 

C H��N G II  
TÊN, HÌNH TH�C, TR
  S� ,  CHI NHÁNH, V	N PHÒNG ��I  
DI�N, TH�I  H�N HO�T ��NG VÀ NG��I  ��I DI�N THEO 

PHÁP LU�T C�A T�NG CÔNG TY 

�i�u 2. TÊN, HÌNH TH�C, TR� S VÀ TH�I H�N HO�T ��NG C�A T�NG CÔNG TY 

1. Tên T/ng công ty 

a. Tên ti,ng Vi(t: T�NG CÔNG TY HÓA D�U PETROLIMEX - CTCP. 

b. Tên ti,ng Anh: PETROLIMEX PETROCHEMICAL CORPORATION., JSC. 

c. Tên giao d-ch  :  T�NG CÔNG TY HÓA D�U PETROLIMEX 
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d. Tên vi,t tFt      :  PLC 

2. T/ng công ty là công ty c/ ph6n có t* cách pháp nhân  phù h+p v?i Pháp lu3t hi(n hành 
c.a Vi(t Nam,  thIc hi(n ch, )9 h7ch toán )9c l3p; ho7t )9ng theo Lu3t doanh nghi(p, 
theo �i�u l( này. 

3. Tr> s< )1ng ký c.a T/ng công ty: 

- �-a ch=: T6ng 18 và t6ng 19 tòa nhà s5 229 ph5 Tây SBn, ph*:ng Ngã t* S<, qu3n 
�5ng �a, thành ph5 Hà N9i. 

- �i(n tho7i: (04) 38513205 

- Fax: (04) 38513207 

- E-mail: plc@petrolimex.com.vn 

- Website:  http://www.plc.petrolimex.com.vn 

4. BiCu tr*ng: 

 

 BiCu tr*ng c.a T/ng công ty : )*+c sL d>ng Logo/BiCu t*+ng th*Bng hi(u Petrolimex  
c.a T3p )oàn X1ng d6u Vi(t Nam, )ã )*+c T3p )oàn )1ng ký t7i C>c S< h4u trí tu( - B9 
Khoa hGc và công ngh(, )*+c cDp theo “GiDy ch0ng nh3n )1ng ký nhãn hi(u” s5 147301 
kèm theo Quy,t )-nh s5 10582/Q�-SHTT ngày 07/06/2010.  

5. T/ng công ty có thC thành l3p chi nhánh và v1n phòng )7i di(n t7i )-a bàn kinh doanh )C 
thIc hi(n các m>c tiêu ho7t )9ng c.a T/ng công ty phù h+p v?i quy,t )-nh c.a H�QT 
và trong ph7m vi lu3t pháp cho phép. 

6. Th:i h7n ho7t )9ng c.a T/ng công ty là vô h7n kC tH ngày )*+c cDp GiDy ch0ng nh3n 
)1ng ký doanh nghi(p l6n )6u vào ngày 18/02/2004. Vi(c chDm d0t ho7t )9ng c.a T/ng 
công ty và th:i gian gia h7n (n,u có) )*+c �H�C� c.a T/ng công ty thông qua bMng 
ngh- quy,t, tuân th. theo các quy )-nh c.a Pháp lu3t và �i�u l( này. 

�i�u 3. NG��I ��I DI
N THEO PHÁP LU�T C�A T�NG CÔNG TY 

T/ng công ty có 02 (hai) ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t là:  

a.    Ch. t-ch H�QT.  

b. T/ng giám )5c. 

Quy�n h7n và ngh8a v> c.a ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t )*+c quy )-nh c> thC trong 
Quy )-nh phân công thIc hi(n quy�n và ngh8a v> c.a ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t c.a 
T/ng công ty do H�QT ban hành. 
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CH��NG III  
M
C TIÊU, PH�M VI KINH DOANH VÀ HO�T ��NG  

C�A T�NG CÔNG TY  

�i�u 4. M�C TIÊU HO�T ��NG, L�NH V�C KINH DOANH C�A T�NG CÔNG TY 

1. L8nh vIc kinh doanh c.a T/ng công ty:  

a. Kinh doanh, xuDt nh3p kh@u D6u mN nh:n, NhIa )*:ng, Hóa chDt và các mAt hàng 
khác thu9c l8nh vIc d6u mO và khí )5t; 

b. Kinh doanh, xuDt nh3p kh@u: v3t t*, thi,t b- chuyên ngành Hóa d6u; 

c. Kinh doanh d-ch v>: v3n t2i, cho thuê kho bãi, pha ch,, phân tích thL nghi(m, t* vDn, 
d-ch v> kJ thu3t Hóa d6u và các d-ch v> khác; 

d. �6u t*, kinh doanh )-a 5c và bDt )9ng s2n; 

e. Kinh doanh d-ch v> cung 0ng  tàu biCn; 

f. Và các ngành ngh� kinh doanh khác mà Pháp lu3t Vi(t Nam không cDm. 

2. M>c tiêu ho7t )9ng:  

a. Kinh doanh có lãi, b2o toàn và phát triCn v5n ch. s< h4u )6u t* t7i T/ng công ty và 
t7i các doanh nghi(p khác, hoàn thành các nhi(m v> do ch. s< h4u giao, trong )ó ch= 
tiêu tP suDt l+i nhu3n trên v5n ch. s< h4u là m9t trong nh4ng ch= tiêu quan trGng nhDt.  

b. T5i )a hóa hi(u qu2 ho7t )9ng SXKD c.a Công ty mE và t/ h+p Công ty mE - Công 
ty con. 

c. SXKD các s2n ph@m Hóa d6u mang th*Bng hi(u PETROLIMEX, có chDt l*+ng )7t 
tiêu chu@n Qu5c gia, Qu5c t,; d-ch v> hoàn h2o và thOa mãn t5t nhDt nhu c6u khách 
hàng; 

d. Ti,p t>c là m9t trong nh4ng T/ng công ty SXKD hàng )6u các s2n ph@m Hóa d6u: 
D6u mN nh:n, NhIa )*:ng, Hóa chDt,... t7i Vi(t Nam. THng b*?c m< r9ng ho7t )9ng 
xuDt kh@u các s2n ph@m Hóa d6u sang các n*?c trong khu vIc; 

e. �a d7ng hóa các ho7t )9ng SXKD trên cB s< khai thác nh4ng l+i th, sQn có c.a T/ng 
công ty, )2m b2o hi(u qu2 kinh doanh;  

f. Không ngHng nâng cao giá tr- doanh nghi(p nhMm mang l7i giá tr- t5i )a cho các c/ 
)ông, t7o vi(c làm /n )-nh, tHng b*?c nâng cao thu nh3p cho ng*:i lao )9ng; 

3. �-a bàn kinh doanh: T/ng công ty ho7t )9ng kinh doanh trên lãnh th/ Vi(t Nam                     
và n*?c ngoài. 

�i�u 5.  PH�M VI KINH DOANH VÀ HO�T ��NG C�A T�NG CÔNG TY  

1. T/ng công ty )*+c phép l3p k, ho7ch và ti,n hành tDt c2 các ho7t )9ng kinh doanh theo 
ngành ngh� c.a T/ng công ty )ã )*+c công b5 trên C/ng thông tin )1ng ký doanh 
nghi(p qu5c gia và �i�u l( này, phù h+p v?i quy )-nh c.a pháp lu3t hi(n hành và thIc 
hi(n các bi(n pháp thích h+p )C )7t )*+c các m>c tiêu c.a T/ng công ty. 
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2. T/ng công ty có thC ti,n hành ho7t )9ng kinh doanh trong các ngành, ngh� khác )*+c 
pháp lu3t cho phép và )*+c �H�C� thông qua. 

CH��NG IV  
V�N �I�U L� ,  C�  PH�N, C�  �ÔNG SÁNG L�P 

�i�u 6.   V�N �I	U L
, C� PH�N, C� �ÔNG SÁNG L�P C�A T�NG CÔNG TY 

1. V�L c.a T/ng công ty là  807.988.390.000 VN� (tám tr1m lR b2y tP, chín tr1m tám 
m*Bi tám tri(u, ba tr1m chín m*Bi nghìn );ng).  

a. T/ng s5 V�L c.a T/ng công ty )*+c chia thành 80.798.839 c� ph�n (tám m*Bi tri(u, 
b2y tr1m chín m*Bi tám nghìn, tám tr1m ba m*Bi chín c/ ph6n), m(nh giá là 10.000 
(M*:i nghìn) VN�/c/ ph6n; 

b. TP l( góp V�L c.a các c/ )ông nh* sau: 

-   T3p )oàn có s5 v5n góp là 638.892.590.000 VN� (sáu tr1m ba m*Bi tám tP, tám 
tr1m chín m*Bi hai tri(u, n1m tr1m chín m*Bi nghìn );ng), chi,m 79,07 % V�L 
c.a T/ng công ty. T3p )oàn là c/ )ông chi ph5i c.a T/ng công ty; 

-   Các c/ )ông khác có s5 v5n góp là 169.095.800.000VN� (M9t tr1m sáu m*Bi chín 
tP, không tr1m chín l1m tri(u, tám tr1m nghìn );ng ), chi,m  20,93 % V�L c.a 
T/ng công ty. 

2. T/ng công ty có thC t1ng V�L khi )*+c �H�C� thông qua và phù h+p v?i quy )-nh 
c.a Pháp lu3t, nh*ng tP l( v5n góp c.a T3p )oàn không thDp hBn 51% V�L T/ng công 
ty. 

3. TDt c2 các c/ ph6n hi(n t7i do T/ng công ty phát hành )�u là c/ ph6n ph/ thông. Các 
quy�n và ngh8a v> c.a c/ )ông nFm gi4 tHng lo7i c/ ph6n )*+c quy )-nh t7i �i�u 12, 
�i�u 13 �i�u l( này. 

4. T/ng công ty có thC phát hành các lo7i c/ ph6n *u )ãi khác sau khi có sI chDp thu3n c.a 
�H�C� và phù h+p v?i các quy )-nh c.a Pháp lu3t. 

5. T3p )oàn X1ng d6u Vi(t Nam là C/ )ông sáng l3p c.a T/ng công ty :  

- �-a ch= tr> s< chính: s5 01 ph5 Khâm Thiên - ph*:ng Khâm Thiên - qu3n �5ng �a - 
thành ph5 Hà N9i; 

- GiDy ch0ng nh3n )1ng ký doanh nghi(p s5 0100107370; 

- S5 l*+ng c/ ph6n T/ng công ty do T3p )oàn X1ng d6u Vi(t Nam nFm gi4 hi(n là 
63.889.259 (Sáu m*Bi ba tri(u, tám tr1m tám m*Bi chín nghìn, hai tr1m n1m m*Bi 
chín) c/ ph6n ph/ thông.  

6. C/ ph6n ph/ thông ph2i )*+c *u tiên chào bán cho các c/ )ông hi(n h4u theo tP l( 
t*Bng 0ng v?i tP l( s< h4u c/ ph6n ph/ thông c.a hG trong T/ng công ty, trH tr*:ng h+p 
�H�C� quy,t )-nh khác. T/ng công ty ph2i thông báo vi(c chào bán c/ ph6n, trong )ó 
ph2i nêu rõ s5 c/ ph6n )*+c chào bán và th:i h7n phù h+p v?i quy )-nh c.a lu3t Ch0ng 
khoán hi(n hành )C c/ )ông )1ng ký mua. S5 c/ ph6n không )*+c c/ )ông )1ng ký mua 
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h,t sK do H�QT quy,t )-nh. H�QT có thC phân ph5i s5 c/ ph6n )ó cho các )5i t*+ng, 
theo các )i�u ki(n và cách th0c mà H�QT thDy là phù h+p nh*ng không )*+c bán s5 c/ 
ph6n )ó theo các )i�u ki(n thu3n l+i hBn so v?i nh4ng )i�u ki(n )ã chào bán cho các c/ 
)ông hi(n h4u, trH tr*:ng h+p c/ ph6n )*+c bán qua S< giao d-ch ch0ng khoán theo 
ph*Bng th0c )Du giá.  

7. T/ng công ty có thC mua l7i c/ ph6n do chính T/ng công ty phát hành theo nh4ng cách 
th0c )*+c quy )-nh  trong �i�u l( này và Pháp lu3t  hi(n hành. C/ ph6n ph/ thông do 
T/ng công ty mua l7i là c/ phi,u quJ và H�QT có thC chào bán theo nh4ng ph*Bng 
th0c phù h+p v?i quy )-nh c.a �i�u l( này, Lu3t Ch0ng khoán và v1n b2n h*?ng dSn 
liên quan.  

8. T/ng công ty có thC phát hành các lo7i ch0ng khoán khác khi )*+c �H�C�  thông qua 
và phù h+p v?i quy )-nh c.a Pháp lu3t. 

�i�u 7.  CH�NG NH�N C� PHI�U 

1. C/ )ông c.a T/ng Công ty )*+c cDp ch0ng nh3n c/ phi,u t*Bng 0ng v?i s5 c/ ph6n và 
lo7i c/ ph6n s< h4u. 

2. C/ phi,u là ch0ng ch= do T/ng công ty phát hành, bút toán ghi s/ hoAc d4 li(u )i(n tL 
xác nh3n quy�n s< h4u m9t hoAc m9t s5 c/ ph6n c.a T/ng công ty. C/ phi,u ph2i có 
)6y ). các n9i dung theo quy )-nh t7i kho2n 1 �i�u 120 Lu3t doanh nghi(p. 

3. Trong th:i h7n ba m*Bi (30) ngày kC tH ngày n9p )6y ). h; sB )� ngh- chuyCn quy�n s< 
h4u c/ ph6n theo quy )-nh c.a T/ng công ty hoAc trong th:i h7n hai tháng (hoAc th:i 
h7n khác theo )i�u kho2n phát hành quy )-nh) kC tH ngày thanh toán )6y ). ti�n mua c/ 
ph6n theo nh* quy )-nh t7i ph*Bng án phát hành c/ phi,u c.a T/ng Công ty, ng*:i s< 
h4u s5 c/ ph6n )*+c cDp ch0ng nh3n c/ phi,u. Ng*:i s< h4u c/ ph6n không ph2i tr2 cho 
T/ng công ty chi phí in ch0ng nh3n c/ phi,u. 

4. Tr*:ng h+p ch0ng nh3n c/ phi,u b- mDt, b- h.y ho7i hoAc b- h* hOng, ng*:i s< h4u c/ 
phi,u )ó có thC )� ngh- )*+c cDp ch0ng nh3n c/ phi,u m?i v?i )i�u ki(n ph2i )*a ra 
bMng ch0ng v� vi(c s< h4u c/ ph6n và thanh toán mGi chi phí liên quan cho T/ng công 
ty. 

�i�u 8.  CH�NG CH� CH�NG KHOÁN KHÁC 

Ch0ng ch= trái phi,u hoAc ch0ng ch= ch0ng khoán khác c.a T/ng công ty )*+c phát 
hành có ch4 ký c.a ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t và dDu c.a T/ng công ty.  

�i�u 9. CHUY�N NH��NG C� PH�N 

1. TDt c2 các c/ ph6n )*+c tI do chuyCn nh*+ng trH khi �i�u l( này và pháp lu3t có quy 
)-nh khác. C/ phi,u niêm y,t, )1ng ký giao d-ch trên S< giao d-ch ch0ng khoán )*+c 
chuyCn nh*+ng theo các quy )-nh c.a pháp lu3t v� ch0ng khoán và th- tr*:ng ch0ng 
khoán. 

2. C/ ph6n ch*a )*+c thanh toán )6y ). không )*+c chuyCn nh*+ng và h*<ng các quy�n 
l+i liên quan nh* quy�n nh3n c/ t0c, quy�n nh3n c/ phi,u phát hành )C t1ng v5n c/ ph6n 
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tH ngu;n v5n ch. s< h4u, quy�n mua c/ phi,u m?i chào bán và các quy�n l+i khác theo 
quy )-nh c.a pháp lu3t. 

�i�u 10. THU H�I C� PH�N 

1. Tr*:ng h+p c/ )ông không thanh toán )6y ). và )úng h7n s5 ti�n ph2i tr2 )C mua c/ 
phi,u, H�QT thông báo và có quy�n yêu c6u c/ )ông )ó thanh toán s5 ti�n còn l7i cùng 
v?i lãi suDt trên kho2n ti�n )ó và nh4ng chi phí phát sinh do vi(c không thanh toán )6y 
). gây ra cho T/ng Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên ph2i ghi rõ th:i h7n thanh toán m?i (t5i thiCu là b2y (07) 
ngày kC tH ngày gLi thông báo), )-a )iCm thanh toán và thông báo ph2i ghi rõ tr*:ng h+p 
không thanh toán theo )úng yêu c6u, s5 c/ ph6n ch*a thanh toán h,t sK b- thu h;i. 

3. H�QT có quy�n thu h;i các c/ ph6n ch*a thanh toán )6y ). và )úng h7n trong tr*:ng 
h+p các yêu c6u trong thông báo nêu trên không )*+c thIc hi(n. 

4. C/ ph6n b- thu h;i )*+c coi là các c/ ph6n )*+c quy�n chào bán quy )-nh t7i kho2n 3 
�i�u 111 Lu3t doanh nghi(p. H�QT có thC trIc ti,p hoAc .y quy�n bán, tái phân ph5i 
theo nh4ng )i�u ki(n và cách th0c mà H�QT thDy là phù h+p. 

5. C/ )ông nFm gi4 c/ ph6n b- thu h;i ph2i tH bO t* cách c/ )ông )5i v?i nh4ng c/ ph6n 
)ó, nh*ng vSn ph2i thanh toán các kho2n ti�n có liên quan và lãi phát sinh theo tP l( 
(theo tP l( không quá lãi suDt vay ngFn h7n ngân hàng bình quân n1m) vào th:i )iCm thu 
h;i theo quy,t )-nh c.a H�QT kC tH ngày thu h;i cho ),n ngày thIc hi(n thanh toán. 
H�QT có toàn quy�n quy,t )-nh vi(c c*Nng ch, thanh toán toàn b9 giá tr- c/ phi,u vào 
th:i )iCm thu h;i. 

6. Thông báo thu h;i )*+c gLi ),n ng*:i nFm gi4 c/ ph6n b- thu h;i tr*?c th:i )iCm thu 
h;i. Vi(c thu h;i vSn có hi(u lIc kC c2 trong tr*:ng h+p có sai sót hoAc bDt c@n trong 
vi(c gLi thông báo. 

CH��NG V 
C�  C�U T�  CH�C, QU�N TR  VÀ KI�M SOÁT  

�i�u 11.  C� C�U T� CH�C, QU�N TR� VÀ KI�M SOÁT  

CB cDu t/ ch0c qu2n lý, qu2n tr- và kiCm soát c.a T/ng công ty bao g;m: 

1. �7i h9i );ng c/ )ông; 

2. H9i );ng qu2n tr-; 

3. Ban kiCm soát; 

4. T/ng giám )5c. 
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CH��NG VI 
C�  �ÔNG VÀ ��I  H�I  ��NG C�  �ÔNG 

�i�u 12.  QUY	N C�A C� �ÔNG  

1. C/ )ông là ng*:i ch. s< h4u T/ng công ty, có các quy�n và ngh8a v> t*Bng 0ng theo s5 
c/ ph6n và lo7i c/ ph6n mà hG s< h4u. C/ )ông ch= ch-u trách nhi(m v� n+ và các ngh8a 
v> tài s2n khác c.a T/ng công ty trong ph7m vi s5 v5n )ã góp vào T/ng công ty. 

2. C/ )ông ph/ thông có các quy�n sau: 

a. Tham dI và phát biCu trong các cu9c hGp �H�C� và thIc hi(n quy�n biCu quy,t 
trIc ti,p t7i cu9c hGp �H�C� hoAc thông qua )7i di(n )*+c .y quy�n hoAc thIc hi(n 
bO phi,u tH xa; 

b. Nh3n c/ t0c v?i m0c theo quy,t )-nh c.a �H�C�; 

c. TI do chuyCn nh*+ng c/ ph6n )ã )*+c thanh toán )6y ). theo quy )-nh c.a �i�u l( 
này và pháp lu3t hi(n hành; 

d. �u tiên mua c/ phi,u m?i chào bán t*Bng 0ng v?i tP l( c/ ph6n ph/ thông mà hG s< 
h4u; 

e. Xem xét, tra c0u và trích l>c các thông tin liên quan ),n c/ )ông và yêu c6u sLa )/i 
các thông tin không chính xác; 

f. Ti,p c3n thông tin v� danh sách c/ )ông có quy�n dI hGp �H�C�; 

g. Xem xét, tra c0u, trích l>c hoAc sao ch>p �i�u l( T/ng công ty, biên b2n hGp 
�H�C� và ngh- quy,t �H�C�; 

h. Tr*:ng h+p T/ng công ty gi2i thC hoAc phá s2n, )*+c nh3n m9t ph6n tài s2n còn l7i 
t*Bng 0ng v?i tP l( s< h4u c/ ph6n t7i T/ng công ty sau khi T/ng công ty )ã thanh 
toán các kho2n n+ (bao g;m c2 ngh8a v> n+ )5i v?i nhà n*?c, thu,, phí) và thanh toán 
cho các c/ )ông nFm gi4 các lo7i c/ ph6n khác c.a T/ng công ty theo quy )-nh c.a 
pháp lu3t; 

i.  Yêu c6u T/ng công ty mua l7i c/ ph6n c.a hG trong các tr*:ng h+p quy )-nh t7i �i�u 
129 Lu3t doanh nghi(p; 

j. Các quy�n khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( này. 

3. C/ )ông hoAc nhóm c/ )ông nFm gi4 tH 5% t/ng s5 c/ ph6n ph/ thông tr< lên trong th:i 
h7n liên t>c ít nhDt sáu (06) tháng có các quy�n sau: 

a. �� cL các 0ng viên H�QT hoAc BKS theo quy )-nh t*Bng 0ng t7i �i�u 25 và �i�u 
36 �i�u l( này; 

b. Yêu c6u H�QT thIc hi(n vi(c tri(u t3p hGp �H�C� theo các quy )-nh t7i �i�u 114 
và �i�u 136 Lu3t doanh nghi(p; 

c. KiCm tra và nh3n b2n sao hoAc b2n trích dSn danh sách các c/ )ông có quy�n tham dI 
và biCu quy,t t7i cu9c hGp �H�C�; 

d. Yêu c6u BKS kiCm tra tHng vDn )� c> thC liên quan ),n qu2n lý, )i�u hành ho7t )9ng 
c.a T/ng Công ty khi xét thDy c6n thi,t. Yêu c6u ph2i thC hi(n bMng v1n b2n; ph2i có 
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hG, tên, )-a ch= th*:ng trú, qu5c t-ch, s5 ThR c1n c*?c công dân, GiDy ch0ng minh 
nhân dân, H9 chi,u hoAc ch0ng thIc cá nhân h+p pháp khác )5i v?i c/ )ông là cá 
nhân; tên, mã s5 doanh nghi(p hoAc s5 quy,t )-nh thành l3p, )-a ch= tr> s< chính )5i 
v?i c/ )ông là t/ ch0c; s5 l*+ng c/ ph6n và th:i )iCm )1ng ký c/ ph6n c.a tHng c/ 
)ông, t/ng s5 c/ ph6n c.a c2 nhóm c/ )ông và tP l( s< h4u trong t/ng s5 c/ ph6n c.a 
T/ng Công ty; vDn )� c6n kiCm tra, m>c )ích kiCm tra; 

e. Các quy�n khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( này. 

�i�u 13. NGH�A V� C�A C� �ÔNG  

 C/ )ông ph/ thông có các ngh8a v> sau: 

1. Tuân th. �i�u l( T/ng công ty và các quy ch, n9i b9 c.a T/ng công ty; chDp hành quy,t 
)-nh c.a �H�C�, H�QT. 

2. Tham dI cu9c hGp �H�C� và thIc hi(n quy�n biCu quy,t thông qua các hình th0c sau: 

a. Tham dI và biCu quy,t trIc ti,p t7i cu9c hGp; 

b. �y quy�n cho ng*:i khác tham dI và biCu quy,t t7i cu9c hGp; 

c. Tham dI và biCu quy,t thông qua hGp trIc tuy,n, bO phi,u )i(n tL hoAc hình th0c 
)i(n tL khác; 

d. GLi phi,u biCu quy,t ),n cu9c hGp thông qua th*, fax, th* )i(n tL. 

3. Thanh toán ti�n mua c/ ph6n )ã )1ng ký mua theo quy )-nh. 

4. Cung cDp )-a ch= chính xác khi )1ng ký mua c/ ph6n. 

5. Hoàn thành các ngh8a v> khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t hi(n hành. 

6. Ch-u trách nhi(m cá nhân khi nhân danh T/ng Công ty d*?i mGi hình th0c )C thIc hi(n 
m9t trong các hành vi sau )ây: 

a. Vi ph7m pháp lu3t; 

b. Ti,n hành kinh doanh và các giao d-ch khác )C t* l+i hoAc ph>c v> l+i ích c.a t/ 
ch0c, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các kho2n n+ ch*a ),n h7n tr*?c các r.i ro tài chính )5i v?i T/ng Công 
ty 

�i�u 14. ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

1. �H�C� là cB quan có th@m quy�n cao nhDt c.a T/ng Công ty. �7i h9i c/ )ông th*:ng 
niên )*+c t/ ch0c mTi n1m m9t (01) l6n. �H�C� ph2i hGp th*:ng niên trong th:i h7n 
b5n (04) tháng kC tH ngày k,t thúc n1m tài chính. 

