
C6NG TY c6 PHAN
DIIO}{G KON TUM

CONG HOA X,{ HOI CHT NGHiA VET NAM
D6c lAp - Ty do - H4nh phric

56: 25lTB -IDQT/2018 Kon Tum, ngdy 04 tldng 9 ndm2018

THdNGBAo
Vd viQc: T6 chri'c Dgi hQi Ddng c6 al0ng thudmg ni6n ntrm 2018.

Kinh gai: - U! ban Ch6'ng l&orin Nhd nudc.

- Sd Giao dich chtmg kho6n Hd N6i.
- quy co cong.

Tun.

C6ng ty c6 phan Outmg Kon Tum xin Th6ng bao dr5n Uy ban.Chimg kho6n
Nha Nuoc vd Sd Giao dich chung khodn Hd NQi. Quj c6 d6ng v6 vifc L6 chric Dai hdi
Ddng cd d6ng thuimg ni6n ndm 2018, cg lhe nhrr sau:

1. Thdi gian: tr)r 7 gid 30 phtt, ngiry 2l thing9 nim 2018,

2. Dla tli6m: Try s& COng ty c6 phdn Dulng Kon Tum; Km2, x5 Vtuh Quang,
thdnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum

3. NQi dung D4i hQi:

3.1. 86o c6o tinll hinh hoat tlong vd k6t clui sin xu6t kinh doanh ndm tii chinh
2017-2018 (Tir 01/07/2017 ddn 30/06/2018); k6 hoach san xuar kinh doanh nam 2018
- 2019 (Tir 01101 /201 S <t6n 3 0/06/20 I 9),

3.2.86o c6o hoat tlQng cria HDQT \nm 2017-2018, nhi€m kj 2013-2018; k6
hoach ho+t dQng [am 20 I 8-20 I 9, Dinl hu6ng hopt dQng nhi6m W 20f8-2023 .

3.3. 86o c6o ho4t dQng cria Ban Kidm sodt ndm 2017 - 2018, riem k! 2013-
2018 vd Chuong trinl hoat <lQng ndm 2018 - 2019;

3.4. Th6ng qua B6o 060 tai chinh t6m trt nim 2017- 2018 da dugc ki6m torin;
3.5. Th6ng qua Td trinh cta HbQT va phan ph6i toi nlluAn nAm 2017 -2018 ;

3.6. Th6rg qua 860 c6o Thir lao cua HDQT, BKS nim 2017-2018, du ki6n thr)

lao cta HDQT, BKS ndm 2018 - 2019;

3.7. Thdng qua td tdnh vA viQc chgn don vf ki6m toinblo c6o tAi chinlr n6m
2018-2019;

3.8. Th6ng qua Td trinh cria IDQT vd kii hoach SXKD nam 2018-2019;
3.9. Th6ng qua viec sta d6i bar hdnh Didu lQ C6ng ty theo huong din tqi

Th6ng tu 95/20|7/TT-BTC rLgiry 22/Q9/2017 cira B0 Tdi Chinh.

- T€r c6ng ty d4i chring

- Dia chi tru sr: chinh

- DiQn tho4i

- Von dlEu le

- Md Chring khorin

C6ng ty C6 phdn Dudng Kon Tum
Km2, xi Vinh Quang, Thanh ph6 Kon Tum, tinh K

02606.6289549 - F ax: 02603 .916168
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3.10. Th6ng qua viQc ban hdnh Quy ch6 nQi b0 vd qu6n tri Cdng ty theo hudng

dan tai Th6og tu 95/2017/TT-BTC ngdy 22/0912017 uilaB|Titl chinh.

3.11. Th6ng qua td trinh kiSt thric nhiem ky 2013-2018 vd bdu crl nh6n sg

I-rDQT. BKS nhiQm lcj 20t8-2023.
3.12. Du theo bien ban ho.p.

3.13. Du theo Nghi quyet DHDCETN 2018

4, Di6u kiQn tham dU Dai h$i;

- t6t ca c6 d6ng sd hfiu c6 phi6u KTS c6 tCn trong danh s6ch c6 Otng tai thal
di6m ngdy 28/08/2018 do Trung tam Luu kf Chrmg khodn ViCt Nam cAp. C6 d6ng
kh6ng th6 tham du Dai hQi c6 th6 Liy quyEn cho ngudi kh6c tham d1r. Ngudi nh{n ty
quydn kh6ng dugc riy quyi:n cho ngudi thri ba.

5. Dnng ki tham dq E4i hoi:

- D6 c6ng t6c t6 chrlc Dai hQi dugc t6 chr?c chu d6o, rld nghi Qu! c6 tl6ng x6c
nhdn tham dq -(theo nAu glti kArrilho4cny quydn tham df Eai h6i lrheo mdu gtri kin)
gui cho Ban t6 chuc trudc 16 gid ngiy l5 thring 09 n6m 2018. S6 fax; 0260.3862.969;
0260.3916.168 ; Email: ongochoal9T8@email.com; DiQn thoai li6n hQ:

0978.891999;

BAN T6 cETTc DAI IISI EONG cO DONG THUdNG N,ITN

coNG rY c0 PHAN DUdNG KoN TUM
Dia chi : Km2. Xd Vinh Quang. Thiurh ph6 Kon Tum. Tinh Kon Tum.

Dien thoti : 0260,6289549 ; Fax : 0260.3916168 ; 0260.3862969

Li6n hQ : 6ng Ph4m Nggc Hda - DiQn tho4i : 0978.891999

- C6 .t6ng khi tham du Dai hQi cdn mang.theo gi6y CMND ho{c HQ chi6u (Bziz
chinh); Trudry iW ci5 d6ng rluqc iy quy6n dd nghi mang theo gi6y ity quyd.n lBdn
chlzlr). CMND hoic hQ chi6u Ban sad cria ngudi r)y quydn.

- C6 ddng kh6ng phai ld thdnh vi€n ttDQT, BKS cta KTS, phai Lu 10 c6c khoa,n
chi phi di l4i, dn d trong qu6 trinh tham d1t E4i hQi.

Tdi liQu Dai hQi vd c6c miu don 1i6n quan sc dugc dang tren website cria C6ng
ty c6 phan ouong Kon Tum t6i thi6u trudc lb ngiy kii tir ngdi khai mac Dai hQi: Qui
c6 d6ng xem tdi lieu tAi htto:/&lsduonskontum.vrL/Quan hd cd ddng/Tdi 1i6u

D}IDCDTN 2018
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cdNG rY cO PH-AN
DI],dNG KON TIJM

CONG HdA x.4, CHIT NGEIA YIPT NAM
D6c lAp - Tg do - Hanh phr:ic

S6: 26lTB-HDQT/2018 Kon Tton, ngiry 01 thdng09ndn20l8

TH6NGBAo
V6 viQc : Tham dr3 Dgi hQi d6ng c6 O6ng thudng ni6n nim 2018

Kinh eui: - Qui C6 dong.

HQi ddng Quan ffi Cdng ry CO phan Duong fon Turn tran trQng klnh mdi Quj c6

d6ng dan tham dU Dai hQi d6ng cd d6ng thuong nien nam 2018 C6ng ry cd phdn Dudng
Kon Tum, cp th6 nhu sau:

1. Thdi gian: tir 7 gid 30 phtlt ngny 2110912018.

2. Dia tti6m: HOi htimg C6ng ty CP Dudng Kon Tum. Km2, xd Vinh Quang, Thdnl
ph6 Kon Tum, Tinh Kon Tum.

3. D5i tuqng rlu hgp: T6t cd cAc c6 d6ng s& htu cii phan COng ty C6 phdn
Kon Tuur Lheo danh s6ch c6 ddng chdt tgi ngdy 2810812018.

4. Chuong trhh rghi sg :

1. B6o c6o tinh hinh ho4t dong vd k6t qud sdn xu6t kinh doanh n6m tdi chinh 2017-

2018 (Tir 01/0712017 d6n 30/06/2018), k6 hoach san xu6t kinh doad 1lam 2Ot8 - 2019
(Tir 0l/07/2018 d6n 30106/2019);

2. 86o c6o ho4t dQng crla HDQT ntun 201?-2018, nhi€m k) 2013-20 t8; k6 hoach ho4t
dQng ndm 2018-2019, Dinh hudng hoat d6ng nhiQm k| 2Q18 - 2023.

3. 860 c6o hoet dong cria Baa Ki6m soit rlirn 2017 - 2018, Nhiem ky 2013-2018 vd
Chuong trinh ho4t dQng ndm 2018 - 2019;

4. Th6ng qua 86o c6o iai chlnh t6m tit ndlilt2ll'l- 2Ol8 ddt drrgc ki6m to6n;

5 . Thdng qua Td trinh cria HDQT vd phdn phi5i lqi nhuan nam 2 01'1 -2Q18 ;

6. Th6ng qua B6o c6o Tht lao c[a [DQT, BKS ndm 2017-2018, dU ki6n thrl Iao cua

HDQT, BKS ndm 2018 - 2019;

7. Thdrg qua td trinh vC viQc chgn don vi ki6m torin b6o c6o tdi chinh n6m 2018-2019;

8 . Th6ng qua Td tuinh cna HDQT v6 k6 hoach sXKD nErn 20 1 8-20 I 9;

9. Th6ng qua viec sria d6i ban hdrh Diilu lC Cdng ty theo hudng din t4i thong tu
95/20l7llT-B'lC ngiry 22/0912017 ciaB0 Tdi chinh.

10. Thdng qua viQc ban hirnh Quy ch6 nQi b0 vi quan tri C6ng ty lheo huong din tqi

Th6ng tu 95/2017TT-BTC tl,gdy 2210912017 cia 86 Tdi Chinh.

11. Thdng qua td trinh kirt thric nhiQm ki 2013-2018 vd bdu HDQT, BKS nhiQm ki
20t8-2023.

12. Dai hQi ti6n hanh bdu cir
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13. Dp th6o bi6n b6n hgp.

14. Du rhao Nghi quyi5t prTDcorm zott.

5. Tii lieu phuc vq DAi hoi:

- c6c tai teu phlrc vu Dai hQi dd nghi Qu, C6 dong tham khio tai dia chi:
httBl uu{&sdu9lgk9ntu!0Jm truy cap vdo mgc "Quan hC cd d6ng" - Tdi liQu

DHDCETN 2018;

- Trudng hqp C6 d6ng kh6ng th6. tham du dai hqi co the uy quyiln cho ngudi kh6c

tham du (theo m6u GiAy Liy quyAn dinh kdm). Ngudi nhan rly quydn kh6ng <lugc uy
quydn 14i cho ngudi kh6c.

- CO aOng tham dU dai h$i xin wi ldng mang lheo gi6y CMND ho,ac hd chi.iu @zin

chinh); tru.drg hqp c6 ddng dugc. riy quy€n dA nghi mang theo gi6y ty quydr @dn
chinh), gsiy il,ntO no4. hQ chtdu (bdLn chlnh) vd gldy CMND hoic hQ chi6u cria
ngudi ty quydn (ban sao).

- Cd ddng 1d16ng phAi li thdnh vi6n HDQT. BKS cua KTS. phai tU io cdc kirodn chi phi
di l4i, dn o trong quri trinh tham du Dai hoi.

6. Xdc nhin tham dq D4i hQi:

- Qui C6 d6ng c6 th6 dang ty ttram Ag Oai hoi tryc ti6p tai tlu sd C6ng ty ho{c bing
hini thuc khac nhu: grli qua Bru diQn ddn Try s& C6ng ty. Far theo sd mdy :

02603916168 ; 02603.862969 .Hoic eti qua <lia chi Email:
ctyduongkontum@yahoo.com.vn hodc pngochoal 978@gmail.com;

- D6 c6ng t6c t6 chric Dai hOi duoc chu d6o vd dat k6t qud t6t dgp, dE nehi Quf c6
d6ng wi ldng ddng kf tham dU Eai hoi ltheo ndu gii kin) ho4c riy quydn tham dg D4i
hiiiheo mdu eti kAn) grii vd Ban t6 chtc Dai hQi trudc 16 gid ngdy 15 th6ng 09 nam
2018.

BAN T6 cHTIc E4I HOI DdNG CO DONG THUONG NITN
CONG TY cO PHiN DTIoNG KoN TUM

Dia chi :Km2. Xd Vinh Quang. Thdnh ph6 Kon Tum. Tinh Kon Tum.

Di0n thoai : 0260,6289549 ; Fax : 0260.3916168 ; 0260.3862969

Li6n hQ : 6ng Ph4m Nggc Hda - DiQn tho4i : 0978.891999

Trin trong thdng bdo ./. 7,,2-
,-1 // t'--
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CQNG IIdA XA HQI CEO NGHIA \.IET NAM

DOc l6p - TU do - II+nh phfc

GI,iY iTY QUYTN

Kinh grti: C6ng ty C6 phin Dudng Kon Tum (KTS)

1. BGn iy quydu:

T6n c6 nidn/t6 chrlc:

CNIND CPDKJ(D.o:.................................cip ngil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ir i

................., ngdy thdkg ndtn 20lE

Ngudi tlugc iiy quydn Ngudi iry quydn

(K! td ghi rd hp tAQ 6y ',,a ghi rd hq t€n, tl6ng ctatr niu la to chLi4

EiCn thoai:

Dia

IOng so co pnan ougc uy quyen:...........

lBing chii: ...... ... ... . ..........................................................)

3. NQi dung iy quydn;

Ben nhdn uy quydn dugc dai dign cho Btu riy quydn thuc hien YiQc tham du
DHDCDTN 2018 (Nim tii chinh 2017-2018 tit ngdy 01107/2017 d6n hiit 30/06/2018)

cta C6ng ty C6 ph6a Eudng Kon Tum IKTS) td chrlc ngdy 21109/2018 vd d4i di6n Bdn
uy quydn bi6u quy6t th6ng qua cdc nQi dung hqp lQ trong chuong trinh Dai hQi.

Chring l6i ho,m toirn chiu trdcb nhiem fuoc phdp luql vi r idc ty quyin nay vat cam

kil tuan thi rghiem chinh c6c quy tlinh cna PhAp lu4t hiQn hdnh vd Di6u lQ cta C6ng fy
Cd phdn Dulng Kon Tum.