2. H�QT tri(u t3p hGp �H�C� th*:ng niên và lIa chGn )-a )iCm phù h+p. �H�C� 
th*:ng niên quy,t )-nh nh4ng vDn )� theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( T/ng công 
ty, )Ac bi(t thông qua báo cáo tài chính n1m và dI toán cho n1m tài chính ti,p theo. 
Tr*:ng h+p Báo cáo kiCm toán báo cáo tài chính n1m c.a T/ng công ty có các kho2n 
ngo7i trH trGng y,u, T/ng Công ty có thC m:i )7i di(n công ty kiCm toán )9c l3p dI hGp 
�H�C� th*:ng niên )C gi2i thích các n9i dung liên quan. 
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3. H�QT ph2i tri(u t3p hGp �H�C� bDt th*:ng trong các tr*:ng h+p sau: 

a. H�QT xét thDy c6n thi,t vì l+i ích c.a T/ng Công ty; 

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoAc báo cáo tài chính n1m )ã )*+c kiCm toán 
ph2n ánh v5n ch. s< h4u )ã b- mDt m9t nLa (1/2) so v?i s5 )6u kU; 

c. S5 thành viên H�QT, thành viên )9c l3p H�QT, KiCm soát viên ít hBn s5 thành viên 
theo quy )-nh c.a pháp lu3t hoAc s5 thành viên H�QT b- gi2m quá m9t ph6n ba (1/3) 
so v?i s5 thành viên quy )-nh t7i �i�u l( này; 

d. C/ )ông hoAc nhóm c/ )ông quy )-nh t7i kho2n 3 �i�u 12 �i�u l( này yêu c6u tri(u 
t3p hGp �H�C�. Yêu c6u tri(u t3p hGp �H�C� ph2i )*+c thC hi(n bMng v1n b2n, 
trong )ó nêu rõ lý do và m>c )ích cu9c hGp, có ). ch4 ký c.a các c/ )ông liên quan 
hoAc v1n b2n yêu c6u )*+c l3p thành nhi�u b2n và t3p h+p ). ch4 ký c.a các c/ )ông 
có liên quan; 

e. BKS yêu c6u tri(u t3p cu9c hGp n,u BKS có lý do tin t*<ng rMng các thành viên 
H�QT hoAc ng*:i )i�u hành khác vi ph7m nghiêm trGng các ngh8a v> c.a hG theo 
�i�u 160 Lu3t doanh nghi(p hoAc H�QT hành )9ng hoAc có ý )-nh hành )9ng ngoài 
ph7m vi quy�n h7n c.a mình; 

f. Các tr*:ng h+p khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( này. 

4. Tri(u t3p hGp �H�C� bDt th*:ng 

a. H�QT ph2i tri(u t3p hGp �H�C� trong th:i h7n ba m*Bi (30) ngày kC tH ngày s5 
thành viên H�QT, thành viên )9c l3p H�QT hoAc KiCm soát viên còn l7i nh* quy 
)-nh t7i )iCm c kho2n 3 �i�u này hoAc nh3n )*+c yêu c6u quy )-nh t7i )iCm d và 
)iCm e kho2n 3 �i�u này; 

b. Tr*:ng h+p H�QT không tri(u t3p hGp �H�C� theo quy )-nh t7i )iCm a kho2n 4 
�i�u này thì trong th:i h7n ba m*Bi (30) ngày ti,p theo, BKS ph2i thay th, H�QT 
tri(u t3p hGp �H�C� theo quy )-nh t7i kho2n 5 �i�u 136 Lu3t doanh nghi(p; 

c. Tr*:ng h+p BKS không tri(u t3p hGp �H�C� theo quy )-nh t7i )iCm b kho2n 4 �i�u 
này thì trong th:i h7n ba m*Bi (30) ngày ti,p theo, c/ )ông hoAc nhóm c/ )ông có 
yêu c6u quy )-nh t7i )iCm d kho2n 3 �i�u này có quy�n thay th, H�QT, BKS tri(u 
t3p hGp �H�C� theo quy )-nh t7i kho2n 6 �i�u 136 Lu3t doanh nghi(p. 

Trong tr*:ng h+p này, c/ )ông hoAc nhóm c/ )ông tri(u t3p hGp �H�C� có thC )� 
ngh- CB quan )1ng ký kinh doanh giám sát trình tI, th. t>c tri(u t3p, ti,n hành hGp và 
ra quy,t )-nh c.a �H�C�. TDt c2 chi phí cho vi(c tri(u t3p và ti,n hành hGp 
�H�C� )*+c T/ng Công ty hoàn l7i. Chi phí này không bao g;m nh4ng chi phí do 
c/ )ông chi tiêu khi tham dI cu9c hGp �H�C�, kC c2 chi phí 1n < và )i l7i. 

�i�u 15.  QUY	N VÀ NHI
M V� C�A ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

1. �H�C� th*:ng niên có quy�n th2o lu3n và thông qua các vDn )� sau: 

a. Báo cáo tài chính n1m )ã )*+c kiCm toán; 

b. Báo cáo c.a H�QT; 

c. Báo cáo c.a BKS; 
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d. K, ho7ch phát triCn ngFn h7n và dài h7n c.a T/ng công ty. 

2. �H�C� th*:ng niên và bDt th*:ng thông qua quy,t )-nh v� các vDn )� sau: 

a. Thông qua báo cáo tài chính n1m; 

b. M0c c/ t0c thanh toán hàng n1m cho mTi lo7i c/ ph6n phù h+p v?i Lu3t doanh 
nghi(p và các quy�n gFn li�n v?i lo7i c/ ph6n )ó. M0c c/ t0c này không cao hBn m0c 
mà H�QT )� ngh- sau khi )ã tham kh2o ý ki,n các c/ )ông t7i cu9c hGp �H�C�; 

c. S5 l*+ng thành viên H�QT; 

d. LIa chGn công ty kiCm toán )9c l3p; 

e. B6u, miVn nhi(m, bãi nhi(m và thay th, thành viên H�QT và BKS; 

f. T/ng s5 ti�n thù lao c.a các thành viên H�QT và Báo cáo ti�n thù lao c.a H�QT; 

g. B/ sung và sLa )/i �i�u l( T/ng công ty; 

h. Lo7i c/ ph6n và s5 l*+ng c/ ph6n m?i )*+c phát hành )5i v?i mTi lo7i c/ ph6n và 
vi(c chuyCn nh*+ng c/ ph6n c.a thành viên sáng l3p trong vòng ba (03) n1m )6u tiên 
kC tH ngày thành l3p; 

i. Chia, tách, h+p nhDt, sáp nh3p hoAc chuyCn )/i T/ng Công ty; 

j. T/ ch0c l7i và gi2i thC (thanh lý) T/ng Công ty và ch= )-nh ng*:i thanh lý; 

k. KiCm tra và xL lý các vi ph7m c.a H�QT, BKS gây thi(t h7i cho T/ng Công ty và c/ 
)ông; 

l. Quy,t )-nh giao d-ch )6u t*/bán s5 tài s2n có giá tr- tH 35% tr< lên t/ng giá tr- tài s2n 
c.a T/ng Công ty )*+c ghi trong báo cáo tài chính kU g6n nhDt )ã )*+c kiCm toán; 

m. Quy,t )-nh mua l7i trên 10% t/ng s5 c/ ph6n phát hành c.a mTi lo7i; 

n. T/ng công ty ký k,t h+p );ng, giao d-ch v?i nh4ng )5i t*+ng )*+c quy )-nh t7i 
kho2n 1 �i�u 162 Lu3t doanh nghi(p v?i giá tr- bMng hoAc l?n hBn 35% t/ng giá tr- 
tài s2n c.a T/ng Công ty )*+c ghi trong báo cáo tài chính g6n nhDt; 

o. Các vDn )� khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( này. 

3. C/ )ông không )*+c tham gia bO phi,u trong các tr*:ng h+p sau )ây: 

a. Thông qua các h+p );ng quy )-nh t7i kho2n 2 �i�u này khi c/ )ông )ó hoAc ng*:i có 
liên quan t?i c/ )ông )ó là m9t bên c.a h+p );ng; 

b. Vi(c mua l7i c/ ph6n c.a c/ )ông )ó hoAc c.a ng*:i có liên quan t?i c/ )ông )ó trH 
tr*:ng h+p vi(c mua l7i c/ ph6n )*+c thIc hi(n t*Bng 0ng v?i tP l( s< h4u c.a tDt c2 
các c/ )ông hoAc vi(c mua l7i )*+c thIc hi(n thông qua giao d-ch kh?p l(nh trên S< 
giao d-ch ch0ng khoán hoAc chào mua công khai theo quy )-nh c.a pháp lu3t. 

4. TDt c2 các ngh- quy,t và các vDn )� )ã )*+c )*a vào ch*Bng trình hGp ph2i )*+c )*a ra 
th2o lu3n và biCu quy,t t7i cu9c hGp �H�C�. 

�i�u 16.  ��I DI
N THEO �Y QUY	N 

1. Các c/ )ông có quy�n tham dI cu9c hGp �H�C� theo quy )-nh c.a pháp lu3t có thC .y 
quy�n cho cá nhân, t/ ch0c )7i di(n tham dI. Tr*:ng h+p có nhi�u hBn m9t ng*:i )7i 
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di(n theo .y quy�n thì ph2i xác )-nh c> thC s5 c/ ph6n và s5 phi,u b6u )*+c .y quy�n 
cho mTi ng*:i )7i di(n. 

2. Vi(c .y quy�n cho ng*:i )7i di(n dI hGp �H�C� ph2i l3p thành v1n b2n theo mSu c.a 
T/ng công ty và ph2i có ch4 ký theo quy )-nh sau )ây: 

a. Tr*:ng h+p c/ )ông cá nhân là ng*:i .y quy�n thì giDy .y quy�n ph2i có ch4 ký c.a 
c/ )ông )ó và cá nhân, ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t c.a t/ ch0c )*+c .y quy�n dI 
hGp; 

b. Tr*:ng h+p c/ )ông t/ ch0c là ng*:i .y quy�n thì giDy .y quy�n ph2i có ch4 ký c.a 
ng*:i )7i di(n theo .y quy�n, ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t c.a c/ )ông t/ ch0c và cá 
nhân, ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t c.a t/ ch0c )*+c .y quy�n dI hGp; 

c. Trong tr*:ng h+p khác thì giDy .y quy�n ph2i có ch4 ký c.a ng*:i )7i di(n theo pháp 
lu3t c.a c/ )ông và ng*:i )*+c .y quy�n dI hGp. 

Ng*:i )*+c .y quy�n dI hGp �H�C� ph2i n9p v1n b2n .y quy�n khi )1ng ký dI hGp 
tr*?c khi vào phòng hGp. 

3. Tr*:ng h+p lu3t s* thay mAt cho ng*:i .y quy�n ký giDy ch= )-nh ng*:i )7i di(n, vi(c 
ch= )-nh ng*:i )7i di(n trong tr*:ng h+p này ch= )*+c coi là có hi(u lIc n,u giDy ch= 
)-nh ng*:i )7i di(n )ó )*+c xuDt trình cùng v?i giDy .y quy�n cho lu3t s* (n,u tr*?c )ó 
ch*a )1ng ký v?i T/ng công ty). 

4. TrH tr*:ng h+p quy )-nh t7i kho2n 3 �i�u này, phi,u biCu quy,t c.a ng*:i )*+c .y 
quy�n dI hGp trong ph7m vi )*+c .y quy�n vSn có hi(u lIc khi x2y ra m9t trong các 
tr*:ng h+p sau )ây: 

a. Ng*:i .y quy�n )ã ch,t, b- h7n ch, n1ng lIc hành vi dân sI hoAc b- mDt n1ng lIc 
hành vi dân sI; 

b. Ng*:i .y quy�n )ã h.y bO vi(c ch= )-nh .y quy�n; 

c. Ng*:i .y quy�n )ã h.y bO th@m quy�n c.a ng*:i thIc hi(n vi(c .y quy�n. 

�i�u kho2n này không áp d>ng trong tr*:ng h+p T/ng công ty nh3n )*+c thông báo v� 
m9t trong các sI ki(n trên tr*?c gi: khai m7c cu9c hGp �H�C� hoAc tr*?c khi cu9c hGp 
)*+c tri(u t3p l7i. 

�i�u 17.  THAY ��I CÁC QUY	N 

1. Vi(c thay )/i hoAc h.y bO các quy�n )Ac bi(t gFn li�n v?i m9t lo7i c/ ph6n *u )ãi có 
hi(u lIc khi )*+c c/ )ông nFm gi4 ít nhDt 65% c/ ph6n ph/ thông tham dI hGp thông 
qua );ng th:i )*+c c/ )ông nFm gi4 ít nhDt 65% quy�n biCu quy,t c.a lo7i c/ ph6n *u 
)ãi nêu trên biCu quy,t thông qua.  

Vi(c t/ ch0c cu9c hGp c.a các c/ )ông nFm gi4 m9t lo7i c/ ph6n *u )ãi )C thông qua 
vi(c thay )/i quy�n nêu trên ch= có giá tr- khi có t5i thiCu hai (02) c/ )ông (hoAc )7i di(n 
)*+c .y quy�n c.a hG) và nFm gi4 t5i thiCu m9t ph6n ba (1/3) giá tr- m(nh giá c.a các c/ 
ph6n lo7i )ó )ã phát hành. Tr*:ng h+p không có ). s5 )7i biCu nh* nêu trên thì cu9c hGp 
)*+c t/ ch0c l7i trong vòng ba m*Bi (30) ngày sau )ó và nh4ng ng*:i nFm gi4 c/ ph6n 
thu9c lo7i )ó (không ph> thu9c vào s5 l*+ng ng*:i và s5 c/ ph6n) có mAt trIc ti,p hoAc 
thông qua )7i di(n )*+c .y quy�n )�u )*+c coi là ). s5 l*+ng )7i biCu yêu c6u. T7i các 
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cu9c hGp c.a c/ )ông nFm gi4 c/ ph6n *u )ãi nêu trên, nh4ng ng*:i nFm gi4 c/ ph6n 
thu9c lo7i )ó có mAt trIc ti,p hoAc qua ng*:i )7i di(n có thC yêu c6u bO phi,u kín. MTi 
c/ ph6n cùng lo7i có quy�n biCu quy,t ngang bMng nhau t7i các cu9c hGp nêu trên. 

2. Th. t>c ti,n hành các cu9c hGp riêng bi(t nh* v3y )*+c thIc hi(n t*Bng tI v?i các quy 
)-nh t7i �i�u 19 và �i�u 21 �i�u l( này. 

3. TrH khi các )i�u kho2n phát hành c/ ph6n quy )-nh khác, các quy�n )Ac bi(t gFn li�n v?i 
các lo7i c/ ph6n có quy�n *u )ãi )5i v?i m9t s5 hoAc tDt c2 các vDn )� liên quan ),n vi(c 
phân ph5i l+i nhu3n hoAc tài s2n c.a T/ng công ty không b- thay )/i khi T/ng công ty 
phát hành thêm các c/ ph6n cùng lo7i. 

�i�u 18. TRI
U T�P H�P, CH��NG TRÌNH H�P VÀ THÔNG BÁO H�P ��I H�I 
��NG C� �ÔNG 

1. H�QT tri(u t3p hGp �H�C� hoAc cu9c hGp �H�C� )*+c tri(u t3p theo các tr*:ng h+p 
quy )-nh t7i )iCm b hoAc )iCm c kho2n 4 �i�u 14 �i�u l( này. 

2. Ng*:i tri(u t3p hGp �H�C� ph2i thIc hi(n các công vi(c sau )ây: 

a. Chu@n b- danh sách c/ )ông ). )i�u ki(n tham gia và biCu quy,t t7i �H�C�. Danh 
sách c/ )ông có quy�n dI hGp �H�C� )*+c l3p không s?m hBn n1m (05) ngày 
tr*?c ngày gLi thông báo m:i hGp �H�C�; 

b. Chu@n b- ch*Bng trình, n9i dung )7i h9i; 

c. Chu@n b- tài li(u cho )7i h9i; 

d. DI th2o ngh- quy,t �H�C� theo n9i dung dI ki,n c.a cu9c hGp; 

e. Xác )-nh th:i gian và )-a )iCm t/ ch0c )7i h9i; 

f. Thông báo và gLi thông báo hGp �H�C� cho tDt c2 các c/ )ông có quy�n dI hGp; 

g. Các công vi(c khác ph>c v> )7i h9i. 

3. Thông báo hGp �H�C� )*+c gLi cho tDt c2 các c/ )ông bMng ph*Bng th0c b2o )2m, 
);ng th:i công b5 trên trang thông tin )i(n tL c.a T/ng công ty và �y ban ch0ng khoán 
Nhà n*?c, S< giao d-ch ch0ng khoán.  

Ng*:i tri(u t3p hGp �H�C� ph2i gLi thông báo m:i hGp ),n tDt c2 các c/ )ông trong 
Danh sách c/ )ông có quy�n dI hGp ch3m nhDt m*:i l1m (15) ngày tr*?c ngày khai m7c 
cu9c hGp �H�C� (tính tH ngày mà thông báo )*+c gLi hoAc chuyCn )i m9t cách h+p l(, 
)*+c tr2 c*?c phí hoAc )*+c bO vào hòm th*). Ch*Bng trình hGp �H�C�, các tài li(u 
liên quan ),n các vDn )� sK )*+c biCu quy,t t7i )7i h9i )*+c gLi cho các c/ )ông hoAc/và 
)1ng trên trang thông tin )i(n tL c.a T/ng công ty.  

Trong tr*:ng h+p tài li(u không )*+c gLi kèm thông báo hGp �H�C�, thông báo m:i 
hGp ph2i nêu rõ )*:ng dSn ),n toàn b9 tài li(u hGp )C các c/ )ông có thC ti,p c3n, bao 
g;m: 

a. Ch*Bng trình hGp, các tài li(u sL d>ng trong cu9c hGp; 

b. Danh sách và thông tin chi ti,t c.a các 0ng viên trong tr*:ng h+p b6u thành viên 
H�QT, KiCm soát viên; 
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c. Phi,u biCu quy,t; 

d. MSu ch= )-nh )7i di(n theo .y quy�n dI hGp; 

e. DI th2o ngh- quy,t )5i v?i tHng vDn )� trong ch*Bng trình hGp. 

4. C/ )ông hoAc nhóm c/ )ông theo quy )-nh t7i kho2n 3 �i�u 12 �i�u l( này có quy�n 
ki,n ngh- vDn )� )*a vào ch*Bng trình hGp �H�C�. Ki,n ngh- ph2i bMng v1n b2n và 
ph2i )*+c gLi ),n T/ng công ty ít nhDt ba (03) ngày làm vi(c tr*?c ngày khai m7c cu9c 
hGp �H�C�. Ki,n ngh- ph2i bao g;m hG và tên c/ )ông, )-a ch= th*:ng trú, qu5c t-ch, 
s5 ThR c1n c*?c công dân, GiDy ch0ng minh nhân dân, H9 chi,u hoAc ch0ng thIc cá 
nhân h+p pháp khác )5i v?i c/ )ông là cá nhân; tên, mã s5 doanh nghi(p hoAc s5 quy,t 
)-nh thành l3p, )-a ch= tr> s< chính )5i v?i c/ )ông là t/ ch0c; s5 l*+ng và lo7i c/ ph6n 
c/ )ông )ó nFm gi4, và n9i dung ki,n ngh- )*a vào ch*Bng trình hGp. 

5. Ng*:i tri(u t3p hGp �H�C� có quy�n tH ch5i ki,n ngh- quy )-nh t7i kho2n 4 �i�u này 
n,u thu9c m9t trong các tr*:ng h+p sau: 

a. Ki,n ngh- )*+c gLi ),n không )úng th:i h7n hoAc không )., không )úng n9i dung; 

b. Vào th:i )iCm ki,n ngh-, c/ )ông hoAc nhóm c/ )ông không nFm gi4 ). tH 5% c/ 
ph6n ph/ thông tr< lên trong th:i gian liên t>c ít nhDt sáu (06) tháng theo quy )-nh t7i 
kho2n 3 �i�u 12 �i�u l( này; 

c. VDn )� ki,n ngh- không thu9c ph7m vi th@m quy�n quy,t )-nh c.a �H�C�; 

d. Các tr*:ng h+p khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( này. 

�i�u 19. CÁC �I	U KI
N TI�N HÀNH H�P ��I H�I ��NG C� �ÔNG  

1. Cu9c hGp �H�C� )*+c ti,n hành khi có s5 c/ )ông dI hGp )7i di(n cho ít nhDt 51% 
t/ng s5 c/ ph6n có quy�n biCu quy,t. 

2. Tr*:ng h+p không có ). s5 l*+ng )7i biCu c6n thi,t trong vòng ba m*Bi (30) phút kC tH 
th:i )iCm xác )-nh khai m7c )7i h9i, ng*:i tri(u t3p hGp h.y cu9c hGp. Cu9c hGp 
�H�C� ph2i )*+c tri(u t3p l7i trong vòng ba m*Bi (30) ngày kC tH ngày dI )-nh t/ 
ch0c hGp �H�C� l6n th0 nhDt. Cu9c hGp �H�C� tri(u t3p l6n th0 hai ch= )*+c ti,n 
hành khi có s5 c/ )ông dI hGp )7i di(n ít nhDt 33% t/ng s5 c/ ph6n có quy�n biCu 
quy,t. 

3. Tr*:ng h+p )7i h9i l6n th0 hai không )*+c ti,n hành do không có ). s5 )7i biCu c6n 
thi,t trong vòng ba m*Bi (30) phút kC tH th:i )iCm Dn )-nh khai m7c )7i h9i, cu9c hGp 
�H�C� l6n th0 ba có thC )*+c tri(u t3p trong vòng hai m*Bi (20) ngày kC tH ngày dI 
)-nh ti,n hành )7i h9i l6n hai. Trong tr*:ng h+p này, )7i h9i )*+c ti,n hành không ph> 
thu9c vào t/ng s5 phi,u có quy�n biCu quy,t c.a các c/ )ông dI hGp, )*+c coi là h+p l( 
và có quy�n quy,t )-nh tDt c2 các vDn )� dI ki,n )*+c phê chu@n t7i cu9c hGp �H�C� 
l6n th0 nhDt. 

�i�u 20. TH� TH�C TI�N HÀNH H�P VÀ BI�U QUY�T T�I ��I H�I ��NG C� 
�ÔNG 

1. Tr*?c khi khai m7c cu9c hGp, T/ng công ty ph2i ti,n hành th. t>c )1ng ký c/ )ông và 
ph2i thIc hi(n vi(c )1ng ký cho ),n khi các c/ )ông có quy�n dI hGp có mAt )1ng ký 
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h,t. 

2. Khi ti,n hành )1ng ký c/ )ông, T/ng công ty cDp cho tHng c/ )ông hoAc )7i di(n )*+c 
.y quy�n có quy�n biCu quy,t m9t thR biCu quy,t, trên )ó ghi s5 )1ng ký, hG và tên c.a 
c/ )ông, hG và tên )7i di(n )*+c .y quy�n và s5 phi,u biCu quy,t c.a c/ )ông )ó. Khi 
ti,n hành biCu quy,t t7i )7i h9i, s5 thR tán thành ngh- quy,t )*+c thu tr*?c, s5 thR ph2n 
)5i ngh- quy,t )*+c thu sau, cu5i cùng ),m t/ng s5 phi,u tán thành hay ph2n )5i )C 
quy,t )-nh. T/ng s5 phi,u tán thành, ph2n )5i, bO phi,u trFng hoAc không h+p l( theo 
tHng vDn )� )*+c Ch. tGa thông báo ngay sau khi ti,n hành biCu quy,t vDn )� )ó. �7i 
h9i b6u nh4ng ng*:i ch-u trách nhi(m kiCm phi,u hoAc giám sát kiCm phi,u theo )� ngh- 
c.a Ch. tGa. S5 thành viên c.a ban kiCm phi,u do �H�C� quy,t )-nh c1n c0 )� ngh- 
c.a Ch. tGa cu9c hGp. 

3. C/ )ông hoAc )7i di(n )*+c .y quy�n ),n sau khi cu9c hGp )ã khai m7c có quy�n )1ng 
ký ngay và sau )ó có quy�n tham gia và biCu quy,t t7i )7i h9i ngay sau khi )1ng ký. Ch. 
tGa không có trách nhi(m dHng )7i h9i )C cho c/ )ông ),n mu9n )1ng ký và hi(u lIc 
c.a nh4ng n9i dung )ã )*+c biCu quy,t tr*?c )ó không thay )/i. 

4. Ch. t-ch H�QT làm ch. tGa các cu9c hGp do H�QT tri(u t3p. Tr*:ng h+p Ch. t-ch 
vFng mAt hoAc t7m th:i mDt kh2 n1ng làm vi(c thì các thành viên H�QT còn l7i b6u m9t 
ng*:i trong s5 hG làm ch. tGa cu9c hGp theo nguyên tFc )a s5. Tr*:ng h+p không b6u 
)*+c ng*:i làm ch. tGa, Tr*<ng BKS )i�u khiCn )C �H�C� b6u ch. tGa cu9c hGp 
trong s5 nh4ng ng*:i dI hGp và ng*:i có phi,u b6u cao nhDt làm ch. tGa cu9c hGp.  

Trong các tr*:ng h+p khác, ng*:i ký tên tri(u t3p hGp �H�C� )i�u khiCn cu9c hGp 
�H�C� b6u ch. tGa cu9c hGp và ng*:i có s5 phi,u b6u cao nhDt )*+c cL làm ch. tGa 
cu9c hGp. 

5. Ch*Bng trình và n9i dung cu9c hGp ph2i )*+c �H�C� thông qua trong phiên khai m7c. 
Ch*Bng trình ph2i xác )-nh rõ và chi ti,t th:i gian )5i v?i tHng vDn )� trong n9i dung 
ch*Bng trình hGp. 