GIAY DANG KV THAM DIJDAI HQI

Kinh eiii: C6ng ty C6 phin Duimg Kon Tum (KTS)

lell r:, ) dOnP:.-....-..-...

( NND CPDKI<D so:............................(ap ngay........ . tar'. ....... .... .

Dia chi:.....,..............

Dien thoai:...............

\o co pllJ 5() n uu :........ . ... .. ... ....

lBnngchir..... ................. ...)

Diing ki tham du DHDCDTN 2018 (Nnm tdi chinh 2017-2018: tii ngny 01/07/2017 diln

het 30i0612018) cua KTS t6 chuc ngdy 2110912018.

...., ngdy thdng niin 2al8

C6 DONG

1Ki vd ghi rd lto tin; db,tg diu ,tcu la ti ch,,t

CONC HOA XA HQI CHI NCIIIA VITT NAM

DOc lap - Tq do - Hanh phfc

\



coNG HoA x,L Hor cHir NGHIA vrpr NAM
DQc l$p - Ty do - Ilgnh phric

DON ET cI} UNG vI6N THANH v$N HOI DONG QUAN TRI
NHrE. M rai 2018-2023

(Tqi Eai h1i dAng cij d6ng thudtlg niAn ndm 2018)

KinI gii: Dqi hdi d6Dg c6 d6ng C6ng ry Cd pbin duong Kon Tum

T6i/Chtng t6i 1d nh6m c6 d6ng sd hih.r cri phdn tlotrg thdi han liCo tuc ft nh6t 6 (seu)
mzmg oen luor orem nren tal cua ( ong ty L o pharr dudng Kon I uln, g6m:

TT Hq Yi t€n
s6 CMTND, rgiy

cap, nor cap

56 CP s& hiru
trong thsi h?n 6
thins li6n tuc

chtr ki

r ong cqng:

(;n cu quy dinh c.rr LJet Do:rnn nghiip. Die ld Conp 11 ri cac ii.r clr.rin. clreu

kien ung ciL, c16 cu thinh vion IIDQT nhiern ki 2018-2023 cira C6Dg ty C6 phin
duong Kon Tunl; T6i/Chirng t6i tran fgng de cirl

6ug/Bi: ...................

Ngdy sinli: ...........................................; Noi sinh: .......................

Dia chi: .....................

C\4ND CPDI(KD,d: Cdp ngay: ............... ........ Tai :..................

Tr'.r'h Jq hvc 'in lr,ar krnlr nglrrqrn cong t.c r:

TOi/Ching t6i cam doan 6ne/bd ................................................................ c6
dt diAu kien d6 tug cu vdo t tri thinh vi6tr HDeT theo quy dinh cria Didu 16 C6ng

---------
- So yCu li lich do ngrdi du!,c de ct rykhai.
- rlo Lhju rnuong rru Ci"1 o;rB ,() Larr L.L lio.c g.dy ro rLong duong.
- ur,1r) tlJ)cn rop Lr. (n(J r! J-r'ts J) !J)cn.lro ngLo, kxdcJe crl.
-B-r o hqp leCl,nrgn:nn rhu nlr-n o-n hoLn.:L\"c.cbcnqcaplhr.snnjri L'nhJ!Lqcrin

cna nng Yi€n.
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ry \,J Quy chc biu,Lhinh rrdn HDQI. BKS t:r Dai hoi co do E tlruL,ng niin r;m
2018 cua COng ty cd phin cludng Kon Tum.

Ioiichung toi cam kdt chiu rrdch nhi6m vC tinl1 chinh x6c fung ihgc cria noi
d!u1g vdn ban vd hO so kdm theo.

TrAn treng cim drl

ngiry......... thdng ......... niint 20 l B

NGUOI Di C..
6! r,a shi ro ha tin)



CQNG HOA )LI HQI CIIU NGIIIA VIET NAM
DQc l{p - Tr,r do - Hqnh phic

EON Dt cU T,I,{G 1ITN THANE VIT,N BAN KIEM SoAT
NrrrEM r.i 201s-2023

Kinh eui: Dei hQi ddng c6 d6ng C6ng ty C6 phan duopg Kon Tum

Tdi/Chung t6i li nh6m c6 d6ry sd htu c6 phrin trong thoi han 1i6n.ruc it nhdt 6
(s{u) rh6ng den rhdi diCm hien rai cua C6ng ty C6 phdn dudng Kon Tum. g6m:

TT HQ vi t6n
s6 CMTND, nsi'y

cap, nor cap

56 CP s& hiu
trong thdi han 6
th{ns li6n tuc

chr ki

T6ng cQngr

C;n cri qu) dtnh cul Ludt Dornn nghiip. Diiu le Cong ty va c.lc ti;u chuin. d.iJ
kion irng cfi, dd cu thdnh vien HDQT, BKS.$iem kj,2018-2023 crla C6ng ty C6 phiD
duorg I(o11 Tum; T6i/Chtng tdi tl^n tiqng d€ ct:

0ng/Bir: ...................

Ngdy sinh: ...........................................;Noisinhr.......................

Dia chi: .....................
( NIND CPDK(D sd: Cip ngry: ....................... TQi :. .. ... .. ... ..

Trinh dQ hgc v6n ho{c kinh nghiem cOng tic ':

' gos.s-k!.i,rt
- So ydu li lich do nguli drqc da cLi tv klai.
" HO L,niu thudrg lr Gidy dang ki tam rru hoic giiy to tusng.luong.
-Ciir rr) qu)enh"!1((nirr,J .:gr.1 l"y] . \. n;"o. knJL de lul.
- B.rn sao he? re Chntrg ninh 1hu nlan dr./ hO chi6u ri clc bing cip chimg nhin tLlnh dO hqc r,in cur

irns vi6n.

Vio vi tri: Thinh vi€n Ban Kiem soi(Nhiem kj, 2018-2023 cira C6ng ty C6 phin
dLrorlg Kon Turn (fiu li .Li rrln 0l tlitnh ti€n d€ nghi lQp thdnh clanh sdch clitit lcint
vdo phiiu ng)



T6i/Ch[ng t6i cam doatr 6ng/bn ................. ...... c6 dri diau
kien di5 rimg cri veo vi M thdnh vien HDQT theo quy dlrl crla Didu lf C6ng ty vd Quy
cbd biu rhAnl vien HDQT. BKS t4i Daj h6i c6 d6ng rhudng ni6n nem 2018 ;n; C6ne ty
cd phatr duong Kotr Tum.

Toi/chung tdi cam kdt chiu trdch nhiem vC tinh chinh x6c trung thuc cia noi
dung vdn b6n vd h6 so kdm theo.

T16[ tro,ng cam on!

ngAy........ thdtlg........ ni\ 1 2A 1 8

NGLTOI Dt CU
6i fi shi fi ho ftn)



CSNG IIOA X-A. IIQI CHI] NGIIIA VIDT NAM
Doc lap - Trrr do - H4nh phric

DCTN I],{G CII TI .IANTI 
VITN HOI DONG Qu,iN tp.I

NHrEM Ki 2018-2023
(Tqi Dqi h1i di gcijd6 g thtdtug ni,n ndm 201!)

Kir.h gui:Dai hgi Jong c6 do.rg Cong ry Cri phin Ju<rng Kon Tum

T6i lil ,
N

F

ra

,T

,!

56 c6 phan sd hau licn tuc it nhdt 6 Gdu) thdng cho d6n thoi didrn hiQn r4i ld
................................ co pIan, ruong mg vol ...............7o von dreu l9 cua Long ty.

Can qi quy dinh qia LuAt Doanh nghiQp, Diau le C6ng ty vd cic ti6u chuin, didu kien
ung ct, dC ct thanh vieo HDQT, BKS, t6i xin tU ing ct vdo vi tri:
Thinh vien HOi aldng quen tri
NhiCm ki 2018-2023 cna COng ty C6 phin aludng Kon Tum.
To1 xm cam doan mmh co du dreu kren de frg cri vdo vi tri Thdnh vien HEQT theo
quy o$n cua uleu l9 uong ry va \Juy cne oau cu l?r u?r llQr oong co oong Lnuong
nidn nam 2018 cia C6ng ry C6 pbdn duong Kon Tum.

T6i cam kiit chiu tlrich nhiem vd tinh chinh x6c, tung thuc qia nQi dung vin ban vd
h6 s0 kdm theo.'

Traa treng cdm dnl
ngity........ thdng ........ ndm 201 8

tNc crlvrtN
(Ki td shi fi ha ftn)

'I&-cs-EE!-c!-i
- So y6u li lich do fng vien t{ klri.
- rlo l,.i |l .ru gr J C iyd;r)g"/ 'r r r\olc g ivro rL l gJum ts

-B-i..o..qpl(Chln:rirh.,....]Jinh.,,'.rrirt..:.b;nec;ocn-nsnhJn.r:r..'ddh^c\:,t.r-
ing vi6n.



CONG HoA x-[ HQI cHI] NGIIIA vIpT NAM
Doc lap - TE do - HAnh phic

DON TNG CIf THANE VIfN BAN IdM soAT
NHrtM rai 2018-2023

Kinh gni: DAi h$i ddng c6 d6ng Cdng ty C6 phin rlucmg Kon rum

T6i li:
Ngiy sinhr ................. .. .. . ............... Noi siuh:

Dia chi :

CMND/CPDKKD s6: .......................... Cip ngdy :

Trinh dQ hgc v6n ho4c kinh nghiQm cdng tricl:

56 c6 phin sd hnu 1i6n tUc it nhdt 6 (siu) thing cho d6n thdi didm hidn tai td
.. ... . . . . . 

"6 
phdn, tuong img vdi .............70 v6n clidu 16 cria C6ng ty.

Cin cir quy dinh cua Ludt Doa[h nghiQp, Didu le C6ng ty vi cic tieu chuin, didu ki€n
ung ct, d6 cu rhi11h vi€n HDQT, BKS, t6i xin tu ring cu vdo vi tri:
Thinh vi6n Ban I(6m soit
NhiQm kj 2018-2023 cria COng ty C6 phAn alui/ng Kon Tum.
T6j xin carndoan minh c6 dn didu kiin dd nng cu vio vi tri Thinh \ien BKS rlreo quy
dinh cira Didu 16 Cdng ty vd.Quy chii bdu cu tai Dqi hQi ddng c6 <16ng thudng nien
nim 2018 cria C6ng ty C6 phan duong Kon Turn.

T6i cam k6t chiu trich nhi€m vd tinh chinh xic, trung thuc cua n6i dung vin bin vi
h6 so kdm theo.

Tl'dtt lrang clit dtl!
. . . . .....,nqdy........ thting........ ndn 2t")18

alic cll vrtr.-
&i yA shi fi ha ftn)

\
c

l
I

i 
Hir so kdm ttreo:

. SJ i r l) li.hdo urd\i6n rukhJi
-rl lnirLhJorr uj C.iyd;rpIj Lrmrruhoac g;, rJ,L.rngduong
- Ban sao hqp lC Chirng minh rhu nhan diini hO chidu vi cic b;ng cip chuns nhan irlnh dO hec vin cna

rlnq vian.



CONG HOA X,4. HOI CHi] NGHiA VIET NAM
E6c l6p - Tu do - Hanh phrfc

SOY6UL*LICH
Ding cho cdc ing c* viafl HDQT, BKS

COng ty Cd phin Dfirng Kon Tum nhiQn kit 2018-2023

1. vd ban than:
- Ha vdtcn khai sinl: ............................-.. . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ho vd tCn thuoog duug: ...,...................

- Bi danl:
- Ngdy th6ng nim sinh: ..........................

- Nguy0n qu5n: I
- Qu5c tich:.......

- D a chr rh.ranrg tru Ll,eo hQ k-hiu:

- Dia chi li6n lqc

- So chLlrg minh nhin din (sd h[ chieu doi !oi nguoi nuoc ngo;l): ....................
- Ng;), thing,namrdnoi cap chLl.ng miDI an dan Oo+c h0 chi€u d6i voi ngudi nuoc ngodi):

- Trinl dQ: vinh6a............................chuydnm6n,nghi€pvu........................

- I om tdt qus tl Lnn cong tac:

- Chuc r q..lang grrir lndu cot: ..................

2. M5i Quan hC gia alinh (Ghi rd hp tAn, tuii, nghi nghiQp, ch*c vq, ncri ldm t'iQc cia timg
ngtrdi. Cha, me, ry Qhing), con, anh, chi enr rudt):

3. Cam k6t trudc phdp luat:
- Cam k6t kh6ng vi ph4m cdc quy dinh cua phdp luat hien hdnh vd chiu tr6ch nhiQm tru6c phip

Itr:lt r i b"n lhri niv.

Ngudi khai
(Kj, vd ghi rd hp tAn)

r/1



coNc rY c0 PH^N
DIJONG KON TUM

CONG EdA xA HOI cHiI NGHiA VIET NAM
D!!li!_r,r j9: xgrl r!,i"

Kon Tum, ngdy 21 thdng 09 ndm 201B

CHIIONGTRiNH
DAr HQr DoNG c6 oONc ruUdNG NroN 2018

Thdi gian: Blt d6u tu 07 gid 30 phft ngdy 2llO9l2O17 .

Dia di6m: TAi HOi truong C6ng ty C6 phAn Duong Kon Tum.

Dia chi: Km2. xd Vinh Quang. Lhdnh ph6 Kon Tum, tlnh Kon Tum.

Noi dung chu0ng trinh: ft
tf
I(
JI

ThM gian Noi dung c6ng viqc Ngudt thlrc hien

7h00 - 7h30
D6n. ti€p dai bi6u, cd d6ng. Phdt tii lieu vd phi6u biOu
{luyet.
Ki6m tra hr c6ch c6 d6ng.

Ban T6 ch{rc;
Ban ki6m tra nr c6ch
CD

7h30 - 8h00 86o c6o kt5t qu6 kiiim tra didu ki6n tii5n hdnh Eai hQi
Ban Ki€m tra tu ctch
co dong

8h00 - th00

Tuy6n b6 lj do, gi6i thiQu Dai bi6u
Ci6i thieu Doan Chi rich. Thu lci DH, Ban Ki6m phi6u,
xin y ki€n Dai hOi. Mdi Dodn Chr] tich, Thu lq,. Ban
Klem pnreu len lam vlqc.
Th6ng qua Chuong trinh DH, Quy che ldm viQc cria
DH. xin f ki6n PH.

Ban Tii chtc

th00 -
11h30

L Bio cdo cua Ban Didu hirnh vd tin! hinh hoar done r a

srn xudr kinh,doanh nim 2017- 2018: etruong tiuo'ni t<O

hoach sin xuit kinh doanh nim 2018-2019.
T6ng Gi6m diic

2. B60 e6o hoAt dQng cia HEQT rim 2017- 2018,
nhiOm ki/ 2013-2018; klj hoach hoat d6ng n[m 2018 -
2019. Dinh hu6ns hoat ddns nli6m ki,2018-2023.

Chri tich HDQT

3. B6o c6o hoAt alQng cta Ban Ki6m so6t n6m 2017-
2018, nhiCm ki,2013-2018:vd chuong trinh k6 ho4ch
hoat dons n6m 2018 -2019,,

Truong BKS

Td trinh cia HDQT trinh DAi h0i th6ng qua:

l Th6ng qua Td tdnh cta HDQT vd 860 cro t6m tit tdi
chinh 2017- 2018 dA duqc ki6m to6n;

Ong: Hd Minh Tudng.

2, Th6ng qua Td trinh cta I{DQT vd viQc Phar ph6i lqi
nhu{n n6m 2017- 2018.

3. Thdng qua Td trinh cua HDQT vd ph6 duyQt quydt
(odn Thir lao cia HDOT, BKS ndm 20 t7-201 8; du ki6n

Ong; H6 Minh Tudrg

Ong Trdn Ngoc Hi6u



thtr lao vd klnh phi hoat dong cta HDQT, BKS nnm
2018-2019;

4. Th6ng qua Td trinh cta HDQT vd ki5 hoach SXKD
rdm2018-2019;
5..Th6ng qua td td cna HDQT vd viQc chgn don v!
ki6m torin b6o c6o tdi chinh nem 2018-2019;

6. Th6ng qua To trini vi6c sia d6i ban hnnh Di6u l€
C6ng ty theo hu6ng d6n tai Th6og tu 95/2017,ryT-BTC
ngiry 2210912017 cia BO Tei Chinl.
7. Thdng qua To trln} viQc ban hdLnh 

-Quy 
chri n$i bq vd

quan trl C6ng ty theo hudng dan qi Th6ng tu
95/2011lTl-B'lC ngiry 22/0912011 cli.aBQ Tai Chinh.

8. Thdng qua td tdnh k6t thric nhiom ki'2013-2018 va

biu HDQT, BKS nhi6m k) 2018-2023 ;

- T6ng Girim ddc

- Ong Trin Ngoc Hi6u

- ong Triin Ngc.,c Hi6u

- I Ong ulcm ooc

- T6ng Gidm diic

Bdu IDQT, Ban ki6m so6t nhiQm ki' 20 I 8-2023 gdm:

- Thbng qua Quy chii bdu cir;
- Hrbng dEn ghi phiu vd bd phidu biu ciq
Ci dins thrc hien bd phiiu biu cir vdo thins ohiiu.

Ban bdu cu

- Eai hoi thao luall, Dodn chn tich giai tdnh i ki6n.
(n6u c6)
- Mdi Dai bi6u ph6t bi6u i ki6n.
- Biiiu quyi5t th6ng qua c6c n6i dung vd cic 86o c6o, Td
trinh dn trinh biv vd dn du<ic Dai h6i thrio 1u6n. e6o 'i.

Chn tich HDQT

C6n; U6 k6t qua biu cu ra kdr qua kiem phrer bieu
quyCt Ban bdu cri

Ra mit thdnh vi6n HEQT vd BKS Ban bAu cu

Th6ng qua Du thio Bi6n ban hop vd Nghi quyot Dai
h0i. Thu 1ci DH

Bidu quy6t thdng qua Nghi qpydt. chr tich HDQT

g6 mac t6ng kiit oai hoi chri tich HDQT

BAN T6 CHUC DAr Hor



CONG rY c6 PH-iN
DUdNGKoNTUM

CONG HdA xA HOI CEI NGHIA VTFT NAM
Eoj Bq: rr ,19: ler!-q!'6"
Kon Tum, ngdy 21 thd.ng 09 nd.m 2018

DAr Hor DdNG C6 O6r.rC :nruoNc NrtN 2018
(Nim tdri chinh tir 0 U07 12017 d6n 30t06t2018)

DI/ KIfN DANH sAcH ooi],{ CHtI TICH, TIITI KIi, BAN KTEM TRA TIJ
CACH CODONG, BAN KIEM PHIEU DAI HQI

I. DOAN CH{I TICH:

1. ong : D{ng ViQt Anh - Chri tich HDQT

2. Ong: L0 H6ng Th6i - Ph6 Chri tich TT;kiem TGD

3. Ong : Trdrr Nggc Hii5u - Thanh vi€n HDQT

Ir. DOAN T}TUKf
1. Bd : Phan Da Uy0n

2. Ong : Phem Ngqc Hda

III. BAN KITM PH6U, BAN KIEM TRA TI,I ci.CH C6 o6NC
l. Ong : Nguy6n S! Hi ; TruOng ban

2. Ong : Nguy6a Ti6n Cudng; Thinh vi6n

3. 6ng : CaoThdnh Chinh ; Thdnh vi€n

IV. BAN TO CHIJC

6ng : NguySn Drtc CAn : TruOng ban

t
{

;
t4
./
)



C6NG TY CP DI,ONG KoN TUM CQNG HdA xA HQI cHtT NGHTA TET NAM

DQc lfp - Tg do - Hgnh phric

QUI CHE LAM VIEC

ctA DAI Hor DONG cO DoNG rHrroNG NrtN 201s

CONG TY cO PHAN DUONG KoN TUM

Ei6u 1. Donn Chri tlch D4i hoi

Dodn Chri tich gdm 03 nguoi ld thdnh vi6n H6i ddng Qudn tri. Cht tich Hqi dors
Quan tri D cht iqa 54i hQi dd-ng c6 d6ng. )

Didu 2, NhiQm vg crla DoAn Ch[ tich D+i hQi \
- Didu hAnh cric ho4t dQng cna D4i hQi <Idng c6 d6ng thudng ni€n, theo chuong trinh

dU kien cia HDQT di duqc Dgi hQi ddng c6 d6ng rh6ng qua.

- Hu6ng ddn c6c c6 ddng vd Dai h6i (hao ludn.

- Trini du thao. k6L lu6n nhung v6n d6 cdn bi6u quy6r tqi Dai hoi.

- Trd ldi ho{c chi d4o trd ldi nhtng v6n dd do Dai hQi y€u cdu.

Di6u 3. Ban thu kf Dgi hQi

Ban Thu hy' Dai hQi gdm 02 nguoi do Dodn Cht dch Dai h6i gidi thi6u vd chiu
tr6ch nhiem tru6c EodLn chi {ch vd Dai hQi ddng cd A6ng v€ nhi€m vu cta minh, cu th6
nhu sau:

- Ghi chdp diy tfii, trung thuc c6c nQi dung cna DAi hQi.

- Girlp Doan ChU tich D4i hoi c6ng bi5 dg th6o c6c vin ki€n, k6t lu?p, ngh! quy6t
cria Dai hoi d6ng c6 d6ng vd th6ng b6o cria Eodn Chri tlch gui d6n c6c c6 ddng khi cd
y€u cdu.

- Ti6p nhAn- phi6u d,6ng ky phrit bi6u crla cric c6 d6ng.

- Ti€p nh{n diQn mirng, thu rnimg vd c6c tdi li6u c6 li€n quan d6n Dai hor.

- Dqc thu gti di5n chdo mimg E4i hQi, vin b6n t6ng hgp.

Didu 4. Ban ki6m tra lu cdch c6 A6ng rta D?i hQi

Ban kiilm tra tu c6ch c6 d6ng cria dai hQi gdm 03 ngudi clo Doan Chn tich DAi hQi
gi6i thiQu. Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng c6 tl6ch nhiem thim tla h: c6ch vd tinh hinh c6
d6ng d6n dy hgp.

Theo Kho6n 1, Di€u 20 Di6u lQ C6ng ty. Dai hQi ddng c6 d6ng duo. c tiiSn hinh khi
c6 s6 C6 d6ng dg hgp d?i dier it nhat dr 5l % cd ph6n c6 quy€n bi6u quyet.

I

Eidu 5. Ban kiOm phi6u tlqi hQi



Ban kidm phiiiu.Dqi hdi gdm 03. nguoi do Doen Chu.lich Dai hdi gi6i rhieu vd
thdng qua D4i hOi d6ng c6 d6ng quy6r dtnh. Ban ki6m phi6u c6 rdch nhiem ph6 bi6n

Qui chti bdu cri, t6ng hqp ki5t qui b6o c6o ki5t qu6 ki6m phi6u tru6c Dai h6i.

Diau 6. C6 .IOng tham dg Dai hQi tl6ng c6 d6ng

HQi d6ng Qudn tn: Ban kj6m sodt: cdc c6 d6ng cua C6ng.1y ddm bdo dri diiu kiQn
theo lb6ng bdo hgp Dai hoi dong co dong thudng ni6n 201 8 ddu c6 quyen rharn dqr D4i
ngr dong co oong Long ry.

Cric dai bi6u, c6 d6ng, nguqi dai diQn theo riy qufn tham dU dai hQi c6 mdt dring
thoi gian quy tlinh vd ldm tht tUc dnng hi v6i Ban t6 chric Eai hQi.

Thdi gian di6n ra D4i hoi d6ng c6 ddne, c6c c6 d6ng phdi tu6a thri theo sg hudng
d6n cria Dodn Chri tich D4i hQi; r?ng xrt vdn minh lich su, ktr6ng gAy mAt tr{t t.u, K.h6ng
n6i chuyQn ri€ng, kh6ng sir dpng diQn thoai di d6ng trong hic di6n ra D4i hdi.

Ciic cd d6ng phdi giil bi mat, ki luAt ph6t ng6n, thyc hi-6n ding ch6 d6 stt dgng vi
bio qudn tii liQu, kh6ng sao ch6p ghi 6m dua cho ngudi ngoAi Dai hQi kni chua dugc
cht toa Dai hoi cho phep.

Ngudi duqc riy quy6n tham dU Dai hQi kh6ng dugc riy quydn Qi cho ngudi kh6c
tham du dai hoi.

Cac c6 dong uy quydn cho nhau. holc riy quydn cho ngudi kh6c khong phrii ld co
d6ng cria C6ng ty tham dU Dai hQi phAi bing vin bdn theo miu cua C6ng ty vd phir hqp
v(Il tJleu lq cua Long ry.

Di6u 7. Phnt bi6u f ki6n trong E+i hQi

C6 d6ng dang hi nQi dung.phdt bi6u vtii Dodn Chri tich Dai h6i rh6ng qua Dodn
Thu k! cna Dai hoi; khi phSt biiiu ho{c cin traDh luan thi gio ray, chl khi dusc Chri toa
D?i hQi nhit tri mdd duqc pbdt bi6u. M6i cri d6ng pbdr bi6u Hr6ng qu6 10 phnt. nQi dung
can ngin ggn, niinh trung lip.

Cdc ;!' kidn bang vln bdn cua cdc c6 d6ng tham du Dai hQi gui Chri toa Dai h6i c6
gid tri nhu bdi ph6t'bi6u truc tiiip trorig Dai h6i.

Didu 8. Bi6u quy6t

. Cd d6ng, ngudi dai di€n theo riy quydn biilu quy5t c6c v6n di tai Eai hoi bang phii5u
bi6u quy6t.

. C6c c6 d6ng c6 quy6n tham dU Dai h$i ddng co tl6ng d6u c6 quyin bidu quyiit c6c
vda di thq6" th6- g,rye.n cria Dpi hQi ddng cd aOng, quyin Uieu quy6i tuong rmgv6i s6. : ,i .: . ,co pnan so nuu va so co pnao orgc uy quyen.

Th6ng qua Nghi quy6t cia Dai h6i ddng c6 d6ng:

a) C5c quyi't dinh cria D?i hoi ddng c6 d6ng dugc th6ng qua khi c6 tir 51% trd lCn

t6ng s6 phi6u cria c6c C6 ddng c6 quydn bi6u quy6t c6 m4t trrrc ti6p hodc th6ng qua

dai di€n duqc ty quydtr c6 mdt tai D4i hoi .fdng c6 d6ng t6n thdnh, tni c6c v6n dd quy
dlnh tar dtem h va c drror alAv

b) ViQc Ui6u qoy6t UAo tfrani, vi0n HQi ddng quan d vd Ban ki6m soet phai thuc
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hiQn theo phuong thrtc biu ddn phi6u, theo d6 m6i co d6ng c6 tiing s6 phidu bi6u quyiit
tuqng tng voi r6ng s6 cd phan so htu niin vrii sd thrinlr vi6n dugc biu cria HQi ddng
quin tri ho{c Ban ki6m so6t vd c6 d6ng c6 quydn d6n htit t6ng s5 phi6u bdu cta minh
cho m6t holc m6t si5 ring cri vi€n.

Nguoi b:ung cu thdnh vi€n H6i ddng quan hi hoia thdnh vi6n Ban ki6m so6t duoc
L^ ,

xac dlntr lneo so phreu bau trnh tu cao xuong thap, bal dau hJ ung cu vlen co so phleu
bau cao nhat cho den khi dt s6 thdnh vi6n quy dinh tai DiCu le cdng ty. Tludng hgp c6
tu 02 ung c* vidn trq l6n dqr cing s5 phi6u biu nhu nhau cho lhdirh vidn cutil iung cla
H6i ddng,quan tri ho{c Ban kidm so6t thi sC tiiin hdnh biiu 14i trong sd ciic img cri vi€n
c6 s6 phi6u bdu ngang nhau ho{c lga chgn theo ti0u chi quy ch6 bdu cri cria c6ng ty.

c) Cdc quy5t ditrh cria D4i hQi tdng c6 d6ng li6n quan d6n vi6c thay d6i nghdnh
,l ..-.

ngha va llnh v.uc kinh doanh, thay doi co cau to chfc qudn li c6ng ty: loai cd phi6u

vd si5 luqng c6 phi6u duqc chdo bdn; ti5 chftc hi vd giAi th6 C6ng ty; diu tu ho[c b6n

tAi san c6 gi6 td bing hoic 16n hon 50% tdng gia tri tii sdn duoc ghi rroog b6o c6o tdi

chinh gin nhdt cria COng ty chi duga th6ng qua khi c6 tu 65% trd l6n t6ng s5 phidu

cria cdc C6 d6rg c6 quydn biilu quy6t c6 m}t b.uc tiilp ho{c th6ng qua d4i diQn duqc

uy quyin co mat t4i Dai h$i ddng c6 d6ng chip thu{n.