6. Ch. tGa )7i h9i có thC ti,n hành các ho7t )9ng c6n thi,t )C )i�u khiCn cu9c hGp �H�C� 
m9t cách h+p l(, có tr3t tI, theo ch*Bng trình )ã )*+c thông qua và ph2n ánh )*+c mong 
mu5n c.a )a s5 )7i biCu tham dI. 

7. Ch. tGa )7i h9i có thC hoãn )7i h9i khi có sI nhDt trí hoAc yêu c6u c.a �H�C� )ã có ). 
s5 l*+ng )7i biCu dI hGp c6n thi,t theo quy )-nh t7i kho2n 8 �i�u 142 Lu3t doanh 
nghi(p. 

8. Ng*:i tri(u t3p hGp �H�C� có quy�n yêu c6u các c/ )ông hoAc )7i di(n )*+c .y quy�n 
tham dI hGp �H�C� ch-u sI kiCm tra hoAc các bi(n pháp an ninh h+p pháp, h+p lý 
khác. Tr*:ng h+p có c/ )ông hoAc )7i di(n )*+c .y quy�n không tuân th. nh4ng quy 
)-nh v� kiCm tra hoAc các bi(n pháp an ninh nêu trên, ng*:i tri(u t3p hGp �H�C� sau 
khi xem xét m9t cách c@n trGng có quy�n tH ch5i hoAc tr>c xuDt c/ )ông hoAc )7i di(n 
nêu trên ra khOi )7i h9i. 

9. Ng*:i tri(u t3p hGp �H�C�, sau khi )ã xem xét m9t cách c@n trGng, có thC ti,n hành 
các bi(n pháp thích h+p )C: 

a. B5 trí chT ng;i t7i )-a )iCm hGp �H�C�; 

b. B2o )2m an toàn cho mGi ng*:i có mAt t7i các )-a )iCm hGp; 
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c. T7o )i�u ki(n cho c/ )ông tham dI (hoAc ti,p t>c tham dI) )7i h9i. Ng*:i tri(u t3p 
hGp. �H�C� có toàn quy�n thay )/i nh4ng bi(n pháp nêu trên và áp d>ng tDt c2 các 
bi(n pháp c6n thi,t. Các bi(n pháp áp d>ng có thC là cDp giDy vào cLa hoAc sL d>ng 
nh4ng hình th0c lIa chGn khác. 

10. Trong tr*:ng h+p cu9c hGp �H�C� áp d>ng các bi(n pháp nêu trên, ng*:i tri(u t3p hGp 
�H�C� khi xác )-nh )-a )iCm )7i h9i có thC: 

a. Thông báo )7i h9i )*+c ti,n hành t7i )-a )iCm ghi trong thông báo và ch. tGa )7i h9i 
có mAt t7i )ó (“�-a )iCm chính c.a )7i h9i”); 

b. B5 trí, t/ ch0c )C nh4ng c/ )ông hoAc )7i di(n )*+c .y quy�n không dI hGp )*+c 
theo �i�u kho2n này hoAc nh4ng ng*:i mu5n tham gia < )-a )iCm khác v?i )-a )iCm 
chính c.a )7i h9i có thC );ng th:i tham dI )7i h9i; 

c. Thông báo v� vi(c t/ ch0c )7i h9i không c6n nêu chi ti,t nh4ng bi(n pháp t/ ch0c 
theo �i�u kho2n này. 

11. Trong �i�u l( này (trH khi hoàn c2nh yêu c6u khác), mGi c/ )ông )*+c coi là tham gia 
)7i h9i < )-a )iCm chính c.a )7i h9i. 

12.  Hàng n1m, T/ng công ty t/ ch0c hGp �H�C� ít nhDt m9t (01) l6n. �H�C� th*:ng 
niên không )*+c t/ ch0c d*?i hình th0c lDy ý ki,n c/ )ông bMng v1n b2n. 

�i�u 21.  THÔNG QUA QUY�T ��NH C�A ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

1. TrH tr*:ng h+p quy )-nh t7i kho2n 2, kho2n 3 �i�u này, các quy,t )-nh c.a �H�C� v� 
các vDn )� sau )ây sK )*+c thông qua khi có tH 51% tr< lên t/ng s5 phi,u b6u c.a các c/ 
)ông có quy�n biCu quy,t có mAt trIc ti,p hoAc thông qua )7i di(n )*+c .y quy�n có mAt 
t7i cu9c hGp �H�C�: 

a. Thông qua báo cáo tài chính n1m; 

b. K, ho7ch phát triCn ngFn và dài h7n c.a T/ng công ty; 

c. MiVn nhi(m, bãi nhi(m và thay th, thành viên H�QT, BKS và báo cáo vi(c H�QT 
b/ nhi(m TG� . 

2. B6u thành viên H�QT và BKS ph2i thIc hi(n theo quy )-nh t7i kho2n 3 �i�u 144 Lu3t 
doanh nghi(p. 

3. Các quy,t )-nh c.a �H�C� liên quan ),n vi(c sLa )/i và b/ sung �i�u l(, lo7i c/ phi,u 
và s5 l*+ng c/ phi,u )*+c chào bán, vi(c t/ ch0c l7i hay gi2i thC doanh nghi(p, giao d-ch 
mua, bán tài s2n T/ng công ty hoAc các chi nhánh thIc hi(n có giá tr- tH 35% tr< lên t/ng 
giá tr- tài s2n c.a T/ng công ty tính theo Báo cáo tài chính kU g6n nhDt )*+c kiCm toán 
)*+c thông qua khi có tH 65% tr< lên t/ng s5 phi,u b6u các c/ )ông có quy�n biCu quy,t 
có mAt trIc ti,p hoAc thông qua )7i di(n )*+c .y quy�n có mAt t7i cu9c hGp �H�C�. 

4. Các ngh- quy,t �H�C� )*+c thông qua bMng 100% t/ng s5 c/ ph6n có quy�n biCu 
quy,t là h+p pháp và có hi(u lIc ngay c2 khi trình tI và th. t>c thông qua ngh- quy,t )ó 
không )*+c thIc hi(n )úng nh* quy )-nh. 

�i�u 22.  TH M QUY	N VÀ TH� TH�C L�Y Ý KI�N C� �ÔNG B!NG V"N B�N 
�� THÔNG QUA QUY�T ��NH C�A ��I H�I ��NG C� �ÔNG  
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Th@m quy�n và thC th0c lDy ý ki,n c/ )ông bMng v1n b2n )C thông qua quy,t )-nh c.a 
�H�C� )*+c thIc hi(n theo quy )-nh sau )ây  

1. H�QT có quy�n lDy ý ki,n c/ )ông bMng v1n b2n )C thông qua quy,t )-nh c.a �H�C� 
khi xét thDy c6n thi,t vì l+i ích c.a T/ng công ty. 

2. H�QT ph2i chu@n b- phi,u lDy ý ki,n, dI th2o ngh- quy,t �H�C� và các tài li(u gi2i 
trình dI th2o ngh- quy,t. H�QT ph2i )2m b2o gLi, công b5 tài li(u cho các c/ )ông trong 
m9t th:i gian h+p lý )C xem xét biCu quy,t và ph2i gLi ít nhDt m*:i l1m (15) ngày tr*?c 
ngày h,t h7n nh3n phi,u lDy ý ki,n. Yêu c6u và cách th0c gLi phi,u lDy ý ki,n và tài li(u 
kèm theo )*+c thIc hi(n theo quy )-nh t7i kho2n 3 �i�u 18 �i�u l( này. 

3. Phi,u lDy ý ki,n ph2i có các n9i dung ch. y,u sau )ây: 

a. Tên, )-a ch= tr> s< chính, mã s5 doanh nghi(p; 

b. M>c )ích lDy ý ki,n; 

c. HG, tên, )-a ch= th*:ng trú, qu5c t-ch, s5 ThR c1n c*?c công dân, GiDy ch0ng minh 
nhân dân, H9 chi,u hoAc ch0ng thIc cá nhân h+p pháp khác c.a c/ )ông là cá nhân; 
tên, mã s5 doanh nghi(p hoAc s5 quy,t )-nh thành l3p, )-a ch= tr> s< chính c.a c/ 
)ông là t/ ch0c hoAc hG, tên, )-a ch= th*:ng trú, qu5c t-ch, s5 ThR c1n c*?c công dân, 
GiDy ch0ng minh nhân dân, H9 chi,u hoAc ch0ng thIc cá nhân h+p pháp khác c.a )7i 
di(n theo .y quy�n c.a c/ )ông là t/ ch0c; s5 l*+ng c/ ph6n c.a tHng lo7i và s5 
phi,u biCu quy,t c.a c/ )ông; 

d. VDn )� c6n lDy ý ki,n )C thông qua quy,t )-nh; 

e. Ph*Bng án biCu quy,t bao g;m tán thành, không tán thành và không có ý ki,n )5i v?i 
tHng vDn )� lDy ý ki,n; 

f. Th:i h7n ph2i gLi v� T/ng Công ty phi,u lDy ý ki,n )ã )*+c tr2 l:i; 

g. HG, tên, ch4 ký c.a Ch. t-ch H�QT và ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t c.a T/ng công 
ty. 

4. Phi,u lDy ý ki,n )ã )*+c tr2 l:i ph2i có ch4 ký c.a c/ )ông là cá nhân, hoAc ng*:i )7i 
di(n theo pháp lu3t c.a c/ )ông là t/ ch0c hoAc cá nhân, ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t 
c.a t/ ch0c )*+c .y quy�n. 

5. Phi,u lDy ý ki,n có thC )*+c gLi v� T/ng công ty theo các hình th0c sau: 

a. GLi th*: Phi,u lDy ý ki,n gLi v� T/ng công ty ph2i )*+c )Ing trong phong bì dán kín 
và không ai )*+c quy�n m< tr*?c khi kiCm phi,u; 

b. GLi fax hoAc th* )i(n tL: Phi,u lDy ý ki,n gLi v� T/ng công ty qua fax hoAc th* )i(n 
tL ph2i )*+c gi4 bí m3t ),n th:i )iCm kiCm phi,u. 

Các phi,u lDy ý ki,n T/ng công ty nh3n )*+c sau th:i h7n )ã xác )-nh t7i n9i dung phi,u 
lDy ý ki,n hoAc )ã b- m< trong tr*:ng h+p gLi th* hoAc )*+c công b5 tr*?c th:i )iCm 
kiCm phi,u trong tr*:ng h+p gLi fax, th* )i(n tL là không h+p l(. Phi,u lDy ý ki,n không 
)*+c gLi v� )*+c coi là phi,u không tham gia biCu quy,t. 

6. H�QT kiCm phi,u và l3p biên b2n kiCm phi,u d*?i sI ch0ng ki,n c.a BKS hoAc c.a c/ 
)ông không ph2i là ng*:i )i�u hành doanh nghi(p. Biên b2n kiCm phi,u ph2i có các n9i 
dung ch. y,u sau )ây: 
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a. Tên, )-a ch= tr> s< chính, mã s5 doanh nghi(p; 

b. M>c )ích và các vDn )� c6n lDy ý ki,n )C thông qua ngh- quy,t; 

c. S5 c/ )ông v?i t/ng s5 phi,u biCu quy,t )ã tham gia biCu quy,t, trong )ó phân bi(t s5 
phi,u biCu quy,t h+p l( và s5 biCu quy,t không h+p l( và ph*Bng th0c gLi phi,u biCu 
quy,t, kèm theo ph> l>c danh sách c/ )ông tham gia biCu quy,t; 

d. T/ng s5 phi,u tán thành, không tán thành và không có ý ki,n )5i v?i tHng vDn )�; 

e. Các vDn )� )ã )*+c thông qua; 

f. HG, tên, ch4 ký c.a Ch. t-ch H�QT, ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t c.a T/ng công ty, 
ng*:i kiCm phi,u và ng*:i giám sát kiCm phi,u. 

Các thành viên H�QT, ng*:i kiCm phi,u và ng*:i giám sát kiCm phi,u ph2i liên )?i ch-u 
trách nhi(m v� tính trung thIc, chính xác c.a biên b2n kiCm phi,u; liên )?i ch-u trách 
nhi(m v� các thi(t h7i phát sinh tH các quy,t )-nh )*+c thông qua do kiCm phi,u không 
trung thIc, không chính xác. 

7. Biên b2n kiCm phi,u ph2i )*+c gLi ),n các c/ )ông trong vòng m*:i l1m (15) ngày, kC 
tH ngày k,t thúc kiCm phi,u. Tr*:ng h+p T/ng công ty có trang thông tin )i(n tL, vi(c 
gLi biên b2n kiCm phi,u có thC thay th, bMng vi(c )1ng t2i trên trang thông tin )i(n tL 
c.a T/ng công ty trong vòng hai m*Bi t* (24) gi:, kC tH th:i )iCm k,t thúc kiCm phi,u. 

8. Phi,u lDy ý ki,n )ã )*+c tr2 l:i, biên b2n kiCm phi,u, ngh- quy,t )ã )*+c thông qua và 
tài li(u có liên quan gLi kèm theo phi,u lDy ý ki,n )�u ph2i )*+c l*u gi4 t7i tr> s< chính 
c.a T/ng công ty. 

9. Ngh- quy,t )*+c thông qua theo hình th0c lDy ý ki,n c/ )ông bMng v1n b2n ph2i )*+c s5 
c/ )ông )7i di(n ít nhDt 51% t/ng s5 c/ ph6n có quy�n biCu quy,t chDp thu3n và có giá 
tr- nh* ngh- quy,t )*+c thông qua t7i cu9c hGp �H�C�. 

�i�u 23.  BIÊN B�N H�P ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

1. Cu9c hGp �H�C� ph2i )*+c ghi biên b2n và có thC ghi âm hoAc ghi và l*u gi4 d*?i 
hình th0c )i(n tL khác. Biên b2n ph2i )*+c l3p bMng ti,ng Vi(t, có thC l3p thêm bMng 
ti,ng Anh và có các n9i dung ch. y,u sau )ây: 

a. Tên, )-a ch= tr> s< chính, mã s5 doanh nghi(p; 

b. Th:i gian và )-a )iCm hGp �H�C�; 

c. Ch*Bng trình hGp và n9i dung cu9c hGp; 

d. HG, tên ch. tGa và th* ký; 

e. Tóm tFt diVn bi,n cu9c hGp và các ý ki,n phát biCu t7i cu9c hGp �H�C� v� tHng vDn 
)� trong ch*Bng trình hGp; 

f. S5 c/ )ông và t/ng s5 phi,u biCu quy,t c.a các c/ )ông dI hGp, ph> l>c danh sách 
)1ng ký c/ )ông, )7i di(n c/ )ông dI hGp v?i s5 c/ ph6n và s5 phi,u b6u t*Bng 0ng; 

g. T/ng s5 phi,u biCu quy,t )5i v?i tHng vDn )� biCu quy,t, trong )ó ghi rõ ph*Bng th0c 
biCu quy,t, t/ng s5 phi,u h+p l(, không h+p l(, tán thành, không tán thành và không 
có ý ki,n; tP l( t*Bng 0ng trên t/ng s5 phi,u biCu quy,t c.a c/ )ông dI hGp; 
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h. Các vDn )� )ã )*+c thông qua và tP l( phi,u biCu quy,t thông qua t*Bng 0ng; 

i. Ch4 ký c.a ch. tGa và th* ký. 

Biên b2n )*+c l3p bMng ti,ng Vi(t và ti,ng Anh )�u có hi(u lIc pháp lý nh* nhau. 
Tr*:ng h+p có sI khác nhau v� n9i dung biên b2n ti,ng Vi(t và ti,ng Anh thì n9i dung 
trong biên b2n ti,ng Vi(t có hi(u lIc áp d>ng. 

2. Biên b2n hGp �H�C� ph2i )*+c l3p xong và thông qua tr*?c khi k,t thúc cu9c hGp. Ch. 
tGa và th* ký cu9c hGp ph2i ch-u trách nhi(m liên )?i v� tính trung thIc, chính xác c.a 
n9i dung biên b2n. 

3. Biên b2n hGp �H�C� ph2i )*+c công b5 trên trang thông tin )i(n tL c.a T/ng công ty 
trong th:i h7n hai m*Bi b5n (24) gi: hoAc gLi cho tDt c2 các c/ )ông trong th:i h7n m*:i 
l1m (15) ngày kC tH ngày k,t thúc cu9c hGp. 

4. Biên b2n hGp �H�C� )*+c coi là bMng ch0ng xác thIc v� nh4ng công vi(c )ã )*+c ti,n 
hành t7i cu9c hGp �H�C� trH khi có ý ki,n ph2n )5i v� n9i dung biên b2n )*+c )*a ra 
theo )úng th. t>c quy )-nh trong vòng m*:i (10) ngày kC tH khi gLi biên b2n. 

5. Biên b2n hGp �H�C�, ph> l>c danh sách c/ )ông )1ng ký dI hGp kèm ch4 ký c.a c/ 
)ông, v1n b2n .y quy�n tham dI hGp và tài li(u có liên quan ph2i )*+c l*u gi4 t7i tr> s< 
chính c.a T/ng công ty. 

�i�u 24.  YÊU C�U H�Y B# QUY�T ��NH C�A ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

Trong th:i h7n chín m*Bi (90) ngày, kC tH ngày nh3n )*+c biên b2n hGp �H�C� hoAc 
biên b2n k,t qu2 kiCm phi,u lDy ý ki,n c/ )ông bMng v1n b2n, thành viên H�QT, KiCm 
soát viên, T/ng giám )5c, c/ )ông hoAc nhóm c/ )ông quy )-nh t7i kho2n 3 �i�u 12 �i�u 
l( này có quy�n yêu c6u Tòa án hoAc TrGng tài xem xét, h.y bO quy,t )-nh c.a �H�C� 
trong các tr*:ng h+p sau )ây: 

1. Trình tI và th. t>c tri(u t3p hGp hoAc lDy ý ki,n c/ )ông bMng v1n b2n và ra quy,t )-nh 
c.a �H�C� không thIc hi(n )úng theo quy )-nh c.a Lu3t doanh nghi(p và �i�u l( này, 
trH tr*:ng h+p quy )-nh t7i kho2n 4 �i�u 21 �i�u l( này. 

2. N9i dung ngh- quy,t vi ph7m pháp lu3t hoAc �i�u l( này. 

Tr*:ng h+p quy,t )-nh c.a �H�C� b- h.y bO theo quy,t )-nh c.a Tòa án hoAc TrGng 
tài, ng*:i tri(u t3p hGp �H�C� b- h.y bO có thC xem xét t/ ch0c l7i cu9c hGp �H�C� 
trong vòng 30 ngày theo trình tI, th. t>c quy )-nh t7i Lu3t doanh nghi(p và �i�u l( này. 

C H��N G VII   
H�I  ��NG QU�N TR  

�i�u 25.  �NG C$, �	 C$  THÀNH VIÊN H�I ��NG QU�N TR� 

1. Tr*:ng h+p )ã xác )-nh )*+c tr*?c 0ng viên, thông tin liên quan ),n các 0ng viên 
H�QT )*+c )*a vào tài li(u hGp �H�C� và công b5 t5i thiCu m*:i (10) ngày tr*?c 
ngày khai m7c cu9c hGp �H�C� trên trang thông tin )i(n tL c.a T/ng công ty )C c/ 
)ông có thC tìm hiCu v� các 0ng viên này tr*?c khi bO phi,u. �ng viên H�QT ph2i có 
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cam k,t bMng v1n b2n v� tính trung thIc, chính xác và h+p lý c.a các thông tin cá nhân 
)*+c công b5 và ph2i cam k,t thIc hi(n nhi(m v> m9t cách trung thIc n,u )*+c b6u làm 
thành viên H�QT. Thông tin liên quan ),n 0ng viên H�QT )*+c công b5 bao g;m các 
n9i dung t5i thiCu sau )ây: 

a. HG tên, ngày, tháng, n1m sinh; 

b. Trình )9 hGc vDn; 

c. Trình )9 chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà 0ng viên )ang nFm gi4 ch0c v> thành viên H�QT và các ch0c danh 
qu2n lý khác; 

f. Báo cáo )ánh giá v� )óng góp c.a 0ng viên cho T/ng công ty, trong tr*:ng h+p 0ng 
viên )ó hi(n )ang là thành viên H�QT c.a T/ng công ty; 

g. Các l+i ích có liên quan t?i T/ng công ty (n,u có); 

h. HG, tên c.a c/ )ông hoAc nhóm c/ )ông )� cL 0ng viên )ó (n,u có); 

i. Các thông tin khác (n,u có). 

2. Các c/ )ông nFm gi4 c/ ph6n ph/ thông trong th:i h7n liên t>c ít nhDt sáu (06) tháng có 
quy�n g9p s5 quy�n biCu quy,t )C )� cL các 0ng viên H�QT. C/ )ông hoAc nhóm c/ 
)ông nFm gi4 tH 5% ),n d*?i 10% t/ng s5 c/ ph6n có quy�n biCu quy,t )*+c )� cL m9t 
(01) 0ng viên; tH 10% ),n d*?i 30% )*+c )� cL t5i )a hai (02) 0ng viên; tH 30% ),n 
d*?i 40% )*+c )� cL t5i )a ba (03) 0ng viên; tH 40% ),n d*?i 50% )*+c )� cL t5i )a 
b5n (04) 0ng viên; tH 50% ),n d*?i 60% )*+c )� cL t5i )a n1m (05) 0ng viên; tH 60% 
),n d*?i 70% )*+c )� cL t5i )a sáu (06) 0ng viên; tH 70% ),n 80% )*+c )� cL t5i )a 
b2y (07) 0ng viên; và tH 80% ),n d*?i 90% )*+c )� cL t5i )a tám (08) 0ng viên. 

3. Tr*:ng h+p s5 l*+ng 0ng viên H�QT thông qua )� cL và 0ng cL vSn không ). s5 l*+ng 
c6n thi,t, H�QT )*Bng nhi(m có thC )� cL thêm 0ng cL viên hoAc t/ ch0c )� cL theo cB 
ch, )*+c T/ng công ty quy )-nh t7i Quy ch, n9i b9 v� qu2n tr- công ty. Th. t>c H�QT 
)*Bng nhi(m gi?i thi(u 0ng viên H�QT ph2i )*+c công b5 rõ ràng và ph2i )*+c 
�H�C� thông qua tr*?c khi ti,n hành )� cL theo quy )-nh pháp lu3t. 

�i�u 26. THÀNH PH�N VÀ NHI
M K% C�A THÀNH VIÊN H�I ��NG QU�N TR� 

1. S5 l*+ng thành viên H�QT là 07 ng*:i. Nhi(m kU c.a thành viên H�QT không quá 
n1m (05) n1m và có thC )*+c b6u l7i v?i s5 nhi(m kU không h7n ch,. 

2. CB cDu thành viên H�QT nh* sau: T/ng s5 thành viên )9c l3p H�QT ph2i chi,m ít nhDt 
m9t ph6n ba (1/3) t/ng s5 thành viên H�QT. 

3. Thành viên H�QT không còn t* cách thành viên H�QT trong các tr*:ng h+p sau: 

a. Không ). t* cách làm thành viên H�QT theo quy )-nh c.a Lu3t doanh nghi(p hoAc 
b- lu3t pháp cDm không )*+c làm thành viên H�QT; 

b. Có )Bn tH ch0c; 

c. B- r5i lo7n tâm th6n và thành viên khác c.a H�QT có nh4ng bMng ch0ng chuyên môn 
ch0ng tO ng*:i )ó không còn n1ng lIc hành vi; 

d. Không tham dI các cu9c hGp c.a H�QT trong vòng sáu (06) tháng liên t>c, trH 
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tr*:ng h+p bDt kh2 kháng; 

e. Theo quy,t )-nh c.a �H�C�; 

f. Cung cDp thông tin cá nhân sai khi gLi cho T/ng Công ty v?i t* cách là 0ng viên 
H�QT; 

g. Thành viên )ó )7i di(n cho pháp nhân, khi pháp nhân không còn t* cách pháp nhân 
hoAc thôi cL là )7i di(n cho pháp nhân )ó. 

h. Các tr*:ng h+p khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( này. 

4. Vi(c b/ nhi(m thành viên H�QT ph2i )*+c công b5 thông tin theo các quy )-nh c.a 
pháp lu3t v� ch0ng khoán và th- tr*:ng ch0ng khoán. 

5. Thành viên H�QT có thC không ph2i là c/ )ông c.a T/ng công ty. 

�i�u 27.  QUY	N H�N VÀ NGH�A V� C�A H�I ��NG QU�N TR�  

1. Ho7t )9ng kinh doanh và các công vi(c c.a T/ng Công ty ph2i ch-u sI giám sát và ch= 
)7o c.a H�QT. H�QT là cB quan có )6y ). quy�n h7n )C thIc hi(n các quy�n và ngh8a 
v> c.a T/ng Công ty không thu9c th@m quy�n c.a �H�C�. 