Didu 9. C6 d6ng,.ngudi d4i diQn theo riy quydn^tham du hop Dai hQi phai chiip hanh
nghidm chinb Qui ch.A ldm vidc cria D4i h6i ddng cd d6ng.

C6 d6ng ndo vi phgm qui ch6 thi tuy theo muc dd cl.l rhd, Chi tea Eai h6i sC xem
x6t vd co hinh thirc xt lf, nhu: Y6u c5u co quan c6 thdm quydn duy rd het tu cuoc hqp;
ryc xudr nhing ngudi khdog tuin thi quyin diiu hdnh crla Chrl roa. c6 1; giy rdi tr4t t.u.
ng[n can ti6n trinh binh thudng cria cu6c hop hoic kh6ng tr:6n thri cic y6u cdu ki6m ua
atr nini ra kh6i cu6c ho.p Dai hdi ddng c6 d6ng.

Didu 10. Tr€n d6y td Qui ch6 ldm viQc cta D4i hQi ddng c6 d6ng Thudng ni6n nim
2018 C6ng ty C6 phAn Dudng Kon TurL Qui chi nny c6 hi€u luc ngay sau khi rluorc
Dai h6i d6ng cd d6ng Cong ty bieu quyir thdng qua.

. Kinh trinh Dai hoi ddng c6 d6ng C6ng ty xem x6t th6ng qua d6 viQc t6 chfc Eai h6i
d6ng c6 d6ng thudng ni6n 2018 dugc thuc hier thdnh cOng t6t de.p vd tuan theo g6a Quy
dinh cta ph6p luA! DiCu lC C6og ty.

,. TM. DOAN CH{I TICH
,, CH T TQA

D{ns ViCf Anh
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CONG TY C6 PHAN
DU'dNG KON TUM

CONG IIOA XA HOI CHI] NGHiA \,'IET NAM
Doc l4p - Tq do - Hanh phfc

QUY CHE
Biu cr} rH,\NH vrtN Hor DoNG euAN TRr, BAN Krf,M soAT NHrEM Ki 201s-202J

Cdn cir:

T4I EAI HOI DONG C6 D6NG TITOONG NITN NAM 2OT8

- LuAt Doanh nehi€p sii 68/2014/QHt3, dugc Quiic hQi nu6c CQng hda xd h1i ck)
ghiq ViCt Nam kh6a 1j, thdng qua ngdy 26/11/2014;

- Diiu Q 16 chic vit hoqt ding cia C6ng ry C6 phdn Duttng Kon Tum:
Dqt hpi din7 ci d6n7 C6ng ty cii phin Etdng Kon Tum ban hdnh Quy chi Biu cti
thdnh i€n HDQT, BKS tqi Dqi hoi ding 

"d 
,1619 thLrdng ii ndm 2018, nhiQm bjt

2018-2023, v<ri cdc DiAu, Khodn sau;

Didu l. Trinh tg ri,rg cir, tI6 cft thdnh vi6n HQi ddng Qunn tr!, Ban Ki6m so6t nhiQm k)

a)

b)

2018 -2023,

Truoc ve hong cudc hqp Dai hQi dong cd dOng thuong nien nam 2018. cdc c6 d6ng n6m

8in t6i rhi6u 5"2" s6 c6 phan c6 quydn bi6u quy6r trong rhoi hqn li€n tuc it nh6t s6u rhdng

c6 quyin gQp s6 quyin biiiu quy6t crla tung ngudi lai v6i nhau d6 dd crt cic ring vi6n HQi

ddng quAn tri $DQT), Ban Ki6m so6t (BKS). ViQc ring cr!, dd crl phii thgc hiQn tru6c
khi Dai h6i ddng c6 d6ng tiiin hdnh bd phiiiu biu cu HDQT, BKS.

So luqng arng cu vien ma co ddng lodc n1)6m cO ddng cd quyEn dd cu phrl thu6c vio sd
lLrgug Lrng cu vi6n do Dai hQi quy6t dinh vi rj, 16 sd hfu c6 phin cua.c6 d6ng. nhdm cd
ddng. Sd luong ing cLr vidn ma cd d6ng hoac nhdm cd dong c6 quy6n tl6 cu tluo. c quy
dinh nhu sau:

C6 ddng hoac nh6m c6 ddng nim gin tu 5% d6n duoi l0% sd c6 phiin cd quydn bi6u
quy6t trong thdi h4n lien tuc it nh6t s6u th6ng duoc d6 crl m6t thanh vi€n;

Tir l0% d6n duoi 30% duro.c di cu hai thdnh vi6n;

Tii 30% di5n du6i 50% duo. c dd ct ba thdnh vi6n;

Tu 50% d6n duoi 650zo duqc dA cu b5n ta* ,ian

Va IU 0)7o tlq len OUqC Oe CU Ou SO Ung Vlen.

Truong hgp s6 tuqng tng qt vi6n HEQT, BKS dd th6ng qua d6 oi vd ring cir md v6n
kh6ng dir st5 luqng cAn thi6t, thi HEQT duong nhi€m c6 thd dd ci rhem ung ct vi6r hoic
ti5 chric di cri theo mot co chd do C6ng ty quy d!nh. Co chi! d6 cri, hay c6ch thrtc HDQT
duong rhiQm dC cu {mg crl vi6n HDQT, BKS phdi duoc c6ng b6 16 rdng vi phii dugc
Dqi hQi dong cd dong th6ng qua nudc kii ti€n hdnh dE cu.

\
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* C6 at6ng holc nh6m c6 d6ng iti ti6u chuAn c6 th6 griri h6 so rirrg cft, tld cir vd Ban
T6 chri'c tru&c ngAy 10/09/2018, theo iUa chi:

Ten C6ng ty : C6ng ty cii phAn Dudng Kon Tum

Dia chi : Km2, Xi Vinh Quang, Thdnh ph6 Kon Tum, Tlnh Kon Tum.

DiQn tho4i : 0260.6289549 ; F ax : 0260.3916168 ; 0260.3862969

Li6n hf : Ong Ph4m Ngqc Hda - DiQn tho4i : 0978.891999

+ tlo so tmg cu, oe cu Dao gom:

r' D<yn [,ng ct/dd ct ring viCn tham gia ]IDQT vd BI<s (theo ndl;
r' So ydu l), lich do ti.ng vi6n t.u klai (theo mdu):

/ Bdn sao hqp lq: CMND. HO khdu Lhuorg tni cric bing c6p hoqc gidy chung
nhin trinh do hoc v6n vd trinh d6 chuvdn mdn.

r' C6ng vin gioi thifu cria 16cbuc lzlr cd d6ng td d ch*c.1.

pjlqlr Ti6u chuin vi didu kiQn lim thinh vi6n HOi atdng Quen tri
a) C6 dri nAng lgc hdnl vi d6n sg, kh6ng thu6c d6i tuqng bi c6m quaa tf doarh nghiEp theo

quy dinh cr)a Luat Doanh trghidpl

b) Le c6 dOng c6 nh6n sd htu it nh6t 5% tdng s6 cd phan ph6 th6ng ho4c ngudi kh6c c6
trinh dQ chuy.€n m6n, kinh nghiQm trong qu6n lf kinh doanh honc trong nganh, nghd kinh
doanh chi y6u cria c6ng ty;

c) C6 tt4o drlc nghd nghiQp;

d) C6 sric kh6e, c6 ph6m chdt dao dric t6t, trung thuc vd hi6u bitlt ph6p 1uat.

!!!gl: Ti6u chuAn vir ili6u kiQn lim thinh vi6n Ban Ki6m so{t

a) C6 dri ndng lgc hdnh vi d6n qr vd kh6ng thu6c dtii tuong bi c6- thdnh llp vd quin 1!
doad nghiQp theo quy dinh uia Lu$t Doanh nghiQp;

b) Kh6ng pha,i D vq holc chdng, cha, cha lu6i, me, mg nu6i, con, con nu6i, anh/chi/em ruQt
cria thdnh vi€n HDQT, Gi6m d6c ho4c.f6ng gi6m dric vd nguoi quan ll khrlc;

c) Cr5 dqo dt'ic nghd nghiipl vA phdi c6 trinh d6 chuydn m6n vA tai chinh - k6loan hoAc ki6m
to6n YiCn;

d) C6 $ic kh6e, c6 phAm ch6t d4o dric t6t, trung thlrc vd hi6u biSt ph6p luat.

D!i!-![. Phuong thric Biu d6n phi6u thinh vi6n HEQT vi BKS

a) Hinh thric cLia Phi6u bAu thlnh vi6n IIDQT, BKS:

+ M6i c6 d6ng/. .hi diQn c6 rt6ng theo uy quyAn d6n du Dai [6i se duqc ph6t m6t PhiiSu
bdu crl d6 b6u thdnh vion HEQT, Ban Kiem so6t.



lterr rnal Pl cLl b;.1 co Bhr ren cac ung cu \ien duoc di eri r.ro HDQI. BKS: i,r
thdng tin cil ddng hoqc dAi diin thco uy quyin ri r6ng so co phdn c6 cluydn bidu
qulet rni ho dai didn. Khi cJ J.,ng d4i didn co dong duoc phjr Phidu bir phii kierl
tra lai mi s6 vd s6 c6 phdn ghi trdn Phi6u b6u, n6u c6 sai s6t phdi th6ng bdo lqi nga1,
cho Ban T6 chfc tai thqi di€m nhAn Phi6u b6u.

b) Phuong thuc b6u diln phi6u: Phuong thuc biu ddn phieu duoc thrrc hi6nnhu sau:

Tr.-rr1g so quyin biu cu circ co d6ng clugc xric dinh theo c6ng thirc sau:

T6ng.s6 phi6u - Tdng.s6 c6 phin.cri - s6 thirh yion
biu cri' qut in bidu quy6t tlugc biu

- ICr dolg y biu cho Lrng cu r iin. co dong viet sd phiiu muon biu vdo col Sd phie.l
biu";

Nar khong b.r.r cho Lrng cu \iin. lhi co donE dd lrong hoic gcch chjo \co c,,t Si,
phicn biu :

Tong .o nhieu biLr cho cic ung crJ \ ien cu.r mQt co dorrg lhorg J.roc r t.or qui tdrrs
.o phre.r duoc phep biu cuc co donB do.

c) ung cll vren lrung cu:

Ngudi tmng cu thdnhvi6n HDQT hoic thdnh vi6n BKS duoc xric djnh theo so phiirL biu
Irnh tur rao xuone rh-o, bit diu tu ung cu vien co so phieu bau c.ro nlrrr cho ddn kni du so
thdnh vi€n crin biiu.

TlrLr.rng ho. p o6 tu hai iLng cir r idn trd ldn dar cring so phieu biLL Lrhu nhau cho thdnh vi0n
cu6i cirng cua I-IDQT ho{c BKS thi sC ti€n lidnh biu lai trong s6 cec iLng cir vi0n c6 s6

ohrau bJLl nging nhlu hoic lud chun lheo riau chi khrc. rheo Diiu li Cong t1 quy.linh.

Didu 5. Quy tlinh v6 Phi6u biu cn'kh6ng hg'p lQ.

Phi6u kh6ng hgp IQ li phi6u thuQc mQt trorg cdc truirng hop sau:

Phiiu l,hung i.r rJi.r trco cir.r Cong L1 Co phin D.Lorrg Kon fL.rn:

lhr;u khi ng co clli ky cuc ci Jong JiI di(n co oong.

+ Phidri biu uhidu hon t6ng s6 phi€u duoc phdp biu hoic biu qu5 sd luorg thdnh vi€D

cin biu b6 sung cua HEQT, BKS dA duqc Daih6i th6ng qua;

+ Phieu ghi tin va bau ngudi kh6ng cd ten trong dan}l srich dd ct vA r.'ng cu dd dugc
Dqii hQi thdng qua;

l'l iiu gr.lr rol hal ran nhh,p lr$roi urg cr hoic g:rch xo: de giy hi6u lirn clto B"n
I(idm phidu.

Diiu 6. Ban Biu cd r ir nguy6n tlc kidm phi6u.

a) Ban Bdu cir:
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+ Ban Biu cu do Dodn Chir tich cuQc hop de cu \ .r duoc Dci hdi coddngth6ngqua;

+ fhdnh vien Ban Bau cu kh6ng dugc c6 t6n trong danh s6ch d€ ct vd ung ct vdo

HDQT, BKS.
bl Nl|!rlcn ldc 00 fnleJ va Klem pnleu:

- Co dolrg so hiu co phcn ra dai diQn theo iry quy6n hgp lC cira c6 d6ng, cd <1uy6n bi€u

ctu.v6t bau cLi thinh vi6n HDQT, BKS cira C6ng ty;

+ Tru6c khi tidn hdnh ki6m phitiu, Ban Biu cLi tien hanh kiem tro rhurg phidu chua c6

fhiiu neo rruoc 5u chung kr6n cua cric co ddng:

+ Vi0c b6 phi6u duqc bit diu khi c6 hiOu lenh cua Chu toa cuQc hgp vd kit thrLc khi co

d6ng cu6i cung bd Phidu bdu cu vdo thung phi6u trong thdi gian cho phdp cr]a Dqi
h0i;

+ Vicc kiam phicu phdi dugc tien hdnh ngay sau khi vi6c b6 phi6u ket thiic tai cu6c

hqp;

Kdt quir k idm phidu dLrgc l,ip tl,inh \ An bdn \; cong bo rrLroc D,ri hdi.

qii!..l[r Ph?m yi yi hi$u lqc cia Quy ch6

- u ) clre na) oLroc an ounS lrnng nnam vl u.'I hql dong co alnng lhLroltg nlcn ni l

2018 cfia C6ng ty c6 phin Dunng Kon Tum;

+ Quy chi ndy gorn 08 diiu vi dugc c6ng khai tru6c vi tai Dai hoi c6 d6nq de biou
quydt thdng clua;

+ Nhftng khii5u n4i vA viQc ki6m phi6u, biilu quy6t vn bAu cri s€ do Chu to4 cuQc hgp
gidi quyet vd duqc ghi vdo bi6n bdn cu6c bop.

T.M EO,i.N CHtI TICH
CHU TICH DOAN

DANG VIE,T ANH

1



coNc rY cO PHAN
DUdNG KoN TUM

CQNG HdA xA HOI cHiT NGHiA vTT NAM
Doc lAp - TU do - H+nh phtc

56: 01 / BC-KTS KonTum, ngdy 2l thdng 09 ndn2018

BAo c^o cfA BAN Ertu HANH
TRiNH DAr Hor DdNc c0 odNc rnIroNG NrtN 201s

K[nh thca: Quji cd ilingf
Quj v! dqi bida!

L an cu Dleu l9 lo cnuc noal o9ng cua L ong ry co pnan uuong Kon I um;

Cdn cri tinh hinh thUc ti6n ho?t dQng san xudt, kinh doaah cria C6ng ty c6 phau Oucmg
Kon Tum nAm 2}l'1-2}l8t T6ng Gi6m di5c C6ug ty xin b6o c6o D4i hoi ddng cd d6og
thub€ Ilitu 2Ol8 ki5t que hoat dong sAn xudt, kinh doanh nam 2017-2018 vi Ki5 hoqch
SXKD n5m 2018-2019, v6i nhtng troi dung co ban sau:

PHAN I
KtT euA HoAT DoNG sAN xuAr, KNrr DoANH 2017-2018

Phdn lon c6c chi ti6u sAtr xuiit kilh doanh tii chinh nim 2017-2018 ddu kt6trg dAt so
voi k6 ho4ch dd ra. Nguy6u nh6r cd ban h do:

- Nrm 2018 li nem ViCt Nam thuc hiQn cam k6t hdi nh{p kinh t6 qu6c t6 disi v6i mAt

lring Dulng, x6a b6 hang rio thu6 quan trong kh6i ASEAN, din d6n Duong ngoqi nh{p
nhidu vdi gi6 rd. Tuy th6ng 6/2018 Thrl tuong chinh pM da gia han thdi gian thuc hifu c6c

cam ki5t n6i tren dtin 31/1212019 du:ng do inl huong tAmli, cang voi lugng dlrdrg nhap
Iau tldn lan ldm cho Dudng sen xuat trong nudc kiong the cqnh tranl n6i; gie Duong h?

r. Mor s6 cHi Triu cn0 vfu
TT CHI TIEU DVT

K6 ho?ch nim
2017-2018

Thqc hien niqr
2017-2018

'r9 tc %
TH/KI{

I
Sir luqng mia qua can (mia
th6)

r6n
288.660 171.499,78 59,41

2 San 1ug ng mia s4ch Trin 280.000 L64.874,68 5 8,88

3 SAn lug1lg duong SX Tdn 35.000 16.669,32 4',7,63

1 Stu luo-ng dudng ti6u thU rin 35.000 22.024,11 62,93

) T6ng Doanh thu Tr.ddng 1.573.049 507.654 32,2'7

6

Lqi n]1ue-n ke toin tru6c
Tr.dAng

28.4',71 t0.225
35,91

Trong d6:
- Hoqt dong SX ch6 bi6n

dudng
Tr.ddng

24.138 8.054

33,37

- Hoat dong KD thuong mai rr.tting 1.333 2.t7t 50, t0

'7 Lqi nhuen sau !hu6 TNDN rr.ddng 27.644 8.986 32,55

Trimg i 1



thlp so v6i ni6n dQ 2Ol6-2017(B/q gidm 3-433d,&g -chua vat) vi so v6i K6 hoach (B/q
gidm 725d,&g chua vaL) Ii nguydn nlrin chu yiu lnLrn gidm lqiniudn cda C6ng ly.

- Nam 2017 Cong ry deu hr ndng c6ng sllAt dri m6y du&ng tir 1.800TMN 1Cn 2.500
TMN, nhung do mQt s6 nhA thiu nu6c ngodLi giao hdng chdm din dtn thoi gian vAo r,r;r sin
xuat muon. Mat khec do giri duong giAm sAu, dec biCt thdi gian cuoi vg, gi6 thinh cao hon
gi6 bdn, nen sau lCli thu mua h6t mia ddu tu trong ving, m4c-di mia ngoai virng vin con
nhung chit luQrg k6m, C6ng ty da quy6t dinh ngimg sin xuat, day ctng l) nguyer nhannhung cnat luQl1g {em) uong ry oa quyet o$n nglmg san xual, cay cung la oguyel nnan
ddn d6n chi ti6u sin lugrg mia thu mua, san luqng du&ng san xuet rdm 2017-2018 giam so

voi Nghi Quydt dai hoi d6rg co dong thuolg nion 2017. Tuy nhiCr neu C6ng ty tiCp tL.rc

san xu6t, sin lugng mta, san luqng duong ting thCm nhlmg lgi niuan sg giem so vdi k6t
que n6i trCn.

Trong b6i canh kh6 khin chung cua nghinh mia duong. nhiAu doanh nghiQp thua 16

buQc phii d6ng cria, dimg sin xuAt, HDQT vi BEH C6ng ty CP dudng Kon Tum di n6
lgc, nh?y b6n tlong cdng tAc quan tri vd di€u hdnh, car cf vio tinh hinl ti6u thu Eudng
tren thi truong de quy6l dlnl thoi gian san xual. dieu he niip niing viTc mua mia trong
vtrng vi ngoii virng, lya chgn thdi diiSm mua hqp lj, phuong. thric thu mua linh ho4t, gidm
luqng.mia tdn sen. gii duo. c chir lugng-duong trong mia. Lidr giAm cric khodn chi phi d6n
mlic r6i da nen w 2017-2018 Cong ry van d?t duoc loi trIuan sau thu6 h 8.980 triqu adng.

II. CONG TAC NGUY.fN LIEU.

vdi Nghi Quy6t dai hoi

1. Cdng tdc thu mua. v{n chul in mia nguyin

TT Mia Nguy6n IiCu
DV
tinh

KA hofch vU

2011-2018
Thqc hien vq

2077-2078
TN 16 % TH/ KH

1 T6ng san luqxg Tan 288.660 t't1.499.1A 59,41

1.1 Mia trory }ung Tan 76_32',7 78.978,84 to3,17

t_2 Mia ngoei urng TAn 212.333 92.520,94 43,s]

2. C6ns tic dAu tu chim s6c vi trd 2011-20t8,

TT N0i dung DVT
TH vg

2016-2017

KH vg 2017-
2018

TH vr,r

201?-2018

ri t4

TH/'I(H
(%)

I DT ddu tLr chdm s6c ha 1. 101,13 1.t66,25 1.166,25 100

2 DT trdng moi md rQng ha 28s,6 500 174,5 95

3 ul9n llcb pl1a goc trong BL ha 228,84 200 157,51 '79

- VU 2017-2018, m4c dri sen luo. rg mia C6ng ty diu tu trong virng cdn it, nhung nhd
Cdng ry de nhin dr,rgc mQt s6 gi6ng mia mrii vdi di6n tich 506 ha (chi6m 41"/" Idng dian
tich thu mua trong ving) nen neng suat vA chi duong teng I6n ddng kd. Ndng suat B/q 72,5
An|rla, (Ang'l 3 rAn/haso vdi vu 2016-2017); chft dudng dat 9,ICCS (teng 0)6 CCS so vdi
',,r 2016-2017).

- C6ng tiic thu mua. vin chuydn mia,hoog vimg lu6n drip trng du cong suat ho4r dong
cia Nhd mdy: kl6ng c6 dni tr?ng mia d6 kh6 fidn m6bg qud thoi gian quy dini: kiong c6
dqn 6u kii6u naj. kii6u ki$n gi vd c6ng tic thu mua. vdn chuydn.

- Mia ngodi virng thu mua kh6ng d4t so v6i k6 ho4ch. Nguy6n nhAn 1d do: N1d m6y vdo
vq muQn; dp lqc thu mua mia diu nr tr.g.Irg v,mg ldrr nen phai chd thu mua h6t mia trong
vimg sau d6 mrii mua mia ngoii vtrng. iin d6n srin luong mja ngoii mng khong dat; d5c
biet giai do4n cuoi v! thoi tiet mua nlidu, mia ngoei vilng chat luong kdm, viec vin chuydn
mia cia bd con n6ng dan h€t suc ki6 klan. gid thdnh san phim Duong cao hon gid bin n6n
buQc phii dirng sdn xudt.

uycn
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Vs 2017-2018 c6 di€n tich trdng m6i md rong lqn nh;t tu truqc toi nay (5 nam trd lai
dey); tuy Ehi6n, ddy cing li nim c6 diQn tich phd g6c kh6ng trdng lai kl6 lon. Nguy€n
nhin co ban cua vigc phd g6c kidng rr6ng lai Id do:

- Mia h& chu ki phei ptri gdc trdngl4i nlung vi thu hoach muQn, ddt ddi gd, kh6ng dir
d0 6n dii trdng hi; mQt s6 dier tich hiSt chir kj,, n6ng dan phri bd mia d6 IJ6n canh c6y
t16ng.

- Vu 2017-2018 gi6 duong th6p, gi6 mia ginm 120.000 d/tdn l0 CCS sov6i\.1l2016-
2017, thu nh{p cna bd con n6ng ddn thdp, c6 h6 thua 16 din diin bi con ndng d6n kh6ng
mu5n tdng mia. M{t kl6c, t?i thdi di6m bd con n6ng d6n ph6 mia hiir chu kt tht gi6 M}
ldn cao (2.500-3.000d,4(g) trCn bi con n6ngd.a! di chuydn sang rdng Mj,,

- MOt s6 dien tich d phudng Thi5ng Nhit, TP Kon Tum thuoc didn dAn bu dd x6y drmg
C6ng trinl cta Tirh nCn sau kti thu hoach rnla bi con ndng denphei phd dd giao d6t.

- DAr cua be nong ddn nhd ld. manh mun, chdnh l$ch thu nhdp giiia ciy Mia so I oi ciry
Mi, tlen thfta ruong kl6ng d6ng k6, trong khi d6 trdng M! doo gi6n hon tr,5ng Mia n€n cdc
nQ rulo le Knong muon cbuyen sang lrong mla.

3/ CODg tic thu hdi nq iliu tu (tioh d6n 30/6/2018).
- T6ng s6.nq phii thu rheo KH \.u 201?-2018: 7.765.359.109 d6ng.
- T6ng s5 nq thu duqc.vU 2017-2018 td6n th&i didm 30/6/2018): 9.851.906.668 dangr

\.rat l'1,2 yo (chva tlnh phAn thu lei su6t), nguyen nh6n ld c6 t si5 truong hqp h6 dao tra no
tnr6c ke hoach,

. - Ng phii tlru kh6ng thu dri kit hoAch W ney Qr 34.'124.121 ddng, chi6m t1r 16 0,5% tr6n
t6ng v6n dAu U, nguy6n nhin chri y6u 1d do ngudi dan cham s6c k6m, ndng su6t thAp, s6n
lugng kh6ng dt dC tr6 nq C6ng ty

- Ng qu6 h4n cua c6c vg tru6c chuy6n qua, thu duoc trcog w nay le: 93.332.522d.
- T6ng sti no qu6 han d6n thdi di6m 30/6/2018lil2O7.44t.?36d.
C6ng t6c thu hdi ng vq n.A,y thqc hiQn kh6.tiit, ug qu6 h4n cdn l4i kh6ng drlng k.A vd dd

dugc trich^l{p d1r phdng theo quy dinh cria.che dS tdi chilh hi6n hebh.
III. CONG TAC SAN XUAT CHf, BI6N DTIdNG vA TU 86 st}A CHIIA

MAY M6c rHr6r BI.
l. C6ng t{c sin xuAl ch6 bi6n.

T'I Chi ti6u DVT
K6 ho+ch
2011-2018

ThUc hien
2017 -2018

Ttt6%
TIV KH

1 Sen luqng mia dua veo 6p T6n 288.660 t71.499,78 59,,{ 1

2 Trpng lugng mia sqch 280.000 164.8',7 4,68 5 8,88

3 Duong thinh phim Tdn 35.000 16.104.20 47,63

1 Mat ri Tan 11.357 10.042 88,,12

5 Tdn 11.900 8.069.000 67,81

Phdn 16n c6c chi ti6u sdn t lu huc hi6n vu 2017-2018 d6u kh6

- Giai doen cu6i \1l, mia n8uyCn li9u k}6ng di d€ cung cip cho ddy chuy6n sdn xudr
r6n phAi dp m6ng ho{9 drmg d6 gour rnia; dimg nghi chd mia, kh&i d6ng diy chuyin,
ldn xrrdng m6y nhi6u l6n liun ini hudng niieu ddD hidu qua sAn xudt che bi6n.

2. COng (dc Tu b6 s['a chfta mdy m6c thi6t bi.

Phdn 16n c6c chi tiCu slin xuet che luyQn thgc hi6n vr,r 2017-2018 d6u kh6ng d4t so
v<ii k6 hoqch dd ra. Nguy6n nian cq ban nhu di phSn tich d muc I n6i tr6n, ogodi ra do:

- Hf thrlng m6y m6c thi6t b! chua ddng bg, cdug.ohan chua ri6p c6n kip th;i voi lhi6r
bi m6i phin ndo dd 6nh huong dt5n hieu qud san xu6t cht5 bit'n.
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Nnm 2017-2018, Nhd rniy thr,rc hiQn dtl dn ndng c6ng sudt tu 1.800 TMN len 2.500
TMN n€n c6ng vi6c sria Tu b6 chira m6y m6c thi6t bi thgc^ hiQn it hqn so vdi c6c ndm.
Cec loai m6y m6c thi6t bi thuQc phin viec srra chria tu b6 dugc Ban DiAu hiurh tridn
khai (hgc hifn diy dn. dim bdo chdt luqng theo k6 ho4ch vir ydu ciu cia LIDQT. tr€n
tmn than tr€t lo9m, h)9u qua.

rv. coNc r.{c rO cHrlc, LAo DoNG, TrtN LrIoNG.
- Vq 2017-2018, C6ng ty tiilp tuc kien todn vd co cdu t6 chric qu6n lf didu hamh

ohim dim bdo b0 m6y tinl ggn vd hiOu quA, d6p img vdi y6u cdu ho4t dQng srin xuSt

kini doanh cria C6ng ty tong tinh hinh m6i.
- Cdng ty 1u6n chtrm 1o d6n ddi s5ng ve thu nhap cta trguoi lao dQng, ti6n luong

duqa thanh todn ddy dt, kip thdi; cec ch6 dO chinh sdLch cua nguoi lao d6ng duoc thuc
hiQn dfng theo quy dinh cta phdp lu{t lao d6.ng.