2. Quy�n và ngh8a v> c.a H�QT do lu3t pháp, �i�u l( T/ng công ty và �H�C� quy )-nh. 
C> thC, H�QT có nh4ng quy�n h7n và ngh8a v> sau: 

a. Quy,t )-nh chi,n l*+c, k, ho7ch phát triCn trung h7n và k, ho7ch kinh doanh hàng 
n1m c.a T/ng công ty; 

b. Xác )-nh các m>c tiêu ho7t )9ng trên cB s< các m>c tiêu chi,n l*+c )*+c �H�C� 
thông qua; 

c. B/ nhi(m và miVn nhi(m, ký h+p );ng, chDm d0t h+p );ng và quy,t )-nh m0c l*Bng 
c.a TG�, Phó TG�, K, toán tr*<ng và ng*:i )i�u hành khác theo các quy ch, do 
H�QT ban hànhWXcL ng*:i )7i di(n theo uP quy�n tham gia H9i );ng thành viên hoAc 
H�QT < Công ty khác, quy,t )-nh m0c thù lao và l+i ích khác c.a nh4ng ng*:i )ó. 
Vi(c miVn nhi(m nêu trên không )*+c trái v?i các quy�n theo h+p );ng c.a nh4ng 
ng*:i b- miVn nhi(m (n,u có); 

d. Giám sát, ch= )7o TG� và ng*:i )i�u hành khác; 

e. Gi2i quy,t các khi,u n7i c.a T/ng Công ty )5i v?i ng*:i )i�u hành doanh nghi(p 
cYng nh* quy,t )-nh lIa chGn )7i di(n c.a T/ng Công ty )C gi2i quy,t các vDn )� liên 
quan t?i các th. t>c pháp lý )5i v?i ng*:i )i�u hành )ó; 

f. Quy,t )-nh cB cDu t/ ch0c c.a T/ng Công ty, vi(c thành l3p công ty con, l3p chi 
nhánh, v1n phòng )7i di(n và vi(c góp v5n, mua c/ ph6n c.a doanh nghi(p khác; 

g. �� xuDt vi(c t/ ch0c l7i hoAc gi2i thC T/ng Công ty; 

h. Quy,t )-nh quy ch, n9i b9 v� qu2n tr- T/ng công ty sau khi )*+c �H�C� chDp thu3n 
thông qua hi(u qu2 )C b2o v( c/ )ông; 

i. Duy(t ch*Bng trình, n9i dung tài li(u ph>c v> hGp �H�C�, tri(u t3p hGp �H�C� 
hoAc lDy ý ki,n )C �H�C� thông qua quy,t )-nh; 

j. �� xuDt m0c c/ t0c hàng n1m; quy,t )-nh th:i h7n và th. t>c tr2 c/ t0c; 
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k. �� xuDt các lo7i c/ ph6n phát hành và t/ng s5 c/ ph6n phát hành theo tHng lo7i; 

l. �� xuDt vi(c phát hành trái phi,u chuyCn )/i và trái phi,u kèm ch0ng quy�n; 

m. Quy,t )-nh giá chào bán c/ phi,u, trái phi,u trong tr*:ng h+p )*+c �H�C� .y 
quy�n; 

n. Trình báo cáo tài chính n1m )ã )*+c kiCm toán, báo cáo qu2n tr- T/ng công ty lên 
�H�C�; 

o. Báo cáo �H�C� vi(c H�QT b/ nhi(m TG�; 

p. Các quy�n và ngh8a v> khác (n,u có). 

3. Nh4ng vDn )� sau )ây ph2i )*+c H�QT phê chu@n: 

a. Thành l3p các chi nhánh hoAc v1n phòng )7i di(n c.a T/ng Công ty; 

b. Thành l3p các công ty con c.a T/ng Công ty; 

c. Trong ph7m vi quy )-nh t7i kho2n 2 �i�u 149 Lu3t doanh nghi(p và trH tr*:ng h+p 
quy )-nh t7i kho2n 2 �i�u 135 và kho2n 1, kho2n 3 �i�u 162 Lu3t doanh nghi(p ph2i 
do �H�C� phê chu@n, H�QT quy,t )-nh vi(c thIc hi(n, sLa )/i và h.y bO các h+p 
);ng c.a T/ng Công ty; 

d. Ch= )-nh và bãi nhi(m nh4ng ng*:i )*+c T/ng Công ty .y nhi(m là )7i di(n th*Bng 
m7i và Lu3t s* c.a T/ng Công ty; 

e. Vi(c vay n+ và vi(c thIc hi(n các kho2n th, chDp, b2o )2m, b2o lãnh và b;i th*:ng 
c.a T/ng Công ty; 

f. Các kho2n )6u t* không thu9c k, ho7ch kinh doanh và ngân sách v*+t quá 10 tP );ng 
Vi(t Nam hoAc các kho2n )6u t* v*+t quá 10% giá tr- k, ho7ch và ngân sách kinh 
doanh hàng n1m; 

g. Vi(c mua hoAc bán c/ ph6n, ph6n v5n góp t7i các công ty khác )*+c thành l3p < Vi(t 
Nam hay n*?c ngoài; 

h. Vi(c )-nh giá tài s2n góp vào T/ng Công ty không ph2i bMng ti�n trong )+t phát hành 
c/ phi,u hoAc trái phi,u c.a T/ng Công ty, bao g;m vàng, quy�n sL d>ng )Dt, quy�n 
s< h4u trí tu(, công ngh( và bí quy,t công ngh(; 

i. Vi(c mua l7i hoAc thu h;i không quá 10% t/ng s5 c/ ph6n c.a tHng lo7i )ã )*+c chào 
bán trong m*:i hai (12) tháng; 

j. Quy,t )-nh giá mua l7i hoAc thu h;i c/ ph6n c.a T/ng Công ty; 

k. Các vDn )� kinh doanh hoAc giao d-ch mà H9i );ng quy,t )-nh c6n ph2i có sI chDp 
thu3n trong ph7m vi quy�n h7n và trách nhi(m c.a mình. 

4. H�QT ph2i báo cáo �H�C� v� ho7t )9ng c.a mình, c> thC là vi(c giám sát c.a H�QT 
)5i v?i TG� và ng*:i )i�u hành khác trong n1m tài chính. Tr*:ng h+p H�QT không 
trình báo cáo lên �H�C�, báo cáo tài chính n1m c.a T/ng Công ty b- coi là không có 
giá tr- và ch*a )*+c H�QT thông qua. 

5. TrH khi pháp lu3t và �i�u l( quy )-nh khác, H�QT có thC .y quy�n cho nhân viên cDp 
d*?i và ng*:i )i�u hành khác )7i di(n xL lý công vi(c thay mAt cho T/ng Công ty 
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�i�u 28. THÙ LAO, TI	N L��NG VÀ L�I ÍCH KHÁC C�A THÀNH VIÊN H�I ��NG 
QU�N TR�  

1. Thành viên H�QT (không tính các )7i di(n )*+c .y quy�n) )*+c nh3n thù lao cho công 
vi(c c.a mình d*?i t* cách là thành viên H�QT. T/ng m0c thù lao cho H�QT do 
�H�C� quy,t )-nh. Kho2n thù lao này )*+c chia cho các thành viên H�QT theo thOa 
thu3n trong H�QT hoAc chia )�u trong tr*:ng h+p không thOa thu3n )*+c. 

2. T/ng s5 ti�n tr2 cho tHng thành viên H�QT bao g;m thù lao, chi phí, hoa h;ng, quy�n 
mua c/ ph6n và các l+i ích khác )*+c h*<ng tH T/ng Công ty, công ty con, công ty liên 
k,t c.a T/ng Công ty và các công ty khác mà thành viên H�QT là )7i di(n ph6n v5n góp 
ph2i )*+c công b5 chi ti,t trong Báo cáo th*:ng niên c.a T/ng Công ty. Thù lao c.a 
thành viên H�QT ph2i )*+c thC hi(n thành m>c riêng trong Báo cáo tài chính hàng n1m 
c.a T/ng Công ty. 

3. Thành viên H�QT nFm gi4 ch0c v> )i�u hành hoAc thành viên H�QT làm vi(c t7i các 
tiCu ban c.a H�QT hoAc thIc hi(n nh4ng công vi(c khác mà theo H�QT là nMm ngoài 
ph7m vi nhi(m v> thông th*:ng c.a m9t thành viên H�QT, có thC )*+c tr2 thêm thù lao 
d*?i d7ng m9t kho2n ti�n công trGn gói theo tHng l6n, l*Bng, hoa h;ng, ph6n tr1m l+i 
nhu3n hoAc d*?i hình th0c khác theo quy,t )-nh c.a H�QT. 

4. Thành viên H�QT có quy�n )*+c thanh toán tDt c2 các chi phí )i l7i, 1n, < và các kho2n 
chi phí h+p lý khác mà hG )ã ph2i chi tr2 khi thIc hi(n trách nhi(m thành viên H�QT c.a 
mình, bao g;m c2 các chi phí phát sinh trong vi(c t?i tham dI các cu9c hGp �H�C�, 
H�QT hoAc các tiCu ban c.a H�QT . 

�i�u 29. CH� T�CH H�I ��NG QU�N TR� 

1. �H�C� hoAc H�QT ph2i lIa chGn trong s5 các thành viên H�QT )C b6u Ch. t-ch. 

2. Ch. t-ch H�QT có các quy�n và ngh8a v> sau )ây: 

a. L3p ch*Bng trình, k, ho7ch ho7t )9ng c.a H�QT; 

b. Chu@n b- hoAc t/ ch0c vi(c chu@n b- ch*Bng trình, n9i dung, tài li(u; tri(u t3p và ch. 
tGa cu9c hGp H�QT;  

c. T/ ch0c vi(c thông qua quy,t )-nh c.a H�QT; 

d. Giám sát quá trình t/ ch0c thIc hi(n các quy,t )-nh c.a H�QT; 

e. Tri(u t3p và Ch. tGa hGp �H�C�; 

f. Thay mAt H�QT ký ban hành các ngh- quy,t, quy,t )-nh )ã )*+c H�QT thông qua và 
các v1n b2n thông th*:ng khác theo quy ch, ho7t )9ng c.a H�QT; 

g. Các quy�n và nhi(m v> khác theo quy )-nh c.a Lu3t Doanh nghi(p và �i�u l( T/ng 
công ty. 

3. Ch. t-ch H�QT ph2i có trách nhi(m )2m b2o vi(c H�QT gLi báo cáo tài chính n1m, báo 
cáo ho7t )9ng c.a T/ng công ty, báo cáo kiCm toán và báo cáo kiCm tra c.a H�QT cho 
các c/ )ông t7i �H�C�.  

4. Tr*:ng h+p Ch. t-ch H�QT vFng mAt thì .y quy�n bMng v1n b2n cho m9t thành viên 
khác )C thIc hi(n các quy�n và nhi(m v> c.a Ch. t-ch H�QT theo nguyên tFc quy )-nh 
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t7i �i�u l( T/ng công ty. Tr*:ng h+p không có ng*:i )*+c uP quy�n hoAc Ch. t-ch 
H�QT không làm vi(c )*+c thì các thành viên còn l7i b6u m9t ng*:i trong s5 các thành 
viên t7m th:i gi4 ch0c Ch. t-ch H�QT theo nguyên tFc )a s5 quá bán.  

5. Ch. t-ch H�QT có thC b- bãi miVn theo quy,t )-nh c.a H�QT. Tr*:ng h+p Ch. t-ch 
H�QT tH ch0c hoAc b- bãi nhi(m, H�QT ph2i b6u ng*:i thay th, trong th:i h7n m*:i 
(10) ngày.   

�i�u 30.  CU�C H�P C�A H�I ��NG QU�N TR�     

1. Tr*:ng h+p H�QT b6u Ch. t-ch thì Ch. t-ch H�QT sK )*+c b6u trong cu9c hGp )6u 
tiên c.a nhi(m kU H�QT trong th:i h7n b2y (07) ngày làm vi(c, kC tH ngày k,t thúc b6u 
cL H�QT nhi(m kU )ó. Cu9c hGp này do thành viên có s5 phi,u b6u cao nhDt hoAc tP l( 
phi,u b6u cao nhDt tri(u t3p. Tr*:ng h+p có nhi�u hBn m9t (01) thành viên có s5 phi,u 
b6u cao nhDt hoAc tP l( phi,u b6u cao nhDt thì các thành viên b6u theo nguyên tFc )a s5 
)C chGn m9t (01) ng*:i trong s5 hG tri(u t3p hGp H�QT. 

2. Ch. t-ch H�QT ph2i tri(u t3p các cu9c hGp H�QT )-nh kU và bDt th*:ng, l3p ch*Bng 
trình ngh- sI, th:i gian và )-a )iCm hGp ít nhDt n1m (05) ngày làm vi(c tr*?c ngày hGp. 
Ch. t-ch có thC tri(u t3p hGp khi xét thDy c6n thi,t, nh*ng mTi quý ph2i hGp ít nhDt m9t 
(01) l6n. 

3. Ch. t-ch H�QT ph2i tri(u t3p hGp H�QT, không )*+c trì hoãn n,u không có lý do 
chính )áng, khi m9t trong s5 các )5i t*+ng d*?i )ây )� ngh- bMng v1n b2n nêu rõ m>c 
)ích cu9c hGp, vDn )� c6n th2o lu3n: 

a. BKS; 

b. TG� hoAc ít nhDt n1m (05) ng*:i )i�u hành khác; 

c. Thành viên )9c l3p H�QT; 

d. Ít nhDt hai (02) thành viên H�QT; 

e. Các tr*:ng h+p khác (n,u có). 

4. Ch. t-ch H�QT ph2i tri(u t3p hGp H�QT trong th:i h7n b2y (07) ngày làm vi(c, kC tH 
ngày nh3n )*+c )� ngh- nêu t7i kho2n 3 �i�u này. Tr*:ng h+p không tri(u t3p hGp theo 
)� ngh- thì Ch. t-ch H�QT ph2i ch-u trách nhi(m v� nh4ng thi(t h7i x2y ra )5i v?i T/ng 
Công ty; nh4ng ng*:i )� ngh- t/ ch0c hGp )*+c nêu t7i kho2n 3 �i�u 30 có quy�n tri(u 
t3p hGp H�QT. 

5. Tr*:ng h+p có yêu c6u c.a công ty kiCm toán )9c l3p thIc hi(n kiCm toán báo cáo tài 
chính c.a T/ng Công ty, Ch. t-ch H�QT ph2i tri(u t3p hGp H�QT )C bàn v� báo cáo 
kiCm toán và tình hình T/ng Công ty. 

6. Cu9c hGp H�QT )*+c ti,n hành t7i tr> s< chính c.a T/ng Công ty hoAc t7i )-a )iCm 
khác < Vi(t Nam hoAc < n*?c ngoài theo quy,t )-nh c.a Ch. t-ch H�QT và )*+c sI 
nhDt trí c.a H�QT. 

7. Thông báo hGp H�QT ph2i )*+c gLi cho các thành viên H�QT và các KiCm soát viên ít 
nhDt n1m (05) ngày làm vi(c tr*?c ngày hGp. Thành viên H�QT có thC tH ch5i thông 
báo m:i hGp bMng v1n b2n, vi(c tH ch5i này có thC )*+c thay )/i hoAc h.y bO bMng v1n 
b2n c.a thành viên H�QT )ó. Thông báo hGp H�QT ph2i )*+c làm bMng v1n b2n ti,ng 
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Vi(t và ph2i thông báo )6y ). th:i gian, )-a )iCm hGp, ch*Bng trình, n9i dung các vDn 
)� th2o lu3n, kèm theo tài li(u c6n thi,t v� nh4ng vDn )� )*+c th2o lu3n và biCu quy,t t7i 
cu9c hGp và phi,u biCu quy,t c.a thành viên. 

Thông báo m:i hGp )*+c gLi bMng th*, fax, th* )i(n tL hoAc ph*Bng ti(n khác, nh*ng 
ph2i b2o )2m ),n )*+c )-a ch= liên l7c c.a tHng thành viên H�QT và các KiCm soát viên 
)*+c )1ng ký t7i T/ng Công ty. 

8. Các cu9c hGp c.a H�QT )*+c ti,n hành khi có ít nhDt ba ph6n t* (3/4) t/ng s5 thành 
viên H�QT có mAt trIc ti,p hoAc thông qua ng*:i )7i di(n (ng*:i )*+c .y quy�n) n,u 
)*+c )a s5 thành viên H�QT chDp thu3n. 

Tr*:ng h+p không ). s5 thành viên dI hGp theo quy )-nh, cu9c hGp ph2i )*+c tri(u t3p 
l6n th0 hai trong th:i h7n b2y (07) ngày kC tH ngày dI )-nh hGp l6n th0 nhDt. Cu9c hGp 
tri(u t3p l6n th0 hai )*+c ti,n hành n,u có hBn m9t nLa (1/2) s5 thành viên H�QT dI 
hGp. 

9. Cu9c hGp c.a H�QT có thC t/ ch0c theo hình th0c h9i ngh- trIc tuy,n gi4a các thành 
viên c.a H�QT khi tDt c2 hoAc m9t s5 thành viên )ang < nh4ng )-a )iCm khác nhau v?i 
)i�u ki(n là mTi thành viên tham gia hGp )�u có thC: 

a. Nghe tHng thành viên H�QT khác cùng tham gia phát biCu trong cu9c hGp; 

b. Phát biCu v?i tDt c2 các thành viên tham dI khác m9t cách );ng th:i. Vi(c th2o lu3n 
gi4a các thành viên có thC thIc hi(n m9t cách trIc ti,p qua )i(n tho7i hoAc bMng 
ph*Bng ti(n liên l7c thông tin khác hoAc k,t h+p các ph*Bng th0c này. Thành viên 
H�QT tham gia cu9c hGp nh* v3y )*+c coi là “có mAt” t7i cu9c hGp )ó. �-a )iCm 
cu9c hGp )*+c t/ ch0c theo quy )-nh này là )-a )iCm mà có )ông nhDt thành viên 
H�QT, hoAc là )-a )iCm có mAt Ch. tGa cu9c hGp. 

Các quy,t )-nh )*+c thông qua trong cu9c hGp qua )i(n tho7i )*+c t/ ch0c và ti,n 
hành m9t cách h+p th0c, có hi(u lIc ngay khi k,t thúc cu9c hGp nh*ng ph2i )*+c 
khZng )-nh bMng các ch4 ký trong biên b2n c.a tDt c2 thành viên H�QT tham dI cu9c 
hGp này. 

10. Thành viên H�QT có thC gLi phi,u biCu quy,t ),n cu9c hGp thông qua th*, fax, th* )i(n 
tL. Tr*:ng h+p gLi phi,u biCu quy,t ),n cu9c hGp thông qua th*, phi,u biCu quy,t ph2i 
)Ing trong phong bì kín và ph2i )*+c chuyCn ),n Ch. t-ch H�QT ch3m nhDt m9t (01) 
gi: tr*?c khi khai m7c. Phi,u biCu quy,t ch= )*+c m< tr*?c sI ch0ng ki,n c.a tDt c2 
ng*:i dI hGp. 

11. BiCu quy,t 

a. TrH quy )-nh t7i )iCm b kho2n 11 �i�u 30, mTi thành viên H�QT hoAc ng*:i )*+c 
.y quy�n theo quy )-nh t7i kho2n 8 �i�u này trIc ti,p có mAt v?i t* cách cá nhân t7i 
cu9c hGp H�QT có m9t (01) phi,u biCu quy,t; 

b. Thành viên H�QT không )*+c biCu quy,t v� các h+p );ng, các giao d-ch hoAc )� 
xuDt mà thành viên )ó hoAc ng*:i liên quan t?i thành viên )ó có l+i ích và l+i ích )ó 
mâu thuSn hoAc có thC mâu thuSn v?i l+i ích c.a T/ng công ty. Thành viên H�QT 
không )*+c tính vào tP l( thành viên t5i thiCu có mAt )C có thC t/ ch0c cu9c hGp 
H�QT v� nh4ng quy,t )-nh mà thành viên )ó không có quy�n biCu quy,t; 
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c. Theo quy )-nh t7i )iCm d kho2n 11 �i�u 30, khi có vDn )� phát sinh t7i cu9c hGp liên 
quan ),n l+i ích hoAc quy�n biCu quy,t c.a thành viên H�QT mà thành viên )ó 
không tI nguy(n tH bO quy�n biCu quy,t, phán quy,t c.a ch. tGa là quy,t )-nh cu5i 
cùng, trH tr*:ng h+p tính chDt hoAc ph7m vi l+i ích c.a thành viên H�QT liên quan 
ch*a )*+c công b5 )6y ).; 

d. Thành viên H�QT h*<ng l+i tH m9t h+p );ng )*+c quy )-nh t7i )iCm a và )iCm b 
kho2n 5 �i�u 40 �i�u l( này )*+c coi là có l+i ích )áng kC trong h+p );ng )ó; 

e. KiCm soát viên có quy�n dI cu9c hGp H�QT, có quy�n th2o lu3n nh*ng không )*+c 
biCu quy,t. 

12. Thành viên H�QT trIc ti,p hoAc gián ti,p )*+c h*<ng l+i tH m9t h+p );ng hoAc giao 
d-ch )ã )*+c ký k,t hoAc )ang dI ki,n ký k,t v?i T/ng công ty và bi,t b2n thân là ng*:i 
có l+i ích trong )ó có trách nhi(m công khai l+i ích này t7i cu9c hGp )6u tiên c.a H9i 
);ng th2o lu3n v� vi(c ký k,t h+p );ng hoAc giao d-ch này. Tr*:ng h+p thành viên 
H�QT không bi,t b2n thân và ng*:i liên quan có l+i ích vào th:i )iCm h+p );ng, giao 
d-ch )*+c ký v?i T/ng công ty, thành viên H�QT này ph2i công khai các l+i ích liên 
quan t7i cu9c hGp )6u tiên c.a H�QT )*+c t/ ch0c sau khi thành viên này bi,t rMng 
mình có l+i ích hoAc sK có l+i ích trong giao d-ch hoAc h+p );ng nêu trên. 

13. H�QT thông qua các quy,t )-nh và ra ngh- quy,t trên cB s< )a s5 thành viên H�QT dI 
hGp tán thành. Tr*:ng h+p s5 phi,u tán thành và ph2n )5i ngang bMng nhau, phi,u biCu 
quy,t c.a Ch. t-ch H�QT là phi,u quy,t )-nh. 

14. Ngh- quy,t theo hình th0c lDy ý ki,n bMng v1n b2n )*+c thông qua trên cB s< ý ki,n tán 
thành c.a )a s5 thành viên H�QT có quy�n biCu quy,t. Ngh- quy,t này có hi(u lIc và 
giá tr- nh* ngh- quy,t )*+c thông qua t7i cu9c hGp. 

15. Ch. t-ch H�QT có trách nhi(m gLi biên b2n hGp H�QT t?i các thành viên và biên b2n 
)ó là bMng ch0ng xác thIc v� công vi(c )ã )*+c ti,n hành trong cu9c hGp trH khi có ý 
ki,n ph2n )5i v� n9i dung biên b2n trong th:i h7n m*:i (10) ngày kC tH ngày gLi. Biên 
b2n hGp H�QT )*+c l3p bMng ti,ng Vi(t và có thC l3p bMng ti,ng Anh. Biên b2n ph2i có 
ch4 ký c.a ch. tGa và ng*:i ghi biên b2n.  

�i�u 31. CÁC BAN THU�C H�I ��NG QU�N TR� 

1. H�QT có các Ban giúp vi(c )C hT tr+ ho7t )9ng c.a H�QT theo ngh- quy,t c.a H�QT.  

2. H�QT quy )-nh ch0c n1ng, nhi(m v>, quy�n h7n và t/ ch0c b9 máy c.a các Ban. 

�i�u 32. NG��I PH� TRÁCH QU�N TR� T�NG CÔNG TY  

1. H�QT ch= )-nh  ít nhDt m9t (01) ng*:i làm nhi(m v> c.a Ng*:i ph> trách qu2n tr- T/ng 
công ty. Nhi(m kU c.a Ng*:i ph> trách qu2n tr- T/ng công ty t5i )a là n1m (05) n1m. 
Ng*:i ph> trách qu2n tr- T/ng công ty có thC kiêm nhi(m làm Th* ký T/ng công ty. 

2. Ng*:i ph> trách qu2n tr- T/ng công ty ph2i )áp 0ng các tiêu chu@n sau: 

a. Có hiCu bi,t v� pháp lu3t; 

b.  Không )*+c );ng th:i làm vi(c cho công ty kiCm toán )9c l3p )ang thIc hi(n kiCm 
toán các báo cáo tài chính c.a T/ng công ty; 
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c. Các tiêu chu@n khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t, �i�u l( này và quy,t )-nh c.a 
H�QT. 

3. H�QT có thC bãi nhi(m Ng*:i ph> trách qu2n tr- T/ng công ty khi c6n nh*ng không trái 
v?i các quy )-nh pháp lu3t hi(n hành v� lao )9ng. H�QT có thC b/ nhi(m Tr+ lý Ng*:i 
ph> trách qu2n tr- T/ng công ty tùy tHng th:i )iCm. 

4. Ng*:i ph> trách qu2n tr- T/ng công ty có quy�n và ngh8a v> sau: 

a. T* vDn H�QT trong vi(c t/ ch0c hGp �H�C� theo quy )-nh và các công vi(c liên 
quan gi4a T/ng công ty và c/ )ông; 

b. Chu@n b- các cu9c hGp H�QT, BKS và �H�C� theo yêu c6u c.a H�QT hoAc BKS; 

c. T* vDn v� th. t>c c.a các cu9c hGp; 

d. Tham dI các cu9c hGp; 

e. T* vDn th. t>c l3p các ngh- quy,t c.a H�QT phù h+p v?i lu3t pháp; 

f. Cung cDp các thông tin tài chính, b2n sao biên b2n hGp H�QT và các thông tin khác 
cho thành viên H�QT và KiCm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo H�QT v� ho7t )9ng công b5 thông tin c.a T/ng công ty; 

h. B2o m3t thông tin theo các quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( T/ng công ty; 

i. Các quy�n và ngh8a v> khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( T/ng công ty. 

 

CH��NG VIII  
T�NG GIÁM ��C VÀ NG��I �I�U HÀNH KHÁC  

 

�i�u 33. T� CH�C B� MÁY QU�N LÝ 

H( th5ng qu2n lý c.a T/ng Công ty ph2i )2m b2o b9 máy qu2n lý ch-u trách nhi(m 
tr*?c H�QT và ch-u sI giám sát, ch= )7o c.a H�QT trong công vi(c kinh doanh hàng 
ngày c.a T/ng Công ty. T/ng công ty có TG� )i�u hành chung, các Phó TG�, K, toán 
tr*<ng và các ch0c danh qu2n lý khác do H�QT b/ nhi(m. Vi(c b/ nhi(m miVn nhi(m, 
bãi nhi(m các ch0c danh nêu trên ph2i )*+c thông qua bMng ngh- quy,t H�QT. 