- Thuqng xuyEn quan tim d6n c6ng t6c tuy6n truydn, hudn luyQn an todn - vQ sinh tao

dQng, phdng ch6ng chrly n6 d6 nang cao nhdn thtc cho ngudi 1ao dQng vO c6ng tric an

toan - vd sinl Iao dQng. phdng ch6ng ch6y n6.

v. coNG Tric rrtu rrru sAN PHir\4
Tidr hinh ti€u thp sdn pham gap ,hiCu kh6 khin, do gi6 ci phii c4nl hanh vdi san

phdm ngoqi nh{p. ci6 b6n thgc t.5 thdp hqn nhidu so v6i gi5 k6 ho4ch d6n d6n doanh
thu, lgi nhuin th6p, c6c chi ti€u ktuh doanh tdi chinh kh6ng dat theo k5 ho4ch dd ra (chi
ti6t th6 hietr d phao I). Tuy flhien d6n thdi di6m 30/6/2018 C6ng ty da giai ph6rg h6t
toAn bO san lugng dudng sdn xu6t trong vg.

1.I. CONG TAc TAI CHii\H.
C6ng tac quan $ Tdi chinh cria Cdng ty trmg budc dugc cAi titin d6 dam bao tinh

hinh tdi chinh minh b4ch, taah m4nh,.v6n duoc bdo torin, dim b6o 1gi ich cria c6 d6ng
vd ngudi lao dQng. Mqi ho4t dQng ddu dugc ki6m tra vd girim s6t bdi Ban ki6m sodt.
C6ng t6c th6ng tin, b6o c6o kip thdi, quy6t toAn dfng theo quy dinl, dim beo cho viCc
di6u hdrh vd kinh doanh alat hiou qua.

. PHANII
r<f no4cn sAr xuAr, xnn noaxu vU 2018-2019

ho+ch SXKD sAn phAm ttudrng vi c6c sin phim sau

Chi ti6u DVT Nim 2018-2019

1. Sar luqng mia dua vdo SX (mia th6) Tin 210.000

2. Setr luQng mla sach Tan 220.550
3. Sen luQng dudng sen xuet Tan 23.000

4. Sar luang dudng ti6u thg (dudng SX) lan 23.000
5 . T6ng doarh thu Oao g6m KDTM) Tr. d6ng '7 63.539
6. T6ns loi nhuen ke torn tru6c thua I r. oong '7.59',1

7. Lgi nhuAn sau thue TNDN Tr. d6ng 6.644

NI hiD thuc hi2. NIot sd giei phip thuc hien.
Di rhrrc hiill tor cic clI riiu ke ho.rch lEu trirr. dong thoi drnlr hucrrrg pl.-t rrren bin

\1-ug cho Cdng ty trong llhiLng nim tiep theo. Brn Dieu hirrh de r. rnot so gidi phdp

trinh DllDCD, cp th6 nhu sau:

amAmK6
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2.1. Vi c6ng tdc Nguy6n lifu:
V6i muc tieu ph6t tri6n md rQng diQn tich mia trorg vung tu nay d6n nim 2020 d?t

3.250 ha vd hu6ng d6n nam 2030 dat 4.000 ha theo quy hoach cia UBND tinh I(on
Tun! C6ng ty car tap tlung mot si5 vfu dd cq ban d6i vdi vtmg Nguyen [eu nhu sau:

- Ti6p tpc ban hanh cric chinh s6ch dAu trr phtL hqp, tao didu ki-6n thu{n lgi cho ngudi

d.in gAn bo lau dal vor cay mia de On dlDh pnal tflen wng nguyen lleu.

- Co c6u l4i ch6t lugg gii5ng cho phir ho.p v6i th6 nhudng, khi hAu trong dia bdn tinh

KonTum; 6p dung khoa hgc k! thuQt ti6n titin vdo canh Lic cdy mia d6 ting nang suit
mia d?t > 80 tdn/ha vi cht dudng binh qudn dat 2 10 CCS, nhim ting thu nhQp cho bd

con n6ng ddn trdng mia, d6 hq gin b6 vdi cay mia.

- Tii chirc thu mua, d6n chit vd d6nh gi6 cht dudng mQt c6ch c6ng khai, mbh bach,

tao nidm tin cho rgudi n6ng ddn hdng mia.

2.2. Kh6i sen xudt ch6 bi6n Dudng:
- Tii5p t.uc hodn thien Dq 6n ndng c6ng su6t nhd m6y rluong hr 1.800TMN l€n

2.500TMN dua vdo van hdnh w san xudt 2018-2019; 6p dung c6ng nghQ m6i vdo san

xulit ch6 luyQn, n6ng cao hiQu qud srin xu6t, chdt lugng sin phdm, gidm ti lQ ti6u hao

mia dudng: ti6p ruc rd so6t ti6t gidm cdc khodtr chi phi. ftgc henh ti6l kiem nong mqi

linh 4rc nhim h4 gi6 thirh sarr phdm, dri stc c?nh trurh vdi thi truong.

- Ki6m so6t ch{t ch€ ch6t lugng nguy6n lifu diu vdo, cdc chi ti€u pol birn. pol bi, AP

met ri, trani rd n, lhdt thoet tr6n dAy chuydn d6 ning cao hifu sulit thu hdi.

23. Kh6i phdng ban nghiQp vg, phgc vu:
- Xay dlmg kti hoach kinh doanh, phan k:hric thi uumg tieu thu trcng tinh, ngodi tiEl,

c6c kh6ch hang truydn thi5ng di5 lim co sd lAp ki5 hoach ti6u th!. Lu6n tqro m6i quan hQ

m6thi.jt, bdn vtng vqi cac khdch hdng tuydn th6ng cia Cdng ty nhim ti6u thu hi5t san

phAm, d6m bdo dem lqi hiQu qui kinh t6 cao.cho C6ng ty. Ling nghe j kiiln kiiln nghi

cria kh6ch hang tu tI6 c6 nhirng didu chinh cin thi6t trong qudn tri doanh nghiQp, phuc

vp t6t ho:r cho kh6ch hang, g6p phiu nang cao hiQu kirh doanh cia C6ng ty.
- Tidp ft.rc kiQn todn lai bO mdy quan lj, diiu hdnn, ni soril dinh bidn, b5 tri l4i ngudn

nhan luc & c6c phdng ban chuy€n mdn vi c6c tti sin xudt theo hud,ng tinh g9o, dam bao

du nang luc vd phir hqp vdi cuong vi c6ng tac di lroAn thdnh ti5t nliem !'! duqc giao

theo y6u cAu mdi.
- Chdp hdnh nghi€m tuc quy dinh cua phdp lu6t va bdo ve m6i trubng,

quan tam vd diu tu thich dring cho c6ng t6c bdo vd m6i kuong. hQ thiing xri U
nuric thdi, vQ sinh cdng nSlugp dd d6p ring ycu cAu v6 M6i trudng theo quy dinh.

T€n day ld Beo c6o qia Ban Didu hdnh vd k6t qua hoat dong S)(KD nam 2017-2018

vd Kii hoach SXKD nnm 2018-2019, kiirh tdnl DHDCDTN xem xdt thong qua.

TIan trgng cAm on!

Noi nhin :

- DHDCDTN 2018l
- Luu TKI

TONG GIAM D6C

Trang : 5
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CONG TY c6 PHAN
DT-IONG KON TUM

CONG HdA x.{ HOI cHO NGIIIA I'IET NAM
DOc l6p - Tr.r do - Hanh phtc

Kon Tum, ngdy 21 thdng A9 dtn2018Sit: 02 /BC-HDQT

BAo cAo HoAr DQNG crlA rrQr DdNG euAN rRI
NiM 2017-2018, NHrEM raia 2013-2018!

pHrlONc rrUdNG NHrEM vU N,{M 2018-2019, NHrpM KV 2018-2023

Kinh thua: Quy c6 along; Quf v! tlgi bi6u.

C6ng ty C6 phan Duong Kotr Tum rin tran treng chdo d6r tdt cA c6c Qui cri d6ng, Quli'
vi dgi bi6u dtin tham d1r Dai h6i d6ng c6 d6ng thuhg nien Mm 2018. Tru6c h6t cho phdp t6i
thay m{t HOi ddng Quan tri, Ban Diau hnnh C6og ty gui l<ri cem m chan thenh nhdt d6o Qui
ci' d6ng, Quj dpi biSu da quan terq d6ng cam vd chia sd v6i COng ty trong thli gian qua.

Thay mit HQi ddng Quan tri, t6i xin b6o c6o fudc Dai hoi ddng c6 d6og thuong ni6n
nam 2018 vd k6t que hoat dong clia HDQT trem 2017-2018, nhi6m Lj, 2013-2018; nhiQm vu
kii ho?ch nAm 2018-2019 vd dinh hu6ng hoqt d6ng nliem k' 2018-2023, cr! th6 nhu sau:

PEiN I
xtr quA no4.r oONG NAM 2017-201s
NHrtM VU Kf rrOACH N,(M 2018-2019

I. TiNH HiNH CHUNG vIO HQI D6NG QUAN TRI,
Ndm 2017-2018 sii luqng thdnh vien HDQT co ban 6n dinh; d6n thring 4/20t8, 6ng

Nguy6n Thing - thdnh vi€n HDQT, c6 Eon xin tu nhiem TV. HEQT vd de duqc HDQT
ddng !. Nhu vly tn th6tE 4/2018 d,6trnay HDQT chinh thirc c6 04 thdnh vien tham gia hoat
d0!9, trong d6 c6 02 thenh viCn thudng truc tei C6ng ty.

rr. TiNE HiNH HoAT DoNG N.{M 2017-2018.
l. Hoal dong cia HOi tl6ng QuAn tr!.
Cdr cf Nghi quyiit Dai hoi ddng cii d6trg thuong ni6n 2017 vd tinh hinh thgc tii cria C6ng

ty, sau DHDCD thudng Ctr 2017 HOi ddng Qunn trj da t6 chr?c nhidu cuoc hgp, bar hdnh
nhidu Nehi quy6t, Quy6t dinh d6 tiiip tuc chi d4o Ban Eidu hinh tap trung irl]Ig ci5, kien toin
c6ng t6c t6 chr.ic c6i bO trong toan C6ng ty; tri6n klni th\rc hiQn kii ho4ch sin xudt kinh
ooann ma uar ngr oong co oong tnuong nren zul / de ra. L'u lhe la:

- Tiiip tpc ldm viQc voi Tinh iy, UBND tinh Kon T\rm vd c6c ban nghdnh, dia phuong vd
chinh srlch dAu tu vi c6ng tro quy ho?chiph6t tri6n virng nguydn liCu mia tren dia bdn tinh
Kon Tum. K6t qui ld ngdy 07/11/2O17,,UBND tinh Kon Tum di ban hdnh Quy6t dinh s6

1l89/QD-UBND vd viQc quy hogch ph6t tridn virng nguydn liQu mia u6n tlia bir tinh Kon
Tum, v<ii msc tieu d6n nnm 2020 tlpt 3.250 ha, di5n nim 2030 tlqt4.000 ha.

- Ti6p qrc t{p trung chJ dAo kifn toin lai cdn bdn vd co ciu 16 chric bQ nr.iy quan lf didu
hdnh crla C6ng ty dam beo tinh gAr vi hieu quA. C6ng tdc bd nhiem, miEn ntri.am vd deo tao,
bdi duong c6n bO, c6ng nhan ky thuat duoc chri trong nhim nang cao trinh dO chuyen m6n
nghiQp vU, nang cao chiit luo,ng cdn bQ, d6p ring rluo. c y6u cAu hoqt dQng cria C6ng ty trong
tinh hinh moi.

I
n

\



- HUQ I trep tlc Do sung, sua oor cac quy cne quan ry nQr o9 nnam oap [m8 ougc yeu cau

thgc ti;n cia Cdbg ty ve mang lai hieu que cao trong qu6 tdtrh quan rt didu hdnh.

- Chi d4o Ban Eidu hdnh, Ban Quen li dy en fi6n kiai tlr,rc hien kip thdi du 6n Mng
c6ng sudt Nhd mriy tir 1.800 TMN len 2.500 TMN, ddm bdo thi tgc diu tu dtng theo quy
dinh cria Nhi nu6'c vi Quy ch6 cria C6ng ty.

2. K6t que gi6m sit c6ng tic iliau hinh cia Ban Giim d6c.

HOi ddng quatr hi 1u6tr b6m s6t tinh hinh thuc td cria Cdng ty dr-i di ra cdc chi truong,
quy6t ainh nqp ti nhim chi d4o kip thli vd tqo didu ki€n thuin lqi d6 Ban Di6u hinh C6ng ty
hoan thanh nhiQm rj SXKD do D4i hQi ddng c6 d6ng dd ra.

fieu2.1. K6t qua thuc hien cic chi fieu SXKD co ben nnm 2017-2018.

TT CHi Tfi,U EVT
K6 honch nnn

2011-2018
Thr$ hien nnm

2017-201a
Tyle%
TII/KH

1 Sdn luo-ng mia qua can (mia th6) Tan 288.660 171.499,78 59.41

2 Sen lugng mia sach Tan 280.000 16,1.874,68 58,88

3 Srn luqng ducmg SX Ten 35.000 16.669,32 11,63

SAn lugng duong ii€u thu Tan 35.000 22_024,71 62,93

5 T6ns Doann $u Tr.ddng 1.573.049 54',7.651 32.27

6 Lqi nhuAr kd toan tru6c ihuii Tr.ddng 28.,1?1 t0.225 35.91

,7 Lqi nhuan sau lhu6 TNDN rr.di,ng 21.601 8.986 32,55

Ndm 2017-2018, do tic dong crla thi tn dng mia dulng, hoqt dQng san xudt kinh doani
cira C6ng ty CP Dudng Kon Tum gip kh6ng it k1r6 klAn, song nhd sq quan tam seu s6t cua

HEQT, sU linh ho?t, nh4y b6n cria Ban diiu hinh, de giip cho hoat ddng SXKD cria C6ng ty
vugt qua dugc k1I6 khdn, th6ch thtc, beo toan duo. c viln vi c6 lii, tuy l$6ng dat so vdi Nghi
quyet t ar bQr oong co ooflg oe ra.