�i�u 34. NG��I �I	U HÀNH DOANH NGHI
P 

1. Theo )� ngh- c.a TG� và )*+c sI chDp thu3n c.a H�QT, T/ng Công ty )*+c tuyCn 
d>ng ng*:i )i�u hành khác v?i s5 l*+ng và tiêu chu@n phù h+p v?i cB cDu và quy ch, 
qu2n lý c.a T/ng Công ty do H�QT quy )-nh. Ng*:i )i�u hành doanh nghi(p ph2i có 
trách nhi(m mSn cán )C hT tr+ T/ng Công ty )7t )*+c các m>c tiêu )� ra trong ho7t )9ng 
và t/ ch0c. 

2. Thù lao, ti�n l*Bng, l+i ích và các )i�u kho2n khác trong h+p );ng lao )9ng )5i v?i TG� 
do H�QT quy,t )-nh và h+p );ng v?i nh4ng ng*:i )i�u hành khác do H�QT quy,t )-nh 
sau khi tham kh2o ý ki,n c.a TG�. 
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�i�u 35. B� NHI
M, MI&N NHI
M, NHI
M V� VÀ QUY	N H�N C�A T�NG  GIÁM 
��C  

1. H�QT b/ nhi(m m9t (01) thành viên H�QT hoAc m9t ng*:i khác làm TG�; ký h+p 
);ng trong )ó quy )-nh thù lao, ti�n l*Bng và l+i ích khác. Thù lao, ti�n l*Bng và l+i ích 
khác c.a TG� ph2i )*+c báo cáo t7i �H�C� th*:ng niên, )*+c thC hi(n thành m>c 
riêng trong Báo cáo tài chính n1m và )*+c nêu trong Báo cáo th*:ng niên c.a T/ng 
Công ty. 

2. Nhi(m kU c.a TG� không quá n1m (05) n1m và có thC )*+c tái b/ nhi(m.  

Vi(c b/ nhi(m có thC h,t hi(u lIc c1n c0 vào các quy )-nh t7i h+p );ng lao )9ng. TG� 
không ph2i là ng*:i mà pháp lu3t cDm gi4 ch0c v> này và ph2i )áp 0ng các tiêu chu@n, 
)i�u ki(n theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( T/ng công ty. 

3. TG� có các quy�n và ngh8a v> sau: 

a. ThIc hi(n các ngh- quy,t c.a H�QT và �H�C�, k, ho7ch kinh doanh và k, ho7ch 
)6u t* chung c.a T/ng Công ty )ã )*+c H�QT và �H�C� thông qua; 

b. Quy,t )-nh các vDn )� mà không c6n ph2i có quy,t )-nh c.a H�QT, bao g;m vi(c 
thay mAt T/ng Công ty ký k,t các h+p );ng tài chính và th*Bng m7i, t/ ch0c và )i�u 
hành ho7t )9ng kinh doanh hàng ngày c.a T/ng Công ty theo nh4ng thông l( qu2n lý 
t5t nhDt; 

c. Ki,n ngh- v?i H�QT v� ph*Bng án cB cDu t/ ch0c, quy ch, qu2n lý n9i b9 c.a T/ng 
Công ty; 

d. �� xuDt nh4ng bi(n pháp nâng cao ho7t )9ng và qu2n lý c.a T/ng Công ty; 

e. Ki,n ngh- s5 l*+ng và ng*:i )i�u hành doanh nghi(p mà T/ng Công ty c6n tuyCn 
d>ng )C H�QT b/ nhi(m hoAc miVn nhi(m theo quy ch, n9i b9 và ki,n ngh- thù lao, 
ti�n l*Bng và l+i ích khác )5i v?i ng*:i )i�u hành doanh nghi(p )C H�QT quy,t 
)-nh; 

f. Tham kh2o ý ki,n c.a H�QT )C quy,t )-nh s5 l*+ng ng*:i lao )9ng, vi(c b/ nhi(m, 
miVn nhi(m, m0c l*Bng, tr+ cDp, l+i ích, và các )i�u kho2n khác liên quan ),n h+p 
);ng lao )9ng c.a hG; 

g. Vào ngày 15/12 hàng n1m, trình H�QT phê chu@n k, ho7ch kinh doanh chi ti,t cho 
n1m tài chính ti,p theo trên cB s< )áp 0ng các yêu c6u c.a ngân sách phù h+p cYng 
nh* k, ho7ch tài chính n1m (05) n1m; 

h. Chu@n b- các b2n dI toán dài h7n, hàng n1m và hàng quý c.a T/ng Công ty (sau )ây 
gGi là b2n dI toán) ph>c v> ho7t )9ng qu2n lý dài h7n, hàng n1m và hàng quý c.a 
T/ng Công ty theo k, ho7ch kinh doanh. B2n dI toán hàng n1m (bao g;m c2 b2ng 
cân )5i k, toán, báo cáo k,t qu2 ho7t )9ng kinh doanh và báo cáo l*u chuyCn ti�n t( 
dI ki,n) cho tHng n1m tài chính ph2i )*+c trình )C H�QT thông qua và ph2i bao g;m 
nh4ng thông tin quy )-nh t7i các quy ch, c.a T/ng Công ty; 

i. Quy�n và ngh8a v> khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t, �i�u l( này, các quy ch, n9i b9 
c.a T/ng Công ty, các ngh- quy,t c.a H�QT, h+p );ng lao )9ng ký v?i T/ng Công 
ty. 
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4. TG� ch-u trách nhi(m tr*?c H�QT và �H�C� v� vi(c thIc hi(n nhi(m v> và quy�n 
h7n )*+c giao và ph2i báo cáo các cDp này khi )*+c yêu c6u. 

5. H�QT có thC miVn nhi(m TG� khi )a s5 thành viên H�QT có quy�n biCu quy,t dI hGp 
tán thành và b/ nhi(m TG� m?i thay th,. 

CH��NG IX 
BAN KI�M SOÁT 

�i�u 36. �NG C$, �	 C$ KI�M SOÁT VIÊN 

1. Vi(c 0ng cL, )� cL KiCm soát viên )*+c thIc hi(n t*Bng tI quy )-nh t7i kho2n 1, kho2n 
2 �i�u 25 �i�u l( này. 

2. Tr*:ng h+p s5 l*+ng các 0ng viên BKS thông qua )� cL và 0ng cL không ). s5 l*+ng 
c6n thi,t, BKS )*Bng nhi(m có thC )� cL thêm 0ng viên hoAc t/ ch0c )� cL theo cB ch, 
quy )-nh t7i �i�u l( Petrolimex và Quy ch, n9i b9 v� qu2n tr- công ty. CB ch, BKS 
)*Bng nhi(m )� cL 0ng viên BKS ph2i )*+c công b5 rõ ràng và ph2i )*+c �H�C� 
thông qua tr*?c khi ti,n hành )� cL. 

�i�u 37. KI�M SOÁT VIÊN 

1. S5 l*+ng KiCm soát viên c.a T/ng công ty là ba (03) ng*:i. Nhi(m kU c.a KiCm soát 
viên không quá n1m (05) n1m và có thC )*+c b6u l7i v?i s5 nhi(m kU không h7n ch,. 

2. KiCm soát viên ph2i )áp 0ng các tiêu chu@n và )i�u ki(n theo quy )-nh t7i kho2n 1 �i�u 
164 Lu3t doanh nghi(p, �i�u l( T/ng công ty và không thu9c các tr*:ng h+p sau: 

a. Làm vi(c trong b9 ph3n k, toán, tài chính c.a T/ng công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên c.a công ty kiCm toán )9c l3p thIc hi(n kiCm toán các 
báo cáo tài chính c.a T/ng công ty trong ba (03) n1m li�n tr*?c )ó. 

3. Các KiCm soát viên b6u m9t (01) ng*:i trong s5 hG làm Tr*<ng ban theo nguyên tFc )a 
s5. Tr*<ng BKS ph2i là kiCm toán viên hoAc k, toán viên chuyên nghi(p và ph2i làm 
vi(c chuyên trách t7i T/ng công ty.  

Tr*<ng BKS có các quy�n và trách nhi(m sau: 

a. Tri(u t3p cu9c hGp BKS; 

b. Yêu c6u H�QT, TG� và ng*:i )i�u hành khác cung cDp các thông tin liên quan )C 
báo cáo BKS; 

c. L3p và ký báo cáo c.a BKS sau khi )ã tham kh2o ý ki,n c.a H�QT )C trình 
�H�C�. 

4. KiCm soát viên b- miVn nhi(m trong các tr*:ng h+p sau: 

a. Không còn ). tiêu chu@n và )i�u ki(n làm KiCm soát viên theo quy )-nh t7i Lu3t 
doanh nghi(p; 

b. Không thIc hi(n quy�n và ngh8a v> c.a mình trong sáu (06) tháng liên t>c, trH tr*:ng 
h+p bDt kh2 kháng; 
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c. Có )Bn tH ch0c và )*+c chDp thu3n; 

d. Các tr*:ng h+p khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t, �i�u l( này. 

5. KiCm soát viên b- bãi nhi(m trong các tr*:ng h+p sau: 

a. Không hoàn thành nhi(m v>, công vi(c )*+c phân công; 

b. Vi ph7m nghiêm trGng hoAc vi ph7m nhi�u l6n ngh8a v> c.a KiCm soát viên quy )-nh 
c.a Lu3t doanh nghi(p và �i�u l( T/ng công ty; 

c. Theo quy,t )-nh c.a �H�C�; 

d. Các tr*:ng h+p khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t, �i�u l( này. 

�i�u 38. BAN KI�M SOÁT  

1. BKS có các quy�n và ngh8a v> theo quy )-nh t7i �i�u 165 Lu3t doanh nghi(p và các 
quy�n, ngh8a v> sau: 

a. �� xuDt và ki,n ngh- �H�C� phê chu@n t/ ch0c kiCm toán )9c l3p thIc hi(n kiCm 
toán Báo cáo tài chính c.a T/ng công ty; 

b. Ch-u trách nhi(m tr*?c c/ )ông v� ho7t )9ng giám sát c.a mình; 

c. Giám sát tình hình tài chính T/ng công ty, tính h+p pháp trong các ho7t )9ng c.a 
thành viên H�QT, TG�, ng*:i qu2n lý khác, sI ph5i h+p ho7t )9ng gi4a BKS v?i 
H�QT, TG� và c/ )ông; 

d. Tr*:ng h+p phát hi(n hành vi vi ph7m pháp lu3t hoAc vi ph7m �i�u l( T/ng công ty 
c.a thành viên H�QT, TG�và ng*:i )i�u hành doanh nghi(p khác, ph2i thông báo 
bMng v1n b2n v?i H�QT trong vòng b5n m*Bi tám (48) gi:, yêu c6u ng*:i có hành vi 
vi ph7m chDm d0t vi ph7m và có gi2i pháp khFc ph>c h3u qu2; 

e. Báo cáo t7i �H�C� theo quy )-nh c.a Lu3t doanh nghi(p. 

f. Các quy�n và ngh8a v> khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t và �i�u l( này. 

2. Thành viên H�QT, TG� và ng*:i )i�u hành doanh nghi(p khác ph2i cung cDp )6y )., 
chính xác và k-p th:i các thông tin và tài li(u v� công tác qu2n lý, )i�u hành và ho7t )9ng 
c.a T/ng công ty theo yêu c6u c.a BKS. Ng*:i ph> trách qu2n tr- T/ng công ty ph2i b2o 
)2m rMng toàn b9 b2n sao các ngh- quy,t, biên b2n hGp c.a �H�C� và c.a H�QT, các 
thông tin tài chính, các thông tin và tài li(u khác cung cDp cho c/ )ông và thành viên 
H�QT ph2i )*+c cung cDp cho các KiCm soát viên vào cùng th:i )iCm và theo ph*Bng 
th0c nh* )5i v?i c/ )ông và thành viên H�QT. 

3. BKS có thC ban hành các quy )-nh v� cu9c hGp c.a BKS và cách th0c ho7t )9ng c.a 
BKS. BKS ph2i hGp t5i thiCu hai (02) l6n m9t n1m và cu9c hGp )*+c ti,n hành khi có tH 
hai ph6n ba (2/3) s5 KiCm soát viên tr< lên dI hGp. 

4. Thù lao, ti�n l*Bng và l+i ích khác c.a KiCm soát viên do �H�C� quy,t )-nh. KiCm soát 
viên )*+c thanh toán các kho2n chi phí 1n <, )i l7i và các chi phí phát sinh m9t cách h+p 
lý khi hG tham gia các cu9c hGp c.a BKS hoAc thIc thi các ho7t )9ng khác c.a BKS. 
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CH��NG X 

TRÁCH NHI�M C�A THÀNH VIÊN H�I  ��NG QU�N TR ,  

KI�M SOÁT VIÊN,  T�NG GIÁM ��C VÀ NG��I �I�U 

HÀNH KHÁC 

�i�u 39. TRÁCH NHI
M C N TR�NG   

Thành viên H�QT, KiCm soát viên, TG� và ng*:i )i�u hành khác có trách nhi(m thIc 
hi(n các nhi(m v> c.a mình, kC c2 nh4ng nhi(m v> v?i t* cách thành viên các tiCu ban 
c.a H�QT, m9t cách trung thIc, c@n trGng vì l+i ích c.a T/ng Công ty. 

�i�u 40. TRÁCH NHI
M TRUNG TH�C VÀ TRÁNH CÁC XUNG ��T V	 QUY	N 
L�I   

1. Thành viên H�QT, KiCm soát viên, TG�, và ng*:i )i�u hành khác ph2i công khai các 
l+i ích có liên quan theo quy )-nh t7i �i�u 159 Lu3t doanh nghi(p và các quy )-nh pháp 
lu3t khác. 

2. Thành viên H�QT, KiCm soát viên, TG�, và ng*:i )i�u hành khác không )*+c phép sL 
d>ng nh4ng cB h9i kinh doanh có thC mang l7i l+i ích cho T/ng công ty vì m>c )ích cá 
nhân; );ng th:i không )*+c sL d>ng nh4ng thông tin có )*+c nh: ch0c v> c.a mình )C 
t* l+i cá nhân hay )C ph>c v> l+i ích c.a t/ ch0c hoAc cá nhân khác. 

3. Thành viên H�QT, KiCm soát viên, TG�, và ng*:i )i�u hành khác có ngh8a v> thông 
báo cho H�QT tDt c2 các l+i ích có thC gây xung )9t v?i l+i ích c.a T/ng công ty mà hG 
có thC )*+c h*<ng thông qua các pháp nhân kinh t,, các giao d-ch hoAc cá nhân khác. 

4. TrH tr*:ng h+p �H�C� có quy,t )-nh khác, T/ng Công ty không )*+c cDp các kho2n 
vay hoAc b2o lãnh cho các Thành viên H�QT, KiCm soát viên, TG�, ng*:i )i�u hành 
khác và các cá nhân, t/ ch0c có liên quan t?i các thành viên nêu trên hoAc pháp nhân mà 
nh4ng ng*:i này có các l+i ích tài chính trH tr*:ng h+p công ty )7i chúng và t/ ch0c có 
liên quan t?i thành viên này là các công ty trong cùng t3p )oàn hoAc các công ty ho7t 
)9ng theo nhóm công ty, bao g;m công ty mE - công ty con, t3p )oàn kinh t, và pháp lu3t 
chuyên ngành có quy )-nh khác. 

5. H+p );ng hoAc giao d-ch gi4a T/ng Công ty v?i m9t hoAc nhi�u Thành viên H�QT, 
KiCm soát viên, TG�, ng*:i )i�u hành khác và các cá nhân, t/ ch0c có liên quan ),n hG 
hoAc T/ng công ty, )5i tác, hi(p h9i, hoAc t/ ch0c mà Thành viên H�QT, KiCm soát 
viên, TG�, ng*:i )i�u hành khác hoAc nh4ng ng*:i liên quan ),n hG là thành viên, hoAc 
có liên quan l+i ích tài chính không b- vô hi(u hoá trong các tr*:ng h+p sau )ây: 

a. �5i v?i h+p );ng có giá tr- nhO hBn hoAc bMng hai m*Bi ph6n tr1m(20%) t/ng giá tr- 
tài s2n )*+c ghi trong báo cáo tài chính g6n nhDt, nh4ng n9i dung quan trGng c.a h+p 
);ng hoAc giao d-ch cYng nh* các m5i quan h( và l+i ích c.a Thành viên H�QT, 
KiCm soát viên, TG�, ng*:i )i�u hành khác )ã )*+c báo cáo t?i H�QT. �;ng th:i, 
H�QT )ã cho phép thIc hi(n h+p );ng hoAc giao d-ch )ó m9t cách trung thIc bMng 
)a s5 phi,u tán thành c.a nh4ng thành viên H�QT không có l+i ích liên quan; 

b. �5i v?i nh4ng h+p );ng có giá tr- l?n hBn hai m*Bi ph6n tr1m (20%) t/ng giá tr- tài 
s2n )*+c ghi trong báo cáo tài chính g6n nhDt, nh4ng n9i dung quan trGng c.a h+p 
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);ng hoAc giao d-ch này cYng nh* m5i quan h( và l+i ích c.a Thành viên H�QT, 
KiCm soát viên, TG�, ng*:i )i�u hành khác )ã )*+c công b5 cho các c/ )ông không 
có l+i ích liên quan có quy�n biCu quy,t v� vDn )� )ó, và nh4ng c/ )ông )ó )ã thông 
qua h+p );ng hoAc giao d-ch này; 

c. H+p );ng hoAc giao d-ch )ó )*+c m9t t/ ch0c t* vDn )9c l3p cho là công bMng và 
h+p lý xét trên mGi ph*Bng di(n liên quan ),n các c/ )ông c.a T/ng công ty vào th:i 
)iCm giao d-ch hoAc h+p );ng này )*+c H�QT hoAc �H�C� thông qua. 

Thành viên H�QT, KiCm soát viên, TG�, ng*:i )i�u hành khác và các t/ ch0c, cá nhân 
có liên quan t?i các thành viên nêu trên không )*+c sL d>ng các thông tin ch*a )*+c 
phép công b5 c.a T/ng công ty hoAc ti,t l9 cho ng*:i khác )C thIc hi(n các giao d-ch có 
liên quan. 

�i�u 41.  TRÁCH NHI
M V	 THI
T H�I VÀ B�I TH��NG 

1. Thành viên H�QT, KiCm soát viên, TG�, và ng*:i )i�u hành khác vi ph7m ngh8a v>, 
trách nhi(m trung thIc và c@n trGng, không hoàn thành ngh8a v> c.a mình v?i sI mSn 
cán và n1ng lIc chuyên môn ph2i ch-u trách nhi(m v� nh4ng thi(t h7i do hành vi vi 
ph7m c.a mình gây ra. 

2. T/ng Công ty b;i th*:ng cho nh4ng ng*:i )ã, )ang hoAc có thC tr< thành m9t bên liên 
quan trong các v> khi,u n7i, ki(n, kh<i t5 (bao g;m các v> vi(c dân sI, hành chính và 
không ph2i là các v> ki(n do T/ng Công ty là ng*:i kh<i ki(n) n,u ng*:i )ó )ã hoAc 
)ang là thành viên H�QT, KiCm soát viên, TG�, ng*:i )i�u hành khác, nhân viên hoAc 
là )7i di(n )*+c T/ng công ty .y quy�n hoAc ng*:i )ó )ã hoAc )ang làm theo yêu c6u 
c.a T/ng Công ty v?i t* cách thành viên H�QT, ng*:i )i�u hành doanh nghi(p, nhân 
viên hoAc )7i di(n theo .y quy�n c.a T/ng Công ty v?i )i�u ki(n ng*:i )ó )ã hành 
)9ng trung thIc, c@n trGng, mSn cán vì l+i ích hoAc không mâu thuSn v?i l+i ích c.a 
T/ng Công ty, trên cB s< tuân th. lu3t pháp và không có bMng ch0ng xác nh3n rMng 
ng*:i )ó )ã vi ph7m nh4ng trách nhi(m c.a mình. 

3. Khi thIc hi(n ch0c n1ng, nhi(m v> hoAc thIc thi các công vi(c theo .y quy�n c.a T/ng 
Công ty, thành viên H�QT, KiCm soát viên, ng*:i )i�u hành khác, nhân viên hoAc là 
)7i di(n theo .y quy�n c.a T/ng Công ty )*+c T/ng Công ty b;i th*:ng khi tr< thành 
m9t bên liên quan trong các v> khi,u n7i, ki(n, kh<i t5 (trH các v> ki(n do T/ng Công 
ty là ng*:i kh<i ki(n) trong các tr*:ng h+p sau: 

a. �ã hành )9ng trung thIc, c@n trGng, mSn cán vì l+i ích và không mâu thuSn v?i l+i 
ích c.a T/ng Công ty; 

b. Tuân th. lu3t pháp và không có bMng ch0ng xác nh3n )ã không thIc hi(n trách 
nhi(m c.a mình. 

4. Chi phí b;i th*:ng bao g;m các chi phí phát sinh (kC c2 phí thuê lu3t s*), chi phí phán 
quy,t, các kho2n ti�n ph7t, các kho2n ph2i thanh toán phát sinh trong thIc t, hoAc )*+c 
coi là h+p lý khi gi2i quy,t nh4ng v> vi(c này trong khuôn kh/ lu3t pháp cho phép. 
T/ng Công ty có thC mua b2o hiCm cho nh4ng ng*:i này )C tránh nh4ng trách nhi(m 
b;i th*:ng nêu trên. 
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CH��NG XI 
 QUY�N �I�U TRA S�  SÁCH VÀ H�  S�  T�NG CÔNG TY  

�i�u 42. QUY	N �I	U TRA S� SÁCH VÀ H� S� 

1. C/ )ông hoAc nhóm c/ )ông nêu t7i kho2n 2 �i�u 25 �i�u l( này có quy�n trIc ti,p 
hoAc qua ng*:i )*+c .y quy�n gLi v1n b2n yêu c6u )*+c kiCm tra danh sách c/ )ông, 
các biên b2n hGp �H�C� và sao ch>p hoAc trích l>c các tài li(u này trong gi: làm vi(c 
và t7i tr> s< chính c.a T/ng công ty. Yêu c6u kiCm tra do )7i di(n )*+c .y quy�n c.a c/ 
)ông ph2i kèm theo giDy .y quy�n c.a c/ )ông mà ng*:i )ó )7i di(n hoAc b2n sao công 
ch0ng c.a giDy .y quy�n này. 

2. Thành viên H�QT, KiCm soát viên, TG� và ng*:i )i�u hành khác có quy�n kiCm tra s/ 
)1ng ký c/ )ông c.a T/ng công ty, danh sách c/ )ông và nh4ng s/ sách và h; sB khác 
c.a T/ng công ty vì nh4ng m>c )ích liên quan t?i ch0c v> c.a mình v?i )i�u ki(n các 
thông tin này ph2i )*+c b2o m3t. 

3. T/ng công ty ph2i l*u �i�u l( này và nh4ng b2n sLa )/i b/ sung �i�u l(, GiDy ch0ng 
nh3n )1ng ký doanh nghi(p, các quy ch,, các tài li(u ch0ng minh quy�n s< h4u tài s2n, 
ngh- quy,t �H�C� và H�QT, biên b2n hGp �H�C� và H�QT, các báo cáo c.a 
H�QT, các báo cáo c.a BKS, báo cáo tài chính n1m, s/ sách k, toán và các tài li(u khác 
theo quy )-nh c.a pháp lu3t t7i tr> s< chính hoAc m9t nBi khác v?i )i�u ki(n là các c/ 
)ông và CB quan )1ng ký kinh doanh )*+c thông báo v� )-a )iCm l*u tr4 các tài li(u 
này. 

4. �i�u l( T/ng công ty ph2i )*+c công b5 trên trang thông tin )i(n tL c.a T/ng công ty. 

 

C H��N G XII   
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG �OÀN  

�i�u 43.  CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG �OÀN 

1. TG� ph2i l3p k, ho7ch )C H�QT thông qua các vDn )� liên quan ),n vi(c tuyCn d>ng, 
cho ng*:i lao )9ng ngh= vi(c, ti�n l*Bng, b2o hiCm xã h9i, phúc l+i, khen th*<ng và kP 
lu3t )5i v?i ng*:i lao )9ng và ng*:i )i�u hành doanh nghi(p. 

2. TG� ph2i l3p k, ho7ch )C H�QT thông qua các vDn )� liên quan ),n quan h( c.a T/ng 
Công ty v?i các t/ ch0c công )oàn theo các chu@n mIc, thông l( và chính sách qu2n lý 
t5t nhDt, nh4ng thông l( và chính sách quy )-nh t7i �i�u l( này, các quy ch, c.a T/ng 
Công ty và quy )-nh pháp lu3t hi(n hành. 

�i�u 44.  T� CH�C CHÍNH TR�, T� CH�C CHÍNH TR� XÃ H�I TRONG T�NG CÔNG 
TY 

1. T/ ch0c chính tr-, t/ ch0c chính tr- - xã h9i trong T/ng công ty ho7t )9ng theo quy )-nh 
c.a Hi,n pháp, pháp lu3t và �i�u l( t/ ch0c. 
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2. T/ng công ty có ngh8a v> tôn trGng và không )*+c c2n tr<, gây khó kh1n cho vi(c thành 
l3p t/ ch0c chính tr-, t/ ch0c chính tr- - xã h9i t7i T/ng công ty; không )*+c c2n tr<, gây 
khó kh1n cho ng*:i lao )9ng tham gia ho7t )9ng trong các t/ ch0c này. 

C H��N G XIII   
 PHÂN PH�I L�I NHU�N 

�i�u 45.  PHÂN PH�I L�I NHU�N  

1. �H�C� quy,t )-nh m0c chi tr2 c/ t0c và hình th0c chi tr2 c/ t0c hàng n1m tH l+i nhu3n 
)*+c gi4 l7i c.a T/ng Công ty. 

2. T/ng Công ty không thanh toán lãi cho kho2n ti�n tr2 c/ t0c hay kho2n ti�n chi tr2 liên 
quan t?i m9t lo7i c/ phi,u. 

3. H�QT có thC ki,n ngh- �H�C� thông qua vi(c thanh toán toàn b9 hoAc m9t ph6n c/ 
t0c bMng c/ phi,u và H�QT là cB quan thIc thi quy,t )-nh này. 

4. Tr*:ng h+p c/ t0c hay nh4ng kho2n ti�n khác liên quan t?i m9t lo7i c/ phi,u )*+c chi 
tr2 bMng ti�n mAt, T/ng Công ty ph2i chi tr2 bMng ti�n );ng Vi(t Nam. Vi(c chi tr2 có 
thC thIc hi(n trIc ti,p hoAc thông qua các ngân hàng trên cB s< các thông tin chi ti,t v� 
tài kho2n ngân hàng do c/ )ông cung cDp. Tr*:ng h+p T/ng Công ty )ã chuyCn kho2n 
theo )úng các thông tin chi ti,t v� ngân hàng do c/ )ông cung cDp mà c/ )ông )ó không 
nh3n )*+c ti�n, T/ng Công ty không ph2i ch-u trách nhi(m v� kho2n ti�n T/ng Công ty 
)ã chuyCn cho c/ )ông này. Vi(c thanh toán c/ t0c )5i v?i các c/ phi,u niêm y,t/)1ng 
ký giao d-ch t7i S< giao d-ch ch0ng khoán có thC )*+c ti,n hành thông qua công ty 
ch0ng khoán hoAc Trung tâm l*u ký ch0ng khoán Vi(t Nam. 

5. C1n c0 Lu3t doanh nghi(p, Lu3t ch0ng khoán, H�QT thông qua ngh- quy,t xác )-nh 
m9t ngày c> thC )C ch5t danh sách c/ )ông. C1n c0 theo ngày )ó, nh4ng ng*:i )1ng ký 
v?i t* cách c/ )ông hoAc ng*:i s< h4u các ch0ng khoán khác )*+c quy�n nh3n c/ t0c, 
lãi suDt, phân ph5i l+i nhu3n, nh3n c/ phi,u, nh3n thông báo hoAc tài li(u khác. 

6. Các vDn )� khác liên quan ),n phân ph5i l+i nhu3n )*+c thIc hi(n theo quy )-nh c.a 
pháp lu3t.  

 

C H��N G XIV 
TÀI KHO�N NGÂN HÀNG, N	M TÀI CHÍNH  

VÀ CH�  ��  K�  TOÁN 

�i�u 46.  TÀI KHO�N NGÂN HÀNG 

1. T/ng Công ty m< tài kho2n t7i các ngân hàng Vi(t Nam hoAc t7i các ngân hàng n*?c 
ngoài )*+c phép ho7t )9ng t7i Vi(t Nam. 

2. Theo sI chDp thu3n tr*?c c.a cB quan có th@m quy�n, trong tr*:ng h+p c6n thi,t, T/ng 
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Công ty có thC m< tài kho2n ngân hàng < n*?c ngoài theo các quy )-nh c.a pháp lu3t. 

3. T/ng Công ty ti,n hành tDt c2 các kho2n thanh toán và giao d-ch k, toán thông qua các 
tài kho2n ti�n Vi(t Nam hoAc ngo7i t( t7i các ngân hàng mà T/ng Công ty m< tài kho2n. 

�i�u 47.  N"M TÀI CHÍNH 

N1m tài chính c.a T/ng công ty bFt )6u tH ngày 01 tháng 01 hàng n1m và k,t thúc vào 
ngày 31 tháng 12 cùng n1m d*Bng l-ch. N1m tài chính )6u tiên bFt )6u tH ngày cDp GiDy 
ch0ng nh3n )1ng ký doanh nghi(p và k,t thúc vào ngày 31 tháng 12 c.a n1m cDp GiDy 
ch0ng nh3n )1ng ký doanh nghi(p )ó. 

�i�u 48.  CH� �� K� TOÁN 

1. Ch, )9 k, toán T/ng công ty sL d>ng là Ch, )9 K, toán Vi(t Nam (VAS), ch, )9 k, 
toán doanh nghi(p hoAc ch, )9 k, toán )Ac thù )*+c cB quan có th@m quy�n ban hành 
khác )*+c B9 Tài chính chDp thu3n. 

2. T/ng công ty l3p s/ sách k, toán bMng ti,ng Vi(t và l*u gi4 h; sB k, toán theo quy )-nh 
pháp lu3t v� k, toán và pháp lu3t liên quan. Nh4ng h; sB này ph2i chính xác, c3p nh3t, 
có h( th5ng và ph2i ). )C ch0ng minh và gi2i trình các giao d-ch c.a T/ng công ty. 

3. T/ng công ty sL d>ng )Bn v- ti�n t( trong k, toán là );ng Vi(t Nam. Tr*:ng h+p T/ng 
công ty có các nghi(p v> kinh t, phát sinh ch. y,u bMng m9t lo7i ngo7i t( thì )*+c tI 
chGn ngo7i t( )ó làm )Bn v- ti�n t( trong k, toán, ch-u trách nhi(m v� lIa chGn )ó tr*?c 
pháp lu3t và thông báo cho cB quan qu2n lý thu, trIc ti,p. 

CH��NG XV 
BÁO CÁO TH��NG NIÊN,  BÁO CÁO TÀI CHÍNH,TRÁCH 

NHI�M CÔNG B�  THÔNG TIN 

�i�u 49.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH N"M, SÁU THÁNG VÀ HÀNG QUÝ 

1. T/ng công ty ph2i l3p Báo cáo tài chính n1m theo quy )-nh c.a pháp lu3t cYng nh* các 
quy )-nh c.a �y ban Ch0ng khoán Nhà n*?c và báo cáo ph2i )*+c kiCm toán theo quy 
)-nh t7i �i�u 51 �i�u l( này. Trong th:i h7n 120 ngày kC tH khi k,t thúc mTi n1m tài 
chính, T/ng công ty ph2i n9p Báo cáo tài chính n1m )ã )*+c �H�C� thông qua cho cB 
quan thu, có th@m quy�n, �y ban Ch0ng khoán Nhà n*?c, S< giao d-ch ch0ng khoán và 
CB quan )1ng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính n1m ph2i bao g;m báo cáo k,t qu2 ho7t )9ng kinh doanh ph2n ánh 
m9t cách trung thIc và khách quan tình hình v� lãi/lT c.a T/ng công ty trong n1m tài 
chính, báo cáo tình hình tài chính ph2n ánh m9t cách trung thIc và khách quan tình hình 
ho7t )9ng c.a T/ng công ty tính ),n th:i )iCm l3p báo cáo, báo cáo l*u chuyCn ti�n t( 
và thuy,t minh báo cáo tài chính. 

3. T/ng công ty ph2i l3p và công b5 các báo cáo tài chính sáu tháng )ã soát xét và báo cáo 
tài chính quý theo các quy )-nh c.a �y ban Ch0ng khoán Nhà n*?c, S< giao d-ch ch0ng 
khoán và n9p cho cB quan thu, h4u quan và CB quan )1ng ký kinh doanh theo các quy 
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)-nh c.a Lu3t doanh nghi(p. 

4. Các báo cáo tài chính n1m )*+c kiCm toán (bao g;m ý ki,n c.a kiCm toán viên), báo cáo 
tài chính sáu tháng )*+c soát xét và báo cáo tài chính quý ph2i )*+c công b5 trên trang 
thông tin )i(n tL c.a T/ng công ty. 

5. Các t/ ch0c, cá nhân quan tâm )�u )*+c quy�n kiCm tra hoAc sao ch>p b2n báo cáo tài 
chính n1m )*+c kiCm toán, báo cáo sáu tháng )*+c soát xét và báo cáo tài chính quý 
trong gi: làm vi(c t7i tr> s< chính c.a T/ng công ty và ph2i tr2 m0c phí h+p lý cho vi(c 
sao ch>p. 

�i�u 50.  BÁO CÁO TH��NG NIÊN 

T/ng công ty ph2i l3p và công b5 Báo cáo th*:ng niên theo các quy )-nh c.a pháp lu3t 
v� ch0ng khoán và th- tr*:ng ch0ng khoán.     

C H��N G XVI 
 KI�M TOÁN T�NG CÔNG TY  

�i�u 51.  KI�M TOÁN 

1. �H�C� th*:ng niên ch= )-nh m9t công ty kiCm toán )9c l3p hoAc thông qua danh 
sách các công ty kiCm toán )9c l3p và .y quy�n cho H�QT quy,t )-nh lIa chGn m9t 
trong s5 các )Bn v- này ti,n hành kiCm toán báo cáo tài chính c.a T/ng công ty cho 
n1m tài chính ti,p theo dIa trên nh4ng )i�u kho2n và )i�u ki(n thOa thu3n v?i 
H�QT.  

T/ng công ty ph2i chu@n b- và gLi báo cáo tài chính n1m cho công ty kiCm toán )9c 
l3p sau khi k,t thúc n1m tài chính. 

2. Công ty kiCm toán )9c l3p kiCm tra, xác nh3n, l3p báo cáo kiCm toán và trình báo cáo 
)ó cho H�QT trong vòng hai (02) tháng kC tH ngày k,t thúc n1m tài chính. 

3. B2n sao c.a báo cáo kiCm toán )*+c )ính kèm báo cáo tài chính n1m c.a T/ng công 
ty. 

4. KiCm toán viên )9c l3p thIc hi(n vi(c kiCm toán T/ng công ty )*+c phép tham dI 
các cu9c hGp �H�C� và )*+c quy�n nh3n các thông báo và các thông tin khác liên 
quan ),n cu9c hGp �H�C� mà các c/ )ông )*+c quy�n nh3n và )*+c phát biCu ý 
ki,n t7i )7i h9i v� các vDn )� có liên quan ),n vi(c kiCm toán báo cáo tài chính c.a 
T/ng công ty. 

  CH��NG X VII  
CÁC ��N V  TR�C THU�C, CÁC CÔNG TY CON  

VÀ CÔNG TY LIÊN K�T  

�i�u 52.  CÁC ��N V� TR�C THU�C, CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN K�T 
C�A T�NG CÔNG TY 

1. T/ng công ty là công ty mE c.a công ty khác n,u thu9c m9t trong các tr*:ng h+p sau 
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)ây: 

a. S< h4u trên 50% v5n )i�u l( hoAc t/ng s5 c/ ph6n ph/ thông c.a công ty )ó; 

b. Có quy�n trIc ti,p hoAc gián ti,p quy,t )-nh b/ nhi(m )a s5 hoAc tDt c2 thành viên 
H�QT, Giám )5c hoAc TG� c.a công ty )ó; 

c. Có quy�n quy,t )-nh vi(c sLa )/i, b/ sung �i�u l( c.a công ty )ó. 

2. T/ng công ty có các )Bn v- ph> thu9c và các công ty con, công ty liên k,t. Danh sách 
các )Bn v- ph> thu9c, các công ty con, công ty liên k,t )*+c nêu < Ph> l>c )ính kèm 
theo �i�u l( này. Ph> l>c là m9t ph6n c.a �i�u l( này. 

3. T/ng công ty có thC thành l3p các công ty con, )Bn v- ph> thu9c, Chi nhánh, V1n phòng 
�7i di(n < trong n*?c và < n*?c ngoài )C hT tr+ ho7t )9ng kinh doanh c.a T/ng công ty 
phù h+p v?i Ngh- quy,t )*+c H�QT thông qua và quy )-nh c.a Pháp lu3t. 

�i�u 53.  QUAN H
 GI�A T�NG CÔNG TY V'I ��N V� PH� THU�C 

Các )Bn v- ph> thu9c sK )*+c báo cáo trong s/ k, toán c.a T/ng công ty, sK thIc hi(n 
công vi(c ho7t )9ng, kinh doanh, duy trì s/ k, toán, t/ ch0c ho7t )9ng c.a mình, qu2n lý 
ngu;n nhân lIc và ti,n hành các ho7t )9ng khác theo quy ch, c.a T/ng công ty và  quy 
ch, t/ ch0c và ho7t )9ng c.a )Bn v-. Quy ch, t/ ch0c và ho7t )9ng c.a )Bn v- sK do 
TG� xây dIng và trình H�QT ban hành. T/ng công ty sK ch-u trách nhi(m v� các ngh8a 
v> tài chính phát sinh d*?i tên c.a các )Bn v- ph> thu9c )ó.  

�i�u 54.  QUAN H
 GI�A T�NG CÔNG TY V'I CÔNG TY CON LÀ CÔNG TY TNHH 
M�T THÀNH VIÊN 

T/ng công ty là ch. s< h4u c.a các công ty con do T/ng công ty s< h4u 100% v5n )i�u 
l(. H�QT T/ng công ty thIc hi(n quy�n và ngh8a v> c.a ch. s< h4u )5i v?i công ty con 
này. 

H�QT T/ng công ty cL m9t hay nhi�u ng*:i )7i di(n thIc hi(n quy�n và ngh8a v> c.a 
Ch. s< h4u )5i v?i Công ty con theo quy )-nh c.a Pháp lu3t và �i�u l( T/ng công ty. 
Vi(c cL ng*:i )7i di(n ph2i )*+c l3p thành v1n b2n. Trình )9, quy�n và ngh8a v> c.a 
nh4ng ng*:i )7i di(n thIc hi(n quy�n và ngh8a v> c.a Ch. s< h4u t7i Công ty con do 
H�QT quy,t )-nh, phù h+p v?i �i�u l( T/ng công ty, �i�u l( Công ty con, Lu3t doanh 
nghi(p và Pháp lu3t có liên quan. 

T/ng công ty có các quy�n và ngh8a v> )5i v?i Công ty con nh* sau:  

1.  Quy�n h n: 

a.  Quy,t )-nh n9i dung �i�u l( công ty, sLa )/i, b/ sung �i�u l( công ty; 

b. Quy,t )-nh chi,n l*+c phát triCn và k, ho7ch kinh doanh hMng n1m c.a công ty; 

c. Quy,t )-nh cB cDu t/ ch0c qu2n lý công ty, b/ nhi(m, miVn nhi(m, bãi nhi(m ng*:i 
qu2n lý công ty theo Quy ch, qu2n lý công tác t/ ch0c cán b9 c.a T/ng công ty; 

d. Thông qua T/ng biên ch, lao )9ng, K, ho7ch ti�n l*Bng hàng n1m c.a Công ty con. 

e. Quy,t )-nh dI án )6u t* phát triCn theo Quy ch, �6u t* c.a T/ng công ty; 

f. Quy,t )-nh các gi2i pháp phát triCn th- tr*:ng, ti,p th- và công ngh(; 
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g. Thông qua h+p );ng vay, cho vay và các h+p );ng khác do �i�u l( công ty con quy 
)-nh có giá tr- bMng hoAc l?n hBn 50% t/ng giá tr- tài s2n )*+c ghi trong báo cáo tài 
chính g6n nhDt c.a Công ty con hoAc m9t tP l( hoAc giá tr- khác nhO hBn quy )-nh t7i 
�i�u l( Công ty con và phù h+p v?i Quy ch, Tài chính c.a T/ng công ty; 

h. Quy,t )-nh bán tài s2n có giá tr- bMng hoAc l?n hBn 50% t/ng giá tr- tài s2n )*+c ghi 
trong báo cáo tài chính g6n nhDt c.a Công ty con hoAc m9t tP l( hoAc giá tr- khác nhO 
hBn quy )-nh t7i �i�u l( Công ty con và phù h+p v?i Quy ch, Tài chính c.a T/ng 
công ty; 

i. Quy,t )-nh t1ng v5n )i�u l( c.a công ty; chuyCn nh*+ng m9t ph6n hoAc toàn b9 v5n 
)i�u l( c.a công ty cho t/ ch0c, cá nhân khác; 

j. Quy,t )-nh thành l3p công ty con, góp v5n vào công ty khác; 

k. T/ ch0c giám sát và )ánh giá ho7t )9ng kinh doanh c.a công ty; Thông qua vi(c lIa 
chGn  công ty kiCm toán )9c l3p )C soát xét/kiCm toán Báo cáo tài chính hàng n1m 
c.a Công ty con. 

l. Thông qua Báo cáo Tài chính hàng n1m )ã )*+c kiCm toán, trên cB s< )� ngh- c.a 
Ch. t-ch Công ty con. 

m. Quy,t )-nh vi(c sL d>ng l+i nhu3n sau khi )ã hoàn thành ngh8a v> thu, và các ngh8a 
v> tài chính khác c.a công ty; 

n. Quy,t )-nh t/ ch0c l7i, gi2i thC và yêu c6u phá s2n công ty; 

o. Thu h;i toàn b9 giá tr- tài s2n c.a công ty sau khi công ty hoàn thành gi2i thC hoAc 
phá s2n; 

p. Thông qua m9t s5 Quy ch, qu2n lý n9i b9 c.a Công ty con: Quy ch, qu2n lý Tài 
chính, Quy ch, qu2n lý  công tác T/ ch0c - cán b9, Quy ch, lao )9ng ti�n l*Bng, Quy 
ch, qu2n lý �6u t*, Quy ch, qu2n lý công n+, Quy ch, h( th5ng Công ngh( thông tin. 

q. Quy�n khác theo quy )-nh c.a Lu3t Doanh nghi(p và �i�u l( T/ng công ty. 

2.  Ngh!a v": 

a. Tuân th. �i�u l( công ty con. 

b. Góp )6y ). và )úng h7n v5n )i�u l( công ty. 

c. Xác )-nh và tách bi(t tài s2n c.a T/ng công ty và tài s2n c.a Công ty con. 

d. Tuân th. quy )-nh c.a pháp lu3t v� h+p );ng và pháp lu3t có liên quan trong vi(c 
mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao d-ch khác gi4a công ty và ch. s< 
h4u công ty. 

e. Ch. s< h4u công ty ch= )*+c quy�n rút v5n bMng cách chuyCn nh*+ng m9t ph6n hoAc 
toàn b9 v5n )i�u l( cho t/ ch0c hoAc cá nhân khác; tr*:ng h+p rút m9t ph6n hoAc toàn 
b9 v5n )i�u l( )ã góp ra khOi công ty d*?i hình th0c khác thì ch. s< h4u và cá nhân, t/ 
ch0c có liên quan ph2i liên )?i ch-u trách nhi(m v� các kho2n n+ và ngh8a v> tài s2n 
khác c.a công ty. 

f. Ch. s< h4u công ty không )*+c rút l+i nhu3n khi công ty không thanh toán ). các 
kho2n n+ và ngh8a v> tài s2n khác ),n h7n. 
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g. ThIc hi(n ngh8a v> khác theo quy )-nh c.a Lu3t Doanh nghi(p và �i�u l( công ty. 

  �i�u 55.   QUAN H
 GI�A T�NG CÔNG TY ��I V'I CÁC CÔNG TY LIÊN K�T  

Quy�n h7n, ngh8a v> c.a T/ng công ty )5i v?i các công ty liên k,t )*+c quy )-nh trong 
Lu3t doanh nghi(p, Lu3t )6u t* và các v1n b2n Pháp lu3t có liên quan và �i�u l( công ty 
liên k,t do T/ng công ty tham gia phê duy(t. Quy�n h7n, ngh8a v> c.a T/ng công ty )5i 
v?i các công ty liên k,t )*+c thIc hi(n thông qua Ng*:i )7i di(n ph6n v5n góp c.a 
T/ng công ty.  

C H��NG XVIII  
 CON D�U 

�i�u 56.  CON D�U  

1. H�QT quy,t )-nh thông qua con dDu chính th0c c.a T/ng công ty và con dDu )*+c khFc 
theo quy )-nh c.a lu3t pháp và �i�u l( T/ng công ty. 

2. H�QT, TG� sL d>ng và qu2n lý con dDu theo quy )-nh c.a pháp lu3t hi(n hành. 

C H��N G XIX  
 CH�M D�T HO�T ��NG VÀ THANH LÝ  

�i�u 57.  CH�M D�T HO�T ��NG 

1. T/ng công ty có thC b- gi2i thC trong nh4ng tr*:ng h+p sau: 

a. K,t thúc th:i h7n ho7t )9ng c.a T/ng công ty, kC c2 sau khi )ã gia h7n;  

b. Gi2i thC tr*?c th:i h7n theo quy,t )-nh c.a �H�C�; 

c. B- thu h;i GiDy ch0ng nh3n )1ng ký doanh nghi(p; 

d. Các tr*:ng h+p khác theo quy )-nh c.a pháp lu3t. 

2. Vi(c gi2i thC T/ng công ty tr*?c th:i h7n (kC c2 th:i h7n )ã gia h7n) do �H�C� quy,t 
)-nh, H�QT thIc hi(n. Quy,t )-nh gi2i thC này ph2i )*+c thông báo hoAc ph2i )*+c 
chDp thu3n b<i cB quan có th@m quy�n (n,u bFt bu9c) theo quy )-nh. 

�i�u 58. CH�M D�T HO�T ��NG CHI NHÁNH, V"N PHÒNG ��I DI
N 

1. Chi nhánh, v1n phòng )7i di(n c.a T/ng công ty )*+c chDm d0t ho7t )9ng theo quy,t 
)-nh c.a T/ng công ty  hoAc theo quy,t )-nh thu h;i GiDy ch0ng nh3n )1ng ký ho7t )9ng 
chi nhánh, v1n phòng )7i di(n c.a cB quan nhà n*?c có th@m quy�n. 

2. H; sB chDm d0t ho7t )9ng chi nhánh, v1n phòng )7i di(n bao g;m: 

a. Quy,t )-nh c.a T/ng công ty v� chDm d0t ho7t )9ng chi nhánh, v1n phòng )7i di(n 
hoAc quy,t )-nh thu h;i GiDy ch0ng nh3n )1ng ký ho7t )9ng chi nhánh, v1n phòng 
)7i di(n c.a cB quan nhà n*?c có th@m quy�n; 
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b. Danh sách ch. n+ và s5 n+ ch*a thanh toán, g;m c2 n+ thu, c.a chi nhánh và n+ ti�n 
)óng b2o hiCm xã h9i; 

c. Danh sách ng*:i lao )9ng và quy�n l+i t*Bng 0ng hi(n hành c.a ng*:i lao )9ng; 

d. GiDy ch0ng nh3n )1ng ký ho7t )9ng c.a chi nhánh, v1n phòng )7i di(n; 

e. Con dDu c.a chi nhánh, v1n phòng )7i di(n (n,u có) 

3. Ng*:i )7i di(n theo pháp lu3t c.a T/ng công ty và ng*:i )0ng )6u chi nhánh, v1n 
phòng )7i di(n b- gi2i thC liên )?i ch-u trách nhi(m v� tính trung thIc và chính xác c.a 
h; sB chDm d0t ho7t )9ng chi nhánh, v1n phòng )7i di(n. 

4. T/ng công ty ch-u trách nhi(m thIc hi(n các h+p );ng, thanh toán các kho2n n+, g;m c2 
n+ thu, c.a chi nhánh và ti,p t>c sL d>ng lao )9ng hoAc gi2i quy,t ). quy�n l+i h+p 
pháp cho ng*:i lao )9ng )ã làm vi(c t7i chi nhánh theo quy )-nh c.a pháp lu3t.  

�i�u 59. GIA H�N HO�T ��NG 

1. H�QT tri(u t3p hGp �H�C� ít nhDt b2y (07) tháng tr*?c khi k,t thúc th:i h7n ho7t 
)9ng )C c/ )ông có thC biCu quy,t v� vi(c gia h7n ho7t )9ng c.a T/ng công ty theo )� 
ngh- c.a H�QT. 

2. Th:i h7n ho7t )9ng )*+c gia h7n khi có tH 65% tr< lên t/ng s5 phi,u b6u c.a các c/ 
)ông có quy�n biCu quy,t có mAt trIc ti,p hoAc thông qua )7i di(n )*+c .y quy�n có 
mAt t7i �H�C� thông qua. 

�i�u 60. THANH LÝ 

1. T5i thiCu sáu (06) tháng tr*?c khi k,t thúc th:i h7n ho7t )9ng c.a T/ng công ty hoAc sau 
khi có quy,t )-nh gi2i thC T/ng công ty, H�QT ph2i thành l3p Ban thanh lý g;m ba (03) 
thành viên. Hai (02) thành viên do �H�C� ch= )-nh và m9t (01) thành viên do H�QT 
ch= )-nh tH m9t công ty kiCm toán )9c l3p. Ban thanh lý chu@n b- các quy ch, ho7t )9ng 
c.a mình. Các thành viên c.a Ban thanh lý có thC )*+c lIa chGn trong s5 nhân viên c.a 
T/ng công ty hoAc chuyên gia )9c l3p. TDt c2 các chi phí liên quan ),n thanh lý )*+c 
T/ng công ty *u tiên thanh toán tr*?c các kho2n n+ khác c.a T/ng công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhi(m báo cáo cho CB quan )1ng ký kinh doanh v� ngày thành l3p 
và ngày bFt )6u ho7t )9ng. KC tH th:i )iCm )ó, Ban thanh lý thay mAt T/ng công ty 
trong tDt c2 các công vi(c liên quan ),n thanh lý T/ng công ty tr*?c Tòa án và các cB 
quan hành chính. 