2.2. VA c6ng t6c tIAu phdt tri6n vi thu mua Nguy6n lieu.
* COng t{c .IAu tu ph{t tri6n:
- Ving nguy6n liQu lu6n dugc C6ng ty quan tdm ddu tu ph6t triiin bing nhidu chinh s6ch

vd gidi ph6p; Tuy nhiiin dien tich t[ng 1Cn hilng nam kh6ng d6ng k6, cbua ddp ung duo. c C6ng
s1,6t cria Nhi m6y 6rguyOn nhdn dd duqc phAh ch tqi Bdo cdo cia Ban DiAu hdnh tqi Dqi
hii nd.y).

- VU 201?-2018, tuy sin tuqng mia C6n! ty diu tu trong virng cdn it, nhrmg do nhin dugc
mQt s6 gi5ng mia m6i nOtr ning sudt vA chfi duong ttug 1Cn dturg k6. Ntng suit B/q dat 72,5
tin/ha (er.le7 3 t6n/ha so v6i vU 2016-201?); Cht iluong dat 9,1 CCS (tdng 0,26 CCS so v6i
w 2016-2017).

- VU 2017-2018, C6ng ty tiitp tUc thUc hien cdc chinh srich iliu tu, h6 trg cho bi con n6ng
dan d6 phdt trien vimg mia nguy6n 1i0u hen dia ban tinh Kon Tum tirng bu6c dep ring cho
c6ng suAt oia Nhi may (t6ng-s6 tidn h6 trq kl6ng thu h6i w 2017-2018: 4.371.540.j I0 d;ng).

Nhin chung chini s6ch h6 trq cia COng ty phatr nio da t6c d6ng tich cUc den viec ph6t
tri6n diQn tich vi ting neng su6t, ch6t lugng cia mia nguyen liCu tren dia bdn Kon Tum, song

van ddm biio gi6 mia nguyCn lieu Eotrg ldtrg (bao gom cA chi phi h6 trq) thap hon ngodi 1,ung

riii thieu 50.000 ddog/dn l0 CCS tai ben can.
* COng t{c thu mua v{n chuy6n Nguy6n liQu:

K6t



- COng t6c thu mua van chuy6n mia trong virng timg budo dugc cAi ti6n, d6p ung kip thdi
vrii ndng lqc d6n chir crla be con n6ng din: klr6ng c6 tinlr npg mia dd kh6 n6n rugng qu,
thdi giar quy dinh; bd con n6ng ddn kh6ng c6 don thu klidu nai. khidu ki€n gi vd c6ng t6c
thu mua, v{n chuy6n.

- Mia ngodi ving thu mua kl6ng det so vdi k6 hoqch. Nguy€n nh6n chri y6u h do: Nhi
miy vdo qr muQn; c6ng suSt Nhi m6y kh6ng dat so vdi kd hoach ban tliu dd ra; 6p lgc thu
mua mia dAu-tu trong virng ldn n6n phii chd thu mua h6t mia trong virng sau d6 mdi mua mia
ngodi virng d6n d€n sAr luqllg kh6trg d+t.

2.3. Vd c6ng tic quin li Tii chlnh.
C6ng t6c quatr li Tii chinh cira C6ng ty tirng bu6c duo. c cai ti6n mpt c6ch khoa hgc, ddm

bao tinh hinl 1di chinl minh b4ch. lenh m4nh. v5n dLroc bdo toan. MQi hoqr dong dAu duo. c

ki6m tra vi gi6m s6t boi Ban ki6m so6t. C6c th6ng tir, b6o c6o vd Tdi chinh duqc thuc hien
kip thdi, dring theo quy dinh, dem beo cho vioc didu hdnh san xu5t kinh doanh d4t hiQu qu6.

C6c tht tuc vA mua, b6n, tharh, quy6t todn dugc don giin h6a nhung vdn ddm bio dirng quy
trinh, tht tqc vi quy dioh cua ph6p luat.

2.4. C6ng t6c sin xuSt ch6 bi6n Du.dmg.
* K6t qua thuc hi s6 chi ti6u sin xuiit co bin.

Nhin chung c6c chi ti6u srin bi6n vu 2017-2018 k}6ng dar so rrii k€ hoach di ra.
Nguy6n nhdrrchu ytiu ld do gi6 dudrg gidm sau, dAc bi6t Id thoi;ian cu6i v1. gi6 thdnh cao
hcm gi6 b6n, nilu tiiip trrc san xuSt ttrise ti ld ndn Cong ry chu d6ng dimg sdn-xu6t khi mia
ngodi vi re vdn cdn, mit khdc m6t sO nha rhiru nu<!c ngusi sao hanq tr.i. ti6[ dd thuc hien dungoui virng vin con.-nrat khic mot so nhi ihdu nuoc ngoai'giao hdng-tr6, ti-6n dQ thlrc hiQn d1r

i

.\

rin diu ru n.ing c6ng sudL Nhi mdy nr I.800TMN l€n 2.5OOiMN chf,m dln d6n vdo w mudnr
mqr s6 thi6r bi moi ket u5i ,rii thi6r bi ci chua thuc su d6ng bQ g6y dnh huong d6n d5y
chuydn c6ng nghQ, m{t khdc c6ng nhan vAn hanh ddy chuydn mrii cdn nhidu hlng tring, chua
thinh lhAo nen cing giy n6n mQt viri sg c6.

2.5. COng tdc t6 chrlrc nhin syvi lao ttQng tiAn luong.
- COng ty thu&g xuyen quan tam d6r c6ng tdc tO chirc nhen sg vd lao dQng ti6n luong,

ni;m dem beo b9 m6y td 
"chuc 

hoat dOng rini gon. nang dong: ning cao nang sudr. chlr
luorg lao dQng, timg budc 6n <lini vi€c lim vd nang cao thu nhap cho nguoi lao dQng.

- CAc chii dO ohioh s6ch cria ogudi lao dQng dugc C6ng ty thuc hiQn diy dir, kjp thdi theo
quy dinh cna Nhd nu6c.

- C6ng tic an todn vO sinh lao d$ng, phdng ch5ng chiiy n6 lu6n tlugc quan tdm ding mirc.
Kh6ng dd xdy ra tini h?ng chey n6 hoac mat an lodn, vC sini lao dong cta Cdng ty.

- CBCNV c6ng ry ch6p hinh nghi6m nQi quy, quy ch6 cLia C6ng ry vd phdp luar Nha nu6c.
2.b.. va tinh hinh thuc hien cdc Nghiquy6t cria Dli hoi ddng cd d6ng, Nghiquy6t crla

HQi ddng Quin tri vi c6rg t6c t6 chfc Diau bnnh hott ttong SXKD cna r6ng Ci6m a6c.
Qu6 trinh di6u hdnh ho4t dong cria C6ng ty, T6ng Gi6m d6c dA kip thdi t6 chirc hien khai

thUc.hier c6c Nghi quytit, Quy6t dinh cna Dai h6i ddng ci5 dong, HOi ddog Quao trimot c6ch
quy6t lidr vd thgc hiin theo dLrng chric ning, nhifm vu. quydn han dugc qui dini uong Dieu
lC tO chfc hoat dong cta C6ng ty, crc Quy chC quen li roi b0 vd quy dinh crla ph6p luAt. N6i

K6 ho+ch vq
2017-2018

Thqc hictr Y'l
2011-2018

TrQng lugng mia th6 dua veo 6p 171.499,78

164.814,68

Trqng luqng duong TP nhAp Hro

Trqng luqng dudng C thuong

Hieu suit t6ng thu h6i

TT MOt s6 chi tieu DVT ri l$ TlvKIl
(%)

I ter 288.660 59,41

2 Trong luong rnia sach $n 280.000 5 8,E8

3 ran 35.000 16.104,20

17,634 ran
565,12

5 % 88,81 85,39 (,3.45)



dung chi d4o, di6u hdnh cna T6ng Gi6m d6c luon hran thi theo quy dinh hien henh cria ph6p
luir vi cic Nghi quy6t cna Dai hoi ddng c6 ddng vA HDQT.

3. M6i quan hO v6t cdc c6 d6ng.
- HQi d6ng Quen u! Buoog xuyeo bao ceo, Eao doi. btur bAc v6i c6 dong 1611 v6 ninng

chrl truotrg, chinh s6ch ldn cia C6ng ty d6 cd. nhtng quydt sdch dung dan trong qu6 trioh
qudn trj di€u hdni. ThuoDg xuyeo c6 sq trao d6i nam bdt th6ng rin vd gi6 ca. thi tuong tieu
rhq sen phem lai h-rog fidi di6m doi voi cric cd ddng lon. c6 tl6ng chi6n luqc d6 hoar ddng
kinh doanh thuorg mai dat hieu qua cao fidt. Thuc hiin nghiim tuc viec mua b6n, ti€u thu
san pham, hdng h6a cta C6ng ty theo dtng quy dinh cia phep luat ddi vdi Cong ty niom yet,
ddng thdi dam beo hii hda lqi ich gita c6 d6ng kin, cd d6ng chi6n lugc vd C6ng ty.

- C6c cii tl6ng ldn, c6 dorg chitin lugc lu6n c6 sg ph6i hqp chat chc, tich cuc tham gia
d6rg g6p :i kii5n v6i HDQT trong viec tieu thu san phdm ctng nhu kinh nghiQm diu tu co sd
vat ch6t, mey m6c thi6t bi, iliu tu phet tri6n virng nguy€n li6u vi c6trg t6c queLrr li stur xu;t
kinh doa .

4. C6ng tdc ph6i hqp vrii t6 chrlc Ding vi c6c t6 cbftc Doirn lh6. 
-

- HQi ddng quan tri thuong xuy€n ph5i hqp t5t trong quri trinh triAn khai cric cdng viQc
gita HOi d6ng Quan tli v6i BCH Dang bO, BCH C6ng doan, Dotu Thanh den dd thqc hien
cdc chi trucmg cia Deng. phap luAl Nha nudc. c6c \ghi quy6t. Kd hoqclr cia Cong ry de
cung nhau hodn thinh nhiim 4r, nhim xdy drng Cdng ry ngay cing phdt tri6n.

- Chi dao Ban Di6u hAntr tao diiu kietr ve ung hQ kinl phi dd cric 16 chic doin rhd hoar
dQng c6 hiiu quA theo dring chric ndng nhiQm vg iria minh, dua c6c m{t hoat d$rg cria C6ng
ty dat nhiAu thanh tich, g6p ph thtc dliy hoat dong SXKD c6 hieu que.

III. IIEC TI /C }il4N DIJ JN NANG C6NC SUAT NHA M,{Y DUdNG LT,N
2.500 TMN.

Ngay sau khi DHDCD bdt thudng ngiry l3/5/20I 7 thong qua Du 6n diu nr niog c6ng suSt
Nhi m6y Duong ttr I.800TMN len 2.500TMN, H6i d6ng quen tri dE klp thcri ph6 duyQt'D6
dn Eiu nr n'lng c6ng sudt nhd mdy dudng ti 1.300 TMN lin 2.500 7n7,V-. tidng thdi tri6n
khai ngay viQc ti5 chtic thltc hiQn, chi d4o Ban Didu hdnh, Bao Qunn g Du rin l6f k€ hoach,
ti6n d0 ve cdc thri tuc dem beo dlng theo Quy ch6 qla C6ng ty vd quy dinh cia Nhi nu<lc vd
qudn Ij'diu tu. K6t quA thgc hiQn cq thd nhu sau:

l. Kinh phi dAu tu
. - Tring mfc ddu tu du rc DI{DCD ngdy 13/05/2017 th6ng qua: 173,916 r} ddng (chua bao

g6m vat)
- T6ng kifi phi dn thyc hiQn d6n 30/6/2018: 187,388 t! ddng (chua bao g6m vat)

Trong d6:
Chi plri rlrier Fr , lll.20q ri ddng.
Chr phi ra1 lip : .tZ.t,l5 ry doni

+ Chi phi tu van dau tu | 1,616 ti d6ng.
Chr phi \a) l;p . : l7.lq5 ry don8

- ( hr p rr quan ly drl an : I .055 ty Jon!.
+ Chi phi lti vay trong thdi gian .liu tu : e,SOa ti a6ni,
+ Chi phi khdc (bao g6m dlch 4r hai quan, vin chuy6n vd thud nhd thiu)

. r1.i05 l) doug.
- Ton3 kinlr phi tlruc hr.;rr r uot 1J.,1-2 ty ddng 

"o 
r cii ldnE rnlrc d.lu ,u d; duqc DI lD( D

phe duyet.

2. Dinh gi6 hiQu qui tliu tu
* K6t qui dat duqcr
- lhu ldc diu tlr darn bio dung rheo Quy che cua ('ong ty va qtry djnh cua \ha nrrcrc re

quin lj d"u tu.

- Cdc hang muc din tu duoc thuc hi011 day dir theo dirng Du An da duoc phC dLryet.



- C6c thi6t bi ho?t d6ng co ban dem beo cec rh6ng s6 ky thuir theo y6u ciu cria Dg 6n.
- C6ng t6c m6i trulng vd phdng ch6ng ch{y n6 dugc cdi thi6n vi dim bio theo quy dinh

cia Nhd rudc.
- QuA triDh thUc hien Dq 6n 1u6o d6m b6o v,a ar todtr ve sirh lao d6ng.
* Tdn tli h4u ch6:
- Tii5n dO thuc hietr dlr 6o chdm so vrii k6 hoach .

- Ctr; pnl aiu tu tiing i.7% so voiDu 6n duqc duy6r.
- MOt s.5 thiiit bi m6i chua thuc su ddng b6 vdi thi6t bi c[ n6n khi vin hAnh cdn t4rc tric.
* Nguyen nhin crla tdn t4i h4n ch6:
- Tidn dQ thqc hi6n Du 6n chrim chir y€u Id do mdr s6 nhd Lhiu nuoc ngoii giao hing rri

(m{c di HDQT, Ban QLDA li€n 4ro d6n ddc) lem dnh huqng d6n ti6n dO cia chinh thiiit bi
d6 vd c6c hang muc phu trg.