3. Ti�n thu )*+c tH vi(c thanh lý )*+c thanh toán theo th0 tI sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Các kho2n n+ l*Bng, tr+ cDp thôi vi(c, b2o hiCm xã h9i và các quy�n l+i khác c.a 
ng*:i lao )9ng theo thOa *?c lao )9ng t3p thC và h+p );ng lao )9ng )ã ký k,t; 

c. N+ thu,; 

d. Các kho2n n+ khác c.a T/ng công ty; 

e. Ph6n còn l7i sau khi )ã thanh toán tDt c2 các kho2n n+ tH m>c (a) ),n (d) trên )ây 
)*+c chia cho các c/ )ông. Các c/ ph6n *u )ãi )*+c *u tiên thanh toán tr*?c. 
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CH��NG XX 
 GI�I  QUY�T TRANH CH�P N�I  B�  

 �i�u 61.  GI�I QUY�T TRANH CH�P N�I B� 

1. Tr*:ng h+p phát sinh tranh chDp, khi,u n7i liên quan t?i ho7t )9ng c.a T/ng công ty, 
quy�n và ngh8a v> c.a các c/ )ông theo quy )-nh t7i Lu3t doanh nghi(p, các quy )-nh 
pháp lu3t khác, �i�u l( T/ng công ty, các quy )-nh gi4a: 

a. C/ )ông v?i T/ng công ty; 

b. C/ )ông v?i H�QT, BKS, TG� hay ng*:i )i�u hành khác; 

Các bên liên quan c5 gFng gi2i quy,t tranh chDp )ó thông qua th*Bng l*+ng và hoà gi2i. 
TrH tr*:ng h+p tranh chDp liên quan t?i H�QT hoAc Ch. t-ch H�QT, Ch. t-ch H�QT 
ch. trì vi(c gi2i quy,t tranh chDp và yêu c6u tHng bên trình bày các thông tin liên quan 
),n tranh chDp trong vòng 30 ngày làm vi(c kC tH ngày tranh chDp phát sinh. Tr*:ng h+p 
tranh chDp liên quan t?i H�QT hay Ch. t-ch H�QT, bDt c0 bên nào cYng có thC yêu c6u 
BKS ch= )-nh m9t chuyên gia )9c l3p làm trung gian hòa gi2i cho quá trình gi2i quy,t 
tranh chDp. 

2. Tr*:ng h+p không )7t )*+c quy,t )-nh hoà gi2i trong vòng sáu (06) tu6n tH khi bFt )6u 
quá trình hoà gi2i hoAc n,u quy,t )-nh c.a trung gian hoà gi2i không )*+c các bên chDp 
nh3n, m9t bên có thC )*a tranh chDp )ó ra TrGng tài kinh t, hoAc Tòa án kinh t,. 

3. Các bên tI ch-u chi phí có liên quan t?i th. t>c th*Bng l*+ng và hoà gi2i. Vi(c thanh toán 
các chi phí c.a Tòa án )*+c thIc hi(n theo phán quy,t c.a Tòa án. 

C H��N G XXI 
B�  SUNG VÀ S�A ��I  �I�U L�   

�i�u 62.   B� SUNG VÀ S$A ��I �I	U L
 

1. Vi(c sLa )/i, b/ sung �i�u l( này ph2i )*+c �H�C� xem xét, quy,t )-nh. 

2. Trong tr*:ng h+p có nh4ng quy )-nh c.a pháp lu3t có liên quan ),n ho7t )9ng c.a T/ng 
công ty ch*a )*+c )� c3p trong b2n �i�u l( này hoAc trong tr*:ng h+p có nh4ng quy 
)-nh m?i c.a pháp lu3t khác v?i nh4ng )i�u kho2n trong �i�u l( này thì nh4ng quy )-nh 
c.a pháp lu3t )ó )*Bng nhiên )*+c áp d>ng và )i�u ch=nh ho7t )9ng c.a T/ng công ty. 

CH��N G XXII 
NGÀY HI�U L�C 

�i�u 63.   NGÀY HI
U L�C  

1. B2n )i�u l( này g;m 22 ch*Bng 63 )i�u )*+c �H�C� th*:ng niên 2018 nhDt trí thông 
qua ngày 18 tháng 04  n1m 2018 t7i Ngh- quy,t s5 01/NQ-PLC-�H�C� và cùng chDp 
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thu3n hi(u lIc toàn v1n c.a �i�u l( này. 

2. �i�u l( )*+c l3p thành m*:i (10) b2n, có giá tr- nh* nhau, trong )ó: 

a. M9t (01) b2n n9p t7i Phòng công ch0ng Nhà n*?c c.a )-a ph*Bng; 

b. N1m (05) b2n )1ng ký t7i cB quan chính quy�n theo quy )-nh c.a �y ban nhân dân 
T=nh, Thành ph5; 

c. B5n (04) b2n l*u gi4 t7i tr> s< chính c.a T/ng công ty. 

3. �i�u l( này là duy nhDt và chính th0c c.a T/ng công ty. 

4. Các b2n sao hoAc trích l>c �i�u l( T/ng công ty có giá tr- khi có ch4 ký c.a Ch. t-ch 
H�QT hoAc t5i thiCu m9t ph6n hai (1/2) t/ng s5 thành viên H�QT. 
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Hà N#i, ngày 18 tháng 04 n$m 2018 

CH� KÝ C�A NG��I ��I DI
N THEO PHÁP LU�T C�A T�NG CÔNG TY 
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PH
  L
C 01  
DANH SÁCH CÁC ��N V  PH
  THU�C  

T�NG CÔNG TY HÓA D�U PETROLIMEX-CTCP 

 

1. Chi nhánh Hóa d�u �à N%ng – t6ng 7, s5 122 )*:ng 2/9, ph*:ng Bình Thu3n, qu3n 

H2i Châu, TP �à NQng. 

2. Chi nhánh Hóa d�u Sài Gòn - S5 15 Lê Du@n, Qu3n I, Thành ph5 H; Chí Minh. 

3. Chi nhánh Hóa d�u C�n Th& - �*:ng tr>c chính, khu công nghi(p Trà Nóc I, qu3n 

Bình Th.y, Thành ph5 C6n ThB. 

4. Nhà máy D�u nh'n Th()ng Lý – ph*:ng S< d6u, H;ng Bàng, H2i Phòng. 

5. Nhà máy D�u nh'n Nhà Bè - huy(n Nhà Bè, thành ph5 H; Chí Minh. 
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PH
  L
C 02  
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON  

T�NG CÔNG TY HÓA D�U PETROLIMEX-CTCP 

 

1. Công ty TNHH Nh*a +('ng Petrolimex: 

-  Tên T/ng công ty 

      + Tên ti,ng Vi(t            :  CÔNG TY TNHH NH�A ���NG PETROLIMEX   

+ Tên giao d-ch qu5c t,:  PETROLIMEX ASPHALT COMPANY LIMITED 

+ Tên vi,t tFt là             :  PAC Co., Ltd 

 - Tr> s< )1ng ký c.a Công ty: 

+ �-a ch=: T6ng 19 tòa nhà s5 229 ph5 Tây SBn, ph*:ng Ngã t* S<, qu3n �5ng �a, thành 
ph5 Hà N9i; 

+ �i(n tho7i: 04 38513206;    Fax :   04 38513209; 

- Các )Bn v- ph> thu9c Công ty con, g;m: 

+ Chi nhánh Nh*a +('ng H,i Phòng. 

+ Chi nhánh Nh*a +('ng �à N%ng. 

+ Chi nhánh Nh*a +('ng Bình �-nh. 

+ Chi nhánh Nh*a +('ng Sài Gòn. 

+ Chi nhánh Nh*a +('ng C�n Th&.  

+ Chi nhánh Nh*a +('ng t i Lào. 

+ Chi nhánh Nh*a +('ng t i Campuchia. 

+ Nhà máy Nh*a +('ng Th()ng Lý. 

+ Nhà máy Nh*a +('ng C.a Lò. 

+ Nhà máy Nh*a +('ng Th/ Quang. 

+ Nhà máy Nh*a +('ng Quy Nh&n. 

+ Nhà máy Nh*a +('ng Nhà Bè. 

+ Nhà máy Nh*a +('ng Trà Nóc. 

 

2. Công ty TNHH Hóa ch0t Petrolimex: 

-  Tên T/ng công ty 

+ Tên ti,ng Vi(t            :  CÔNG TY TNHH HÓA CH�T PETROLIMEX    

+ Tên giao d-ch qu5c t,:  PETROLIMEX CHEMICALS COMPANY LIMITED 

- Tr> s< )1ng ký c.a Công ty: 

+ �-a ch=: T6ng 18 tòa nhà s5 229 ph5 Tây SBn, ph*:ng Ngã t* S<, qu3n �5ng �a, thành 
ph5 Hà N9i.; 

+ �i(n tho7i  : 04 38513210;  Fax:          043 8513214; 

- Các )Bn v- ph> thu9c Công ty con, g;m: 
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+ Chi nhánh Hóa ch0t Sài Gòn. 

+ Kho Hóa ch0t Th()ng Lý. 

+ Kho Hóa ch0t Nhà Bè. 
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PH
  L
C 03  
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN K�T  

T�NG CÔNG TY HÓA D�U PETROLIMEX-CTCP 

 

1. Công ty c� ph�n V1n t,i Hóa d�u VP. 
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QUY CHẾ 
NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

 

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2018 
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QUY CHẾ  
NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY  

CỦA TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2018 

của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex tổ chức vào ngày 18/04/2018) 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích ban hành và phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Tổng công ty Hóa Dầu 
Petrolimex-CTCP để (i) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Tổng công ty 
Hóa Dầu Petrolimex -CTCP và (ii) đảm bảo Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex -CTCP 
hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex 
-CTCP và các chuẩn mực, thông lệ tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm 
đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.  

2. Quy chế này áp dụng đối với các bộ phận trong bộ máy tổ chức của Tổng công ty Hóa 
Dầu Petrolimex -CTCP. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a. “Tổng công ty” và “PLC” là Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP; 

b. “Quản trị Tổng công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Tổng công ty 
được quản lý, định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì 
quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Tổng công ty. Các nguyên 
tắc quản trị Tổng công ty bao gồm: 

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; 

- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Tổng công ty; 

- Minh bạch trong hoạt động của Tổng công ty; 

- Lãnh đạo và kiểm soát Tổng công ty có hiệu quả. 

c. “Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với 
Tổng công ty được quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, khoản 
34 Điều 6 Luật Chứng khoán. 

d. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên 
số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. 
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e. Các từ ngữ, thuật ngữ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp 
luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. 

CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

MỤC I. CỔ ĐÔNG 

 

Điều 3. Quyền của cổ đông  

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Tổng công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo 
số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các 
nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Tổng công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và thực 
hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thông qua đại diện 
được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của ĐHĐCĐ; 
c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều 

lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành; 
d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ 

sở hữu; 
e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa 

đổi các thông tin không chính xác; 
f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ; 
g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tổng công ty, biên bản họp 

ĐHĐCĐ và nghị quyết ĐHĐCĐ; 
h. Trường hợp Tổng công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn 

lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng công ty sau khi Tổng công ty đã 
thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và 
thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Tổng công ty theo 
quy định của pháp luật; 

i. Yêu cầu Tổng công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại 
Điều 129 Luật doanh nghiệp; 

j. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong 
thời hạn liên tục tít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau đây: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Ban kiểm soát (BKS) theo 
quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Tổng công ty; 

b. Yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập họp ĐHĐCĐ theo các quy định tại Điều 
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114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; 
c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; 
d. Yêu cầu BKS kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt 

động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 
phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với 
cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ 
trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ 
phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong 
tổng số cổ phần của Tổng công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

Điều 4. Điều lệ Tổng công ty 

Điều lệ Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở các quy định của pháp luật, 
được tham chiếu theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính quy định và phù hợp với điều kiện 
thực tiễn của Tổng công ty. 

Điều 5. Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn 

1. HĐQT xây dựng cơ chế liên lạc thường xuyên với các cổ đông lớn. 

2. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, nghĩa vụ 
và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và của các cổ đông khác. 

MỤC II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC  
VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Điều 6. ĐHĐCĐ  

1. ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty. ĐHĐCĐ thường niên 
được tổ chức mỗi năm một (01) lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn 
(04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. ĐHĐCĐ 
thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công 
ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. 
Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty có các khoản 
ngoại trừ trọng yếu, Tổng công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp 
ĐHĐCĐ thường niên để giải thích các nội dung liên quan. 

3. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau: 

a. HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty; 
b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 



4 

 

c. Số thành viên hội đồng quản trị (TV HĐQT), thành viên độc lập HĐQT, Kiểm 
soát viên (KSV) ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số TV 
HĐQT bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ 
Tổng công ty; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ Tổng công ty 
yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ phải được thể hiện 
bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các 
cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ 
chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

e. BKS yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu BKS có lý do tin tưởng rằng các TV HĐQT 
hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 
160 Luật doanh nghiệp hoặc HĐQT hành động hoặc có ý định hành động ngoài 
phạm vi quyền hạn của mình; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

4. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 

a. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số 
TV HĐQT, thành viên độc lập HĐQT hoặc KSV còn lại như quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 
Điều này; 

b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a khoản 4 
Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, BKS phải thay thế HĐQT 
triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm b khoản 4 
Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế HĐQT, 
BKS triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật doanh 
nghiệp. 
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể 
đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành 
họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành 
họp ĐHĐCĐ được Tổng công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi 
phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, kể cả chi phí ăn ở và đi 
lại. 

Điều 7. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ  

1. HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập theo các trường 
hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 15 Điều lệ Tổng công ty. 

2. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. 
Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn năm (05) 
ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ; 
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b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
d. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 
e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
f. Thông báo và gửi thông báo họp ĐHĐCĐ cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp; 
g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

Điều 8. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ  

1. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, 
đồng thời công bố trên website của Tổng công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở 
giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất 
cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày 
trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc 
chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình 
họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được 
gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên website của Tổng công ty. Trong trường hợp tài 
liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường 
dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu TV HĐQT, 

KSV; 
c. Phiếu biểu quyết; 
d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ Tổng công ty 
có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn 
bản và phải được gửi đến Tổng công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc 
cuộc họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc 
tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 
định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần 
cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

Điều 9. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ  

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể 
ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại 
diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền 
cho mỗi người đại diện. 

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu 
của Tổng công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký 
của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy 
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quyền dự họp; 
b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký 

của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ 
chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo 
pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp 
trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc 
chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ 
định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó 
chưa đăng ký với Tổng công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy 
quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các 
trường hợp sau đây: 

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 
hành vi dân sự; 

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 
c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Tổng công ty nhận được thông báo về 
một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc trước khi cuộc họp 
được triệu tập lại. 

Điều 10. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 
phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký 
hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 
ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của 
cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi 
tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản 
đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để 
quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo 
từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội 
bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của 
Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của 
Chủ tọa cuộc họp. 

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền 
đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. 
Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu 



7 

 

lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

4. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch 
vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các TV HĐQT còn lại bầu một người 
trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được 
người làm chủ tọa, Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số 
những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển cuộc họp 
ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa 
cuộc họp. 

5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai 
mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội 
dung chương trình họp. 

6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp 
ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh 
được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có 
đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh 
nghiệp. 

8. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy 
quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp 
lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy 
định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp ĐHĐCĐ sau 
khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện 
nêu trên ra khỏi đại hội. 

9. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành 
các biện pháp thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp ĐHĐCĐ; 
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu 

tập họp ĐHĐCĐ có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất 
cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc 
sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

10. Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập 
họp ĐHĐCĐ khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại 
hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được 
theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa 
điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 
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Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo 
Điều khoản này. 

11. Trong Điều lệ Tổng công ty (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi 
là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

12. Hàng năm, Tổng công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất một (01) lần. ĐHĐCĐ thường 
niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Điều 11. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc 
biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, TV HĐQT, KSV, TGĐ, cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Tổng công ty có quyền 
yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường 
hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định 
của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 
Tổng công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ Tổng công ty. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Tổng công ty. 

Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng 
tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ 
theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. 

Điều 12. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới 
hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng 
tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ; 
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ về từng 

vấn đề trong chương trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 

đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương 
ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 
thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và 
không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 
họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 
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Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội 
dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. 
Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác 
của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên website của Tổng công ty trong thời 
hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) 
ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được 
tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa 
ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. 

5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ 
đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Tổng công ty. 

Điều 13. Điều kiện để nghị quyết được thông qua  

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của ĐHĐCĐ 
về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các 
cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 
mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng công ty; 
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế TV HĐQT, BKS và báo cáo việc HĐQT bổ 

nhiệm TGĐ. 

2. Bầu TV HĐQT và BKS phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh 
nghiệp. 

3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ 
phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, 
giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% 
trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được 
kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp 
ĐHĐCĐ. 

4. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm 
hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. Các nghị quyết ĐHĐCĐ 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.  

Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết 
của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 147 của Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó 
vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp 
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áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Việc biểu quyết bầu TV HĐQT và BKS 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 BKS và cổ đông có quyền dồn hết 
hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 
trúng cử TV HĐQT hoặc KSV 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 Tổng công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 
nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 
ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định trong quy 
chế bầu cử. 

6. Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; Việc gửi nghị quyết được 
thực hiện bằng việc đăng tải trên website của Tổng công ty. 

Điều 14. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ  

1. Tổng công ty công bố nghị quyết ĐHĐCĐ trong vòng hai mươi bốn (24) giờ trên các 
ấn phẩm và Website của Tổng công ty và các phương tiện thông tin theo quy định. 

2. Nghị quyết được công bố trên Website của Tổng công ty. 

3. Việc thông báo nghị quyết ĐHĐCĐ phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và do TGĐ hoặc 
người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. 

Điều 15. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
nghị quyết của ĐHĐCĐ  

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 
ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 
ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty. 

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải 
trình dự thảo nghị quyết. HĐQT 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 mười lăm (15) ngày trước 
ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu 
kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số của Tổng công ty; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính 
của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước 
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công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 
của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua 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 Tổng công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Tổng 

công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại 
diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật 
của tổ chức được ủy quyền. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Tổng công ty theo các hình thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng 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 Tổng công ty qua fax hoặc thư 
điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến Tổng công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 
lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm 
kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không 
được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

6. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của 
cổ đông không phải là người điều hành Tổng công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các 
nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Tổng công ty; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 
phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 
e. Các vấn đề đã được thông qua; 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Tổng công 

ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các TV HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách 
nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm 
về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung 
thực, không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, 
kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Tổng công ty có trang thông tin điện tử, việc 
gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên website của Tổng công ty 
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trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và 
tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính 
của Tổng công ty. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được 
số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có 
giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

Điều 16. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 

Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên phải có các nội dung chủ yếu 
sau:  

- Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng công ty trong năm tài chính; 

- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT; 

- Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT; 

- Kết quả giám sát đối với TGĐ; 

- Kết quả giám sát đối với người điều hành doanh nghiệp khác; 

- Các kế hoạch dự kiến trong tương lai. 

Điều 17. Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 

Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên phải có các nội dung chủ yếu 
sau: 

- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS; 

- Tổng kết các cuộc họp của BKS và các quyết định của BKS; 

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty; 

- Kết quả giám sát đối với TV HĐQT, TGĐ và người điều hành doanh nghiệp khác; 

- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGĐ và cổ đông; 

- Các đề xuất và kiến nghị của BKS. 

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TV HĐQT 

MỤC I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT 

1. HĐQT là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để 
quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty không thuộc thẩm quyền 
của ĐHĐCĐ.  
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2. HĐQT có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ Tổng công ty. 

3. HĐQT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn 
bản. Mỗi TV HĐQT có một phiếu biểu quyết. 

4. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, HĐQT tuân thủ đúng quy định 
của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp nghị 
quyết do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Tổng công ty gây 
thiệt hại cho Tổng công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng 
liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho Tổng 
công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.  

5. HĐQT Tổng công ty chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và trước pháp luật về mọi hoạt 
động của Tổng công ty. 

Điều 19. Thành phần và nhiệm kỳ của TV HĐQT 

1. Số lượng TV HĐQT là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của TV HĐQT không quá 05 (năm) 
năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Cơ cấu TV HĐQT như sau: Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một 
phần ba (1/3) tổng số TV HĐQT. 

3. TV HĐQT không còn tư cách TV HĐQT trong các trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm TV HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị 
luật pháp cấm không được làm TV HĐQT; 

b. Có đơn từ chức; 
c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng chứng chuyên 

môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 
d. Không tham dự các cuộc họp của HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 
e. Theo quyết định của ĐHĐCĐ; 
f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Tổng công ty với tư cách là ứng viên 

HĐQT; 
g. Do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị thay đổi người đại diện. 
h. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

4. Việc bổ nhiệm TV HĐQT phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật 
về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

5. TV HĐQT có thể không phải là cổ đông của Tổng công ty. 

Điều 20. Trách nhiệm của TV HĐQT 

1. TV HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật 
Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

2. TV HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 
tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng công ty; 

3. Trung thành với lợi ích của Tổng công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí 
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quyết, cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Tổng 
công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Tổng công ty về doanh nghiệp mà họ và 
người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo 
này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Tổng công ty. 

5. TV HĐQT phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các 
vấn đề được đưa ra thảo luận. TV HĐQT được ủy quyền cho người khác dự họp và hoặc 
giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của TV HĐQT nếu được đa số TV 
HĐQT chấp thuận. Trường hợp này, TV HĐQT vẫn phải chịu trách nhiệm về những nội 
dung và kết quả ủy quyền cho người khác thực hiện. Người được ủy quyền có trách 
nhiệm báo cáo toàn bộ nội dung, kết quả thực hiện với người ủy quyền. 

6. TV HĐQT có quyền yêu cầu TGĐ, Phó TGĐ, cán bộ quản lý các đơn vị trong Tổng 
công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của 
Tổng công ty và của các đơn vị trong Tổng công ty. Cán bộ quản lý được yêu cầu phải 
cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của TV HĐQT. 

7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp. 

Điều 21. Chủ tịch HĐQT  

1. HĐQT bầu một thành viên của HĐQT làm Chủ tịch. 

2. Chủ tịch HĐQT có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc 
họp HĐQT; chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy 
định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. 

3. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm đảm bảo việc HĐQT gửi báo cáo tài chính năm, báo 
cáo hoạt động của Tổng công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của HĐQT cho 
các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

4. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của 
mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp 
không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các 
thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số. 

5. Chủ tịch HĐQT có thể bị bãi miễn theo quyết định của HĐQT. Trường hợp Chủ tịch 
HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn mười 
(10) ngày. 

MỤC II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC  
 ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, BÃI NHIỆM TV HĐQT 

 

Điều 22. Tiêu chuẩn và điều kiện làm TV HĐQT 
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TV HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 
nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp. 

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và 
không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty. 

3. TV HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là TV HĐQT của công ty khác. 

Điều 23. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí TV HĐQT  

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 
có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.  

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: 

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;  

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  

- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;  

- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;  

- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 
theo cơ chế do HĐQT đề xuất, đảm bảo ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia 
HĐQT quy định tại Điều 22 Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty. Trong trường hợp này, 
ứng cử viên đủ điều kiện làm TV HĐQT độc lập được HĐQT đương nhiệm ưu tiên đề 
cử. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng 
và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. 

Điều 24. Cách thức bầu TV HĐQT 

1. Việc biểu quyết bầu TV HĐQT 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 và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng 
số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.  

2. Người trúng cử TV HĐQT 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 Tổng công ty.  

3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên 
cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 
ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định trong quy chế bầu cử. 
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Điều 25. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm TV HĐQT 

1. TV HĐQT bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật 
Doanh nghiệp; 

b. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp 
bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức; 
d. Do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị thay đổi người đại diện. 

2. Thành viên HĐQT có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

Điều 26. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm TV HĐQT 

Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm TV HĐQT, Tổng công ty có trách nhiệm công bố theo các quy 
định của pháp luật 

Điều 27. Cách thức giới thiệu ứng viên TV HĐQT  

 1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên 
HĐQT được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước 
ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên website của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm 
hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn 
bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và 
phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm TV HĐQT.  

2. Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu 
sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b. Trình độ học vấn; 
c. Trình độ chuyên môn; 
d. Quá trình công tác; 
e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản 

lý khác; 
f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp 

ứng viên đó hiện đang là TV HĐQT của Tổng công ty; 
g. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có); 
h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
i. Các thông tin khác (nếu có). 

MỤC III. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HĐQT 

 

Điều 28. Thông báo họp HĐQT 
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1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, lập chương 
trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. 
Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một 
(01) lần. 

2. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các TV HĐQT và các KSV ít nhất năm (03) 
ngày làm việc trước ngày họp. TV HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn 
bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của TV HĐQT đó. 
Thông báo họp HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ 
thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu 
cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết 
của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng 
phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng TV HĐQT và các KSV được đăng ký tại 
Tổng công ty. 

Điều 29. Điều kiện tổ chức họp HĐQT  

1. Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số TV 
HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được 
đa số TV HĐQT chấp thuận. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 
lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 
triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số TV HĐQT dự họp. 

2. TV HĐQT phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các 
vấn đề được đưa ra thảo luận. TV HĐQT được ủy quyền cho người khác dự họp và hoặc 
giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của TV HĐQT nếu được đa số TV 
HĐQT chấp thuận. Trường hợp này, TV HĐQT vẫn phải chịu trách nhiệm về những nội 
dung và kết quả ủy quyền cho người khác thực hiện. Người được ủy quyền có trách 
nhiệm báo cáo toàn bộ nội dung, kết quả thực hiện với người ủy quyền. 

Điều 30. Cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT  

1. HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số (trên 50%) TV 
HĐQT dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, 
phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định. 

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 
tán thành của đa số (trên 50%) TV HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu 
lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

3. TV HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến của mình. 

Điều 31. Ghi biên bản họp HĐQT  

1. Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới 
hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng 
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nước ngoài, có các nội dung chủ yếu yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
c. Thời gian, địa điểm họp; 
d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 

họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 
e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 
g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 
h. Các vấn đề đã được thông qua; 
i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của 
nội dung biên bản họp HĐQT. 

2. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Tổng công ty. 

3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp 
có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong 
biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

Điều 32. Thông qua nghị quyết và thông báo nghị quyết HĐQT 

1. Nghị quyết của HĐQT được thông qua tại các phiên họp HĐQT hoặc xin ý kiến các 
TV HĐQT bằng văn bản, fax, thư điện tử theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của 
Tổng công ty.  

2. Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền thay mặt HĐQT ký ban 
hành nghị quyết. 

3. Nghị quyết của HĐQT có tính chất bắt buộc thi hành trong toàn hệ thống Tổng công 
ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được sao gửi cụ thể như sau: 

a. Các TV HĐQT, TGĐ, BKS Tổng công ty. 
b. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT có liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể được 

gửi tới các đơn vị và cá nhân có liên quan. 
c. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT có liên quan đến hoạt động của toàn hệ 

thống Tổng công ty, được sao gửi cho tất cả các đơn vị thành viên trong hệ thống 
Tổng công ty. 

4. Tổng công ty thực hiện việc thông báo nghị quyết HĐQT theo quy định về việc công 
bố thông tin. 

 



19 

 

CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 33. Tiêu chuẩn KSV  

KSV phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật 
doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty; 

2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các 
báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

Điều 34. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí KSV theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty  

1. Việc ứng cử, đề cử KSV được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 
25 Điều lệ Tổng công ty. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng 
cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế 
do BKS đương nhiệm đề xuất, đảm bảo ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia 
BKS quy định tại Điều 33 Quy chế này và Điều lệ Tổng công ty. Trong trường hợp này, 
ứng cử viên có kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến Tổng công ty được BKS đương 
nhiệm ưu tiên đề cử. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố 
rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 35. Cách thức bầu KSV 

1. Việc biểu quyết bầu KSV 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 BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu 
bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.  

2. Người trúng cử KSV được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu 
từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ 
Tổng công ty.  

3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên 
cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 
nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định trong quy chế bầu cử. 

Điều 36. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV  

1. KSV bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV theo quy định tại Luật doanh 
nghiệp; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
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d. Do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị thay đổi người đại diện. 
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. KSV bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của KSV quy định của 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty; 
c. Theo quyết định của ĐHĐCĐ; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 37. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV 

Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS, Tổng công ty có trách nhiệm công bố theo các 
quy định của pháp luật. 

Điều 38. Các ban thuộc HĐQT 

1. HĐQT có các Ban giúp việc để hỗ trợ hoạt động của HĐQT theo nghị quyết của 
HĐQT. 

2. HĐQT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Ban. 

Điều 39. Người phụ trách quản trị Tổng công ty  

1. HĐQT Tổng công ty bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm các nhiệm vụ của Người 
phụ trách quản trị Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty tối 
đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị Tổng công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư 
ký Tổng công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 
b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty; 
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và quyết 

định của HĐQT. 

3. HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty khi cần nhưng không 
trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý 
Người phụ trách quản trị Tổng công ty tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc 
liên quan giữa Tổng công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc 
BKS; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 
d. Tham dự các cuộc họp; 
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp; 
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f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin 
khác cho TV HĐQT và KSV; 

g. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Tổng công ty; 
h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; 
i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

CHƯƠNG V. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM  
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY 

 

Điều 40. Người điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của TGĐ và được sự chấp thuận của HĐQT, Tổng công ty được tuyển 
dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế 
quản lý của Tổng công ty do HĐQT quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có 
trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Tổng công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động 
và tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 
TGĐ do HĐQT quyết định và hợp đồng lao động với những người điều hành khác do 
HĐQT quyết định sau khi tham khảo ý kiến của TGĐ. 

Điều 41. Bổ nhiệm, miễn nhiệm TGĐ 

1. HĐQT bổ nhiệm một (01) TV HĐQT hoặc một người khác làm TGĐ; ký hợp đồng lao 
động trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích 
khác của TGĐ phải được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên, được thể hiện thành mục 
riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Tổng công 
ty. 

2. Nhiệm kỳ của TGĐ không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ 
nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. 

3. TGĐ phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý 
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ Tổng công ty. 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Tổng công ty. 
c. TGĐ không được đồng thời là Giám đốc hoặc TGĐ của doanh nghiệp khác. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám quy định tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ Tổng 
công ty. 

5. TGĐ chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 
hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu. 

6. HĐQT có thể miễn nhiệm TGĐ khi đa số TV HĐQT có quyền biểu quyết dự họp tán 
thành và bổ nhiệm TGĐ mới thay thế. 
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Điều 42. Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác  

1. Tổng công ty có các Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác được HĐQT bổ 
nhiệm, ký hợp đồng có thời hạn (không quá 05 năm) và có thể được bổ nhiệm lại, thay 
thế. Cơ cấu, số lượng Phó TGĐ phù hợp với quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh của 
Tổng công ty.  

2. Phó TGĐ giúp TGĐ quản lý, điều hành Tổng công ty theo phân công và/hoặc ủy 
quyền; chịu trách nhiệm trước TGĐ, HĐQT và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân 
công và ủy quyền. 

 3. KTT có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của Tổng công ty; giúp 
TGĐ, HĐQT giám sát tài chính tại Tổng công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; 
chịu trách nhiệm trước TGĐ, HĐQT và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và 
ủy quyền.  

4. Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác phải có các tiêu chuẩn và điều kiện 
theo quy định tại Quy chế quản lý công tác tổ chức – cán bộ của Tổng công ty do HĐQT 
ban hành và pháp luật có liên quan. 

5. Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác được hưởng tiền lương và lợi ích khác 
theo quy định của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 43. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với Phó TGĐ, KTT và 
các chức danh quản lý khác 

1. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác: 

a. HĐQT là cơ quan trực tiếp thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó TGĐ, KTT 
và các chức danh quản lý khác.  

b. HĐQT tìm chọn hoặc TGĐ đề xuất lựa chọn cán bộ để giới thiệu cho HĐQT căn 
cứ vào các tiêu chuẩn và nhu cầu công việc của vị trí cần bổ nhiệm.  

c. Căn cứ vào danh sách các ứng viên để bổ nhiệm vào vị trí Phó TGĐ, KTT và các 
chức danh quản lý khác, HĐQT tiến hành quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định 
tại Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ của Tổng công ty. 

2. Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý  
khác: 

a. Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác muốn từ chức phải làm đơn gửi 
cho HĐQT. HĐQT xem xét và ra quyết định trong thời hạn một (01) tháng kể từ 
khi tiếp nhận đơn xin từ chức. Trong thời gian chưa có ý kiến chuẩn y của HĐQT,  
Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ của mình ở vị trí đã được bổ nhiệm. 

b. HĐQT có thể miễn nhiệm Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác trong 
các trường hợp sau: 

- Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ; 
- Do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác; 
- Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của Tổng công ty; vi 
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phạm pháp luật nhưng chưa đến mức cách chức. 
- Các trường hợp khác. 
c. Quy trình miễn nhiệm, từ chức đối với Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý 

khác thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ của 
Tổng công ty. 

Điều 44. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm TGĐ, Phó TGĐ, KTT và các chức danh 
quản lý khác 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm đối với TGĐ, Phó TGĐ, KTT và các 
chức danh quản lý khác; Tổng công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ 
Tổng công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên Website của Tổng công ty theo quy 
định. 

CHƯƠNG VI. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TGĐ 

 

Điều 45. Mối quan hệ giữa các TV HĐQT 

1. Quan hệ giữa các TV HĐQT là quan hệ phối hợp; các TV HĐQT có trách nhiệm thông 
tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý các công việc mà TV HĐQT được phân công chịu trách nhiệm 
chính, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do TV HĐQT khác phụ trách mà cần có ý 
kiến của thành viên đó thì TV HĐQT chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử 
lý. Trong trường hợp giữa các TV HĐQT còn có ý kiến khác nhau, thì thành viên chịu 
trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ 
chức họp hay lấy ý kiến của các TV HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ của 
Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT do HĐQT ban hành. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại công việc giữa các TV HĐQT thì các TV HĐQT 
phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan bằng văn bản. 

Điều 46. Mối quan hệ công tác giữa HĐQT với TGĐ 

1. HĐQT chịu trách nhiệm bổ nhiệm TGĐ để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày 
của Tổng công ty; đồng thời kịp thời bãi nhiệm TGĐ không đáp ứng được các điều kiện, 
tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. 

2. HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của TGĐ trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt 
nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp TGĐ hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. 

3. HĐQT thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật, xử lý sai phạm đối với TGĐ một cách 
khách quan trên các căn cứ và cơ sở phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy 
định nội bộ của Tổng công ty. 

4. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nếu phát hiện vấn đề 
không có lợi cho Tổng công ty thì TGĐ đề nghị với HĐQT để xem xét điều chỉnh lại 
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nghị quyết, quyết định. Trường hợp HĐQT không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định 
thì TGĐ vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên ĐHĐCĐ gần 
nhất. 

5. Trước các cuộc họp HĐQT 03 (ba) ngày làm việc; TGĐ phải gửi báo cáo bằng văn bản 
về tình hình hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm và phương hướng hoạt động trong 
thời kỳ tới của Tổng công ty cho HĐQT (thông qua Thư ký HĐQT). 

6. TGĐ có trách nhiệm báo cáo HĐQT mọi vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành 
kinh doanh của Tổng công ty. 

7. Chủ tịch HĐQT tham dự hoặc cử đại diện của HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban, 
các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do TGĐ chủ trì. Chủ tịch HĐQT hoặc 
người đại diện HĐQT dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không có quyền 
kết luận cuộc họp. 

8. Định kỳ hàng năm HĐQT xem xét, đánh giá, phê duyệt bổ sung quy hoạch lãnh đạo 
cho các vị trí TGĐ, Phó TGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác. 

9. Các chương trình nghiên cứu, khảo sát, học tập trong nước và ngoài nước; các cuộc 
đàm phán và ký kết hợp đồng… của Tổng công ty có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của HĐQT, TGĐ có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT đề cử TV HĐQT 
tham dự. 

10. Các cuộc họp do các cơ quan có liên quan mời ban lãnh đạo Tổng công ty tham dự 
(trừ những trường hợp mời đích danh), thì tùy theo tính chất từng cuộc họp để phân công 
cụ thể. Những cuộc họp có liên quan đến đổi mới tổ chức, cơ chế, chính sách, kế hoạch 
hàng năm, kế hoạch 5 năm, chiến lược phát triển trung-dài hạn hoặc xử lý những vấn đề 
đang vướng mắc lớn của Tổng công ty thì Chủ tịch HĐQT và TGĐ cùng dự; hoặc Chủ 
tịch HĐQT quyết định một trong hai chức danh trên tham dự, sau đó thông báo lại cho 
nhau. 

11. Tại các phiên họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT hoặc người chủ trì phiên họp căn cứ nội 
dung họp để quyết định mời thêm các Phó TGĐ hoặc Trưởng/Phó Phòng/Ban/đơn vị 
phục trách mảng công việc có liên quan tham dự họp, báo cáo công việc cụ thể và tham 
gia ý kiến (nếu có). 

12. Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban TGĐ hoặc các phiên họp liên quan 
đến các nội dung quan trọng do Ban TGĐ chủ trì, người chủ trì mời và Chủ tịch HĐQT 
tham dự hoặc cử đại diện HĐQT cùng tham dự họp và chỉ đạo trực tiếp (nếu có). 

13. TGĐ chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ 
và quyền hạn được giao theo định kỳ. 

14. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của các TV HĐQT, TGĐ, Phó 
TGĐ và cán bộ quản lý Tổng công ty thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông 
tin, báo cáo chỉ đạo giải quyết có liên quan đến mảng công việc được phân công phụ 
trách, thực hiện. 

15. TGĐ phải hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong từng 
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thời kỳ của Tổng công ty để báo cáo HĐQT. 

16. Trường hợp phát hiện có rủi ro, hoặc các sự cố, các việc có thể ảnh hưởng lớn đến uy 
tín hoặc kết quả, hiệu quả, an toàn hoạt động kinh doanh của Tổng công ty hoặc các sự 
việc xét thấy cần thiết khác. TGĐ phải báo cáo ngay HĐQT để chỉ đạo giải quyết kịp 
thời. 

17. Tất cả các văn bản, tờ trình báo cáo HĐQT phải do TGĐ ký trình. Trường hợp đặc 
biệt, TGĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho 01 Phó TGĐ thực hiện, trường hợp này 
TGĐ vẫn phải chịu trách nhiệm về những nội dung ủy quyền. 

Điều 47. Mối quan hệ công tác giữa HĐQT với BKS  

1. HĐQT có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với BKS tạo điều kiện cung cấp tất cả các tài 
liệu và thông tin cần thiết cho BKS, tôn trọng tính độc lập, khách quan của BKS. 

2. HĐQT có trách nhiệm bố trí bộ máy giúp việc cho BKS, tạo điều kiện tốt nhất cho các 
KSV BKS trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ của BKS; và có trách 
nhiệm chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo kiến nghị, đề xuất của 
BKS. Tiền lương, thù lao của bộ máy giúp việc do HĐQT quyết định.  

3. Chủ tịch HĐQT mời BKS tham dự cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. 

4. Trưởng BKS có trách nhiệm thông báo kịp thời tới HĐQT những vấn đề phát sinh tại 
các cuộc họp của BKS, mọi biên bản họp BKS phải được gửi tới HĐQT (thông qua Thư 
ký HĐQT) chậm nhất sau năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp BKS. 

5. BKS phải kịp thời thông báo cho HĐQT khi phát hiện trường hợp vi phạm của người 
quản lý Tổng công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty; 

6. Chậm nhất vào ngày mùng năm (05) của tháng đầu quý, BKS gửi cho HĐQT (thông 
qua Thư ký HĐQT) báo cáo thực hiện công tác giám sát tuân thủ các quy định của pháp 
luật, Điều lệ Tổng công ty trong quản trị, điều hành Tổng công ty; trong đó có các kiến 
nghị, đề xuất giải pháp (nếu có) để ngăn ngừa, khắc phục, xử lý các sai phạm. Thư ký 
HĐQT có trách nhiệm gửi báo cáo của BKS cho các TV HĐQT cùng với các tài liệu 
khác để phục vụ cho họp HĐQT. 

7. HĐQT có quyền đề nghị BKS thực hiện kiểm tra, giám sát theo yêu cầu.                                                             

8. Trên cơ sở các báo cáo của BKS, HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo từng đơn vị/toàn hệ 
thống công ty mẹ - công ty con trong Tổng công ty có giải pháp khắc phục các tồn tại, 
hạn chế, sai phạm để tổ chức kinh doanh an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp 
luật và Điều lệ Tổng công ty. 

9. Thông qua BKS, HĐQT xem xét tính trung thực của các Báo cáo tài chính; thông tin 
tài chính, tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ và quản lý thông tin được công 
bố. 

10. BKS có quyền đề nghị HĐQT họp bất thường hoặc triệu tập ĐHĐCĐ họp bất thường 
theo pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

11. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, KSV BKS có thể đề nghị HĐQT cung cấp 
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thông tin, tài liệu cụ thể về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng 
công ty. 

12. HĐQT đảm bảo tất cả các tài liệu, thông tin tài chính và thông tin khác được cung cấp 
cho các TV HĐQT sẽ được cung cấp đồng thời cho BKS. 

CHƯƠNG VII. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN 
THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 
TỔNG CÔNG TY 

 

Điều 48. Đánh giá hoạt động đối với TV HĐQT, KSV, TGĐ, Phó TGĐ, KTT và 
người điều hành khác  

1. Phân cấp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm: 

a. HĐQT đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng TV HĐQT, 
TGĐ, Trưởng BKS và cán bộ thuộc quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ. 

b. TGĐ đánh giá các cán bộ thuộc quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ. 

c. Trưởng BKS đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các KSV. 

2. Phương thức đánh giá:  

Tùy thuộc vào quy định của HĐQT, công tác đánh giá hoạt động của TV HĐQT, TGĐ, 
KSV, Phó TGĐ, KTT và người điều hành khác có thể được tiến hành một hoặc một số 
phương thức sau: 

- Tự nhận xét đánh giá; 
- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm; 
- Cách thức phù hợp khác do HĐQT lựa chọn vào từng thời điểm. 

3. Tiêu chí đánh giá, gồm: 

a. Kết quả thực hiện công việc được giao bao gồm mức độ hoàn thành, khối lượng, 
chất lượng, hiệu quả công việc cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của đơn 
vị. 

b. Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành Điều 
lệ Tổng công ty, chủ trương, chính sách của Tổng công ty và pháp luật. 

c. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức 
tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm 
nhiệm. 

d. Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý, việc chống tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu. 

e. Đoàn kết, phối hợp trong đơn vị với các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty và 
mức độ tín nhiệm. 

f. Các tiêu chí đánh giá khác (nếu có) do HĐQT ban hành trong từng thời kỳ. 
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4. Xếp loại đánh giá 

a. Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại TV HĐQT, TGĐ, KSV, Phó TGĐ, 
KTT và người điều hành khác được phân thành các loại sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao; 
- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
b. Các văn bản đánh giá hoạt động của TV HĐQT, TGĐ, KSV, Phó TGĐ, KTT và 

người điều hành khác phải được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân của cán bộ. 

Điều 49. Khen thưởng 

1. Các TV HĐQT, TGĐ, KSV, Phó TGĐ, KTT và người điều hành khác có thành tích 
trong công tác quản trị, điều hành và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, khen 
thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và Quy chế thi đua khen thưởng và 
các quy định nội bộ khác của Tổng công ty do HĐQT ban hành. 

2. Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ 
tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo Quy chế khen thưởng và các quy định nội bộ 
khác của Tổng công ty. 

Điều 50. Kỷ luật 

1. Các TV HĐQT, TGĐ, KSV, Phó TGĐ, KTT và người điều hành khác trong quá trình 
thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm các quy định khác có liên quan của pháp luật, 
Điều lệ Tổng công ty, quy chế nội quy lao động và các quy định khác có liên quan của 
Tổng công ty; tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ 
luật theo quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ khác của Tổng công ty. 

2. HĐQT quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm. 

3. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự thủ tục 
xử lý vi phạm kỷ luật được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Tổng 
công ty. 

CHƯƠNG VIII. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

 

Điều 51. Người phụ trách quản trị Tổng công ty  

1. HĐQT bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản 
trị Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty tối đa là năm (05) 
năm. Người phụ trách quản trị Tổng công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty 
theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 
b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 
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kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty; 
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và quyết 

định của HĐQT. 

3. HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty khi cần nhưng không 
trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.  

HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Tổng công ty tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị Tổng công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc 
liên quan giữa Tổng công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc 
BKS; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 
d. Tham dự các cuộc họp; 
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp; 
f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin 

khác cho TV HĐQT và KSV; 
g. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Tổng công ty; 
h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; 
i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

5. Sau khi có quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm đối với Người phụ trách quản trị 
Tổng công ty; Tổng công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Tổng công ty 
và cho các cơ quan hữu quan, trên Website của Tổng công ty theo quy định. 

CHƯƠNG IX. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI 
CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG CÔNG TY 

 

Điều 52. Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi của các TV HĐQT, 
TGĐ và người điều hành Tổng công ty khác 

1. TV HĐQT, TGĐ, KSV, Phó TGĐ, KTT và người điều hành khác và những người liên 
quan không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho 
Tổng công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ 
chức vụ của mình để tư lợi cá nhân và/hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức và/hoặc cá 
nhân khác. 

2. TV HĐQT, TGĐ, KSV, Phó TGĐ, KTT và người điều hành khác có trách nhiệm và 
nghĩa vụ thông báo cho HĐQT những hợp đồng giữa Tổng công ty với chính đối tượng 
đó hoặc với những người có liên quan tới đối tượng đó. Những đối tượng này được tiếp 
tục thực hiện hợp đồng khi các TV HĐQT không có quyền và lợi ích liên quan đã quyết 
định không truy cứu vấn đề này. 
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3. Tổng công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các TV HĐQT, 
TGĐ, KSV, Phó TGĐ, KTT và người điều hành khác và những người có liên quan hoặc 
bất kỳ pháp nhân nào mà các đối tượng trên có quyền và lợi ích liên quan, trừ khi 
ĐHĐCĐ có quyết định khác. 

4. TV HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người 
có liên quan đến thành viên đó tham gia, kể cả trong trường hợp quyền và lợi ích của TV 
HĐQT trong giao dịch này chưa được xác định. Các giao dịch nêu trên phải được trình 
bày trong Thuyết minh báo cáo tài chính cùng kỳ và công bố trong Báo cáo thường niên. 

5. Các TV HĐQT, TGĐ, KSV, Phó TGĐ, KTT và người điều hành khác hay người có 
liên quan với các đối tượng trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công 
bố của Tổng công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự mình tiến hành các giao dịch có 
liên quan. 

Điều 53. Giao dịch với người có liên quan 

1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Tổng công ty phải ký kết hợp đồng 
bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ 
thể. Các điều khoản ký kết, bổ sung sửa đổi, thời hạn hiệu lực, giá cả cũng như căn cứ 
xác định giá cả của hợp đồng phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 

2. Tổng công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa người có liên quan can 
thiệp vào hoạt động của Tổng công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Tổng công ty thông 
qua việc độc quyền các kênh mua, bán, phân phối, lũng đoạn giá cả...  

3. Tổng công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và người có liên 
quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của 
Tổng công ty. Tổng công ty không được cung cấp những đảm bảo về tài chính cho các cổ 
đông và người có liên quan. 

Điều 54. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến 
Tổng công ty 

1. Tổng công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của những người có quyền lợi liên 
quan đến công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung 
cấp, cộng đồng và những người khác có quyền lợi liên quan đến Tổng công ty. 

2. Tổng công ty cần hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến Tổng 
công ty thông qua việc: 

a. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chủ nợ để giúp họ đánh giá 
về tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty và đưa ra quyết định; 

b. Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài 
chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ 
trực tiếp với HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ và BKS. 

3. Tổng công ty phải quan tâm tới các vấn đề về phúc lợi, bảo vệ môi trường, lợi ích 
chung của cộng đồng, và trách nhiệm xã hội của Tổng công ty. 
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CHƯƠNG X. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH 

 

Điều 55. Công bố thông tin 

1. Tổng công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và 
bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị 
Tổng công ty cho cổ đông và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được 
thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ. Ngoài ra, Tổng công ty phải công bố 
kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá 
chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.  

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ 
đông và nhà đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời. Ngôn từ trong công 
bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư. 

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

1. Tổng công ty phải lập bản 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, và phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua cho cơ 
quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan đăng ký kinh 
doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh 
một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Tổng công ty trong năm tài 
chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt 
động của Tổng công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 
thuyết minh báo cáo tài chính.  

3. Tổng công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo 
sáu tháng và quý của Tổng công ty phải được công bố trên website của Tổng công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài 
chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc của Tổng công 
ty, tại trụ sở chính của Tổng công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

6. Tổng 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. 

Điều 57. Tổ chức công bố thông tin của Tổng công ty 

1. Tổng công ty tổ chức công bố thông tin gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Xây dựng ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng 
khoán và các văn bản hướng dẫn; 
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- Bổ nhiệm tối thiểu một (01) cán bộ công bố thông tin.  

2. Cán bộ công bố thông tin có thể là Thư ký hoặc cán bộ quản lý kiêm nhiệm. 

3.Cán bộ công bố thông tin phải là người:  

- Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học;  
- Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ;  
- Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ 

đông, ghi nhận những ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các 
cổ đông và các vấn đề quản trị Tổng công ty theo quy định;  

- Chịu trách nhiệm về công bố thông tin của Tổng công ty với nhà đầu tư theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

CHƯƠNG XI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

 

Điều 58. Đào tạo về quản trị Tổng công ty 

TV HĐQT, TGĐ, KSV phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị Tổng công ty do các 
cơ sở đào tạo tổ chức để nâng cao kiến thức, đáp ứng với với yêu cầu nhiệm vụ quản trị 
Tổng công ty. 

Điều 59. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Tổng 
công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công 
ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa: 

a. Cổ đông với Tổng công ty; hoặc 
b. Cổ đông với HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ và BKS hay người điều hành khác. 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà 
giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch 
HĐQT chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực 
tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày 
tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, 
bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trưởng BKS 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 hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt 
đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên 
chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án 
kinh tế. 

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. 
Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 
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CHƯƠNG XII. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ TỔNG 
CÔNG TY 

 

Điều 60. Điều khoản thi hành 

1. Quy chế này gồm 12 chương 60 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 4 
năm 2018. Các quy định trái với Quy chế này đều bãi bỏ bỏ. 

2. Các TV HĐQT, TGĐ, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thực hiện quy chế này.  

3. BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế trong Tổng công ty. 

4. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định có liên quan tới Quy chế này do HĐQT 
Tổng công ty quyết định. 

5. Trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tổng 
công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này, hoặc trong trường hợp có những quy 
định mới của pháp luật khác với điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của 
Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Tổng công ty./. 
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