- Chi phi ung ld do:
+ Thdi gian thuc hietr g6p rut, viQc drinh gi6 d6y chuydn hi-6n hiru vd tinh todn thi6t bi diu

nr moi cbua k| din d6n du toan chua sdl v<ii thuc,t6l Vl viy. rrong qu6 trinh tri6n klrai rhgc
hien, don vi tu van da d€ nghi phdi ddu nr them lhiet bi mdi ddp rmg c6ng suer 2.500TMN.

. Ngoiri ra c6 mQL sd h?ng mqc nhu Van. duong ilng hoi, Ouimg iing c6ng nghf vd m6r sd
thii5t bi kh6c d6 ditt kiQm chi phi thi cin phdi lip dqfir giai doan ndy dd phir hqp cho c6c giai
do4n ndng c6ng su6t sau ndy, vi vAy ph6t sinh chi phi so v6i du to6n ban ddu.

- MOt s6 thi6t bi chua thgc srJ d6ng bg vdi thi6t bi ci ld do thdi giaa gdp rut, nhi thdu
nudc neoai kldo sdt thitir bi hi€n hnu chua kV tren cdtr truc trdc.

. Cdc l6n t?i n6i tren HDQT, Ban Diriu hin}, Ban quan Ii'Drr en di drinh gi6. t6ng hqp cq
thd. xdc dinh rd ngr.ry6n n}An vd c6 phucmg 6n khdc phuc, hoio thi€n kong thoi gian dCn.

Klnh thrd quj ci il6he !
Do su c.in thiet phii ui6n khai d1r dn n6ng c6ng sudL ddy chuydn ch6 bi6n duong d0 phir

hgp voicong tec phdt tri6n ving ngry€u lifu mia. mar kldc viec nang cong sudt cing la didu
kien dC tiet giam gi6 thnnh sin ph6m dn srlc canh tranh vdi cdc nuoc trong klu lqc vd th6
gi6i khi h6i nhap kinh tC qu6c tC, DC kip thoi gian vdo W sin xudt Hoi d6ng quan tri, Ban
QLDA vi Tdng Ci6m d6c phdi c6 c5c gidi phap can Llidr, kip thoi de tri6n t.trul ag ,in aarn
bdo lien d0 va chSl luQrg cdng rinh. mang l4i hidu qua cho Cong ty.. HSi ddng quan n! dd
nghi Dqi hoi d6ng c6 d6ng th6ng qua T609 kinl phi de thyc hi6n. $6ng nhet v6i cec NgIi
quytit, quytit dinh vd c6c gidi phdp cria H6i ddng qudn tri, Ban QLDA vn Tdng ci6m d:6c

Cdng ry da. ridn knai thqc hien d6 dAm bao riiin dd vd cldt luqng dudnr

. Kinn.dd.nehi Dai h6i d6ng c6 d6ng riy quydn cho.HQi AOry quan ui quyCt dlnh chi phi
diu tu de tidp ruc hoan thign c6c c6ng viQc li6n quan ddn Du dn, khi Du Iin hoin rir ridn hinh
Lhanh. quydt toin ve bdo cdo Dqi hQi ddng c6 d6ng r?i lci' Dqi h6i gin nhir.

IV. KE HOACH, NHIEM VU NAM 2018-2019.
1. NhAr ilinh tirh hinh.
Theo t6 chirc Mia duong Qui5c ti5 GSO) cAnh b6o, thi truoog kh6ng rCn que k, vqtrg gi6

dulng sg tang trd l4i; Ddng thdi ISO cflng dg do6n tinl rrang du rhira sin luong dudng thflm
chi cdn k6o drii dtin vq mira 2018-2019 (gai t1o4n 10/2018 d6n 9/2019).

Tinh hinh chting bu6n l6u v6n chua dugc thuc hiQn triQt d6. Vi vay, c6c Doanl nghi6p
Mia Duorg ViCt Nam phai tim cAch giam chi phi san xudt, he gi6 thdnh, n6ng cao chdt lugng
sin phAm noi hy vqug tdo t4i du . c tu thdi didm 20 1 9 vd cdc n5m tiiip theo.

Di5i vdi C6ng ty c6 ph Dudng Koo Tum c6 th6 n6i day U giai doan hiir sr:c kh6lhir
khi vung nguyen liQu t4i Tinh nhi Kon Tum qu6 han he.p vi phii c?nh hanh kh6c liet vdi c6c

loqi cdy trdng kh6c; M{t kh6c c6c khoatr chi phi kldu hao vd ldi sudt ti.:n vay cua dp 6n nAng

c6ng sudt Nhd m,iy dd tic dQng rdt lin ddn giri thanh san phim cia C6ng ry.



D{i duy rri hoet dang sdn xudt kinh doanh c0a C6ng ty dugc 6n dinh, urqt qua giai do4r
kI6 kldn, dem bao quydn lgi cho c6c c6 d6ng: ddng thdi t4o vigc lAm, r5n dinh ddi si5ng cho

ngudi lao dQng, Hoi ddn8 QuAn tri dd ra phuorg hu6ng hoat dong SXKD ndm 2018-2019,

v6i mOt si5 chi ti€u co bin sau:

sA chi riAu k6 20192, chi hoAch nlm 201E-

Chi ti6u DVT Nnm 2018-2019

1. Sitr lugng mia dua vdo SX (mia th6) Tdn 230.000

2. Sdn luong nT ia s4ch Tin 220.550
I SAn hrons dllims sin xuet T6n 23.000

4. Sen lugng dlrong tiCrL th} (lu sall xuat) Tin 23.000

5. T6ng doanl thu (bao g6m KDTM) rr. oong '763.539

6. T6ng iqi nhuin k€ to6n tnr6c thue Tr. d6ns 7.597

7. Lqi 1lhuafl sau thuii TNDN Tr. d6ns 6.644

PHAN II
K6T QUA flOAT DoNG NHrEM Ki 2013-2018

PHIIONG HTI6NG NIIIEM VU NHIEM K* ZOIS-TOZI

r. KriT QUA HOAT DoNG NHrEM rai 2013 -20rS.

1. TiNII HiNrI CHUNG.
- Hoi ddng Que,n tri C6ng ty C6 phAn Duotrg Kon Tum nhi6m k! 2013-2018 c6 05 thdnh

vi6n. Trong nhiQm tc) qua thinh vi6n HEQT c6 su thay tl6i ddng kii do Nhd nudc thoei hiit
v6n t4i C6ng ty vdo nam 2015. Tir n5m 2015 d6n th6ng l/2018 HDQT c6 05 thdnh vi6n,

trcng d6 c6 03 thanh vien kiem nli€m viQc didu hinh tai C6ng ty; ditn thrng 4/2018 c6 01

thenh vien xin th6i viec nen kh6ng tham gia HDQT.

- Qu, trinh lanh d4o, didu hanh Hoi ddng Quar tri lu6n gift vfirg nguyen tic tap trung dan
chn, tap th6 hnh d?o, cA nhen phu tuich; tdt cd c6c cuQc hgp cria HOi d6trg Quen tli dau do
Chu tich HDQT chri tri, c6 Ban Ki6m sorit tham gia, tlugc tiiin hanh hing quli, nhim thAo

luan nhfing vdn dd cua C6ng ty de duqc Dai hQi ddng ci5 tl6ng dA ra. C6c Nghj quyilt, Quy6t
djnh cna HQi ddng Quar td dau duq c xay dlrllg tr6n nguyen lic tap th6, dim bdo tinh khrich
quan ve 4p fung tri tue cria c6c thdLnh vi6n HDQT, phn hqp v6i chirc ndng, quydn h4n cta
HEQT theo quy dfuh cria phdp luit vd Eidu.16 t6 chrtc, ho4t d6ng cira C6ng ty.

- Einh k, holc b6t thuone HEQT ti6nhad k6m tra, d6nh gi6 k6t qui ho4t dQng sAn xuit
k inh doani cia Cong lyl giei quyet nhl}ng kid khEn r.u<irg m6c trong qu6 {rini diAu hinh sdn

xudt kinh doanh cira Ba11 didu hdnh nhim ph6t huy t6i da hi6u qua ho+t dong cia C6ng ty.
2. K6T QUA HO+T DQNG.

2.1.Vd c6ng t{c t6 chfc, qutn tri C6ng ty.
- Cnn cir Dieu le da C6ng ty vd Quy chiS t6 chfc hoat d6ng cria HOi ddng Qudn tri; tr6n

co sd cdc Nghi quy6t D4i hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n, horg nhiem kj, qua HDQT de

thu6rg xuyeo to chuc cnc phi6n hqp dinh kj, ve bat thudng theo quy dinh, thudng xuy6n bdrn

sAt tinh hinh thgc ti5 cria C6ng ty d6 kip tho'i dua ra c6c Nghi quy6t, quy& s6ch nh;m lanh dao

chi d4o Ban Didu hdnh diau hinh tri6n khai thrp ldCr sao xu6t kilh doanh dat hieu que cao

nh6t, theo drirg dinh hucrng phdt t 6n cria C6ng ty.



- Sau kAi Nhi nudc thoii h6t V6n tai COng ty, HQi d6ng Quin tri dd tAp fung hoan thien

co c6u t6 chrlc qudn nj cria COng ty theo hu6'ng chuy€n nghi6p; t6 chirc sip x6p, bi5 tri lgi lao

d$ng ddm bio phir hqp vdi tay nghd vd trir r dO chuyen m6n k, thuat, nganl nghd deo tao

dap ung vor ydu cau cong viec duoc giao. Den nay cong tac rd chuc criD b0 cua C6Dg ry cq

bdn da dugc co cAu, sip x6p m$t c6ch khoa hqc. hgp lj ngang tim v6i nhiim vr,r sin xuir
kinh doanh cua don v!.

- Hoi ddng quAn trj kip lhoi ban Ldn]r cdc quy ch€ quan li n6i b6 phi hoo voi rinh hinlr

thrtc t6 d6 thuc hiCn cdng tric quin trj C6ng ty theo ding quy dinh oQ ph6p luit; ddng thoi
ph6n c6ng nhiQm 4r cu thi cho tLmg thi,n} vi€n HQi ddng QuAn tri phit hap vqi s& trudng,

nang IUc c6ng t6c cia hrng tbdntr viCn d6 hoat dong cria HEQT dat hiQu qui cao nh6t.

2.2. K6t qui sin xudt kinh doanh nhiem ki 2013-20181

- K6t qui thuc hter mot s6 chl ttou co bin trliem k] 2013-2013.

- NhiQm kj, 2013-2018 tinh hinh kinh t6 c6 dridu di6n bi6n phric tap, thi trudng Dudng
bi6n dqng kI6 I'iorg'vA c6 chiiu huong gi6n d6ng k6, ddc biQt ld giai do4n cu6i nhiem lci,
ldm cho hoat dorg satr xurit kinh doaoh cria C6ng ty g[p nhidu kl6 khdn. Tuy nhi6n, HQi

ddng Quin trj d6 thuong xuyen sau s6t chi d?o. Ban Diiu hdnh lffi dQng, nhay bdn trong viec
I1am bet thi tludng de tiiu thy sio phdm niQt c6ch nhanh ch6ng vA s6t vdi gi6 ce thi trudng;

ddng thoi ph6i hqp char chc v6i cic kl6ch hang ld,n d6 diinh gi6, n1lan dinh tinh hinh thi
trudng trong viec ti€u thu san pham. Nhd vey, trong nhiem ki qua co bAn sin phdm cia C6ng

ty duoc tiCu th\r dirng theo k6 hoach hnn ch6 tinh trang sin phdm t6n kho trudc khi vdo v}
m6i. HoAt ddng SXKD hdng nam cia Cdng ry vin ddm bdo c6 ldi rd chi nd cri ruc cho cri

d6\g (ri€ng ndn 2016/2017 do nhu ciu vi vin di ddu u ndng cdp Nhi mdy nin HDQT dd

xin phip vi t|*qc cri d6ng chip rhud. n kh6ng trd 
"d 

*c aO di, v6n cho vilc diu tLt ndng c6ng

sttiit Nhd mdy).

,

)
I

Chi fieu DV'I
Nim
2013

Nim
2014

Nnm
2015

6 thnng
iliu
ntrm

2016

N;m 2016

-2011

Nnm
2017-2018

Chi chri

Siir lvarg nitu sQch

dua lio SX Tan 182.014 143.431 168.922 130.145 24s.28t,',7 161.871,7

Trin 19.3s1 15.125

17.893 14.036,8 21_3 76.6

16.669,3

rrieu
ddng 295.479 190.855 292.95t 201.039 294.511 507.654

Lqi uir ke roin
tru6c tlm€

rieu
ddng t1.'153 (3.266) 23.108 33.291 43.',]1t t0_225

Liri nhuen sau thue

TNDN

Trieu

ddng I1.191 (3.278) 22_991 33.054 42.380 8.986

ri Le chia cd tirc %vDL 35 15 1A 40 0

Ngu6n \'6n chn sd

hiru

Trietr

127.681 115.093 129.583 139.912 152.808 t54.175



- Vi$c lim cua CBCNV-LD tung burtc tluqc 6n dinh, thu nh{p lu6n dim bio ndm sau cao

hon narn rudc; cec ch6 d9 chinlr srich crl,a nguoi lao dong dugc thuc hiQn diy dir kip thoi theo

quy dlnh hiQn hdnh cna Nhd nu<lc.
* DANH GIA CHUNG.
NhiCm ki 2013-2013, tong b6i canh kinh t6 Th6 gi6i vi trong nu6c c6 nhiAu diin bidn

phtc tap; gi6 cA vat tu, trguy6n vat teu ktdng 6n dhh vi cd chidu hudng t,mg cao; thi truong

Duong c6 nhiAu biiin tlQng kt6 ludng vd ngdy carg giam, gi6 Duotrg hong nudc chlu 6p lqc
iit 1tu do phai cqnh tranh vrii Dudng nhep lau. D6i v6i C6ng ty C6 phan Duong Kon Tum

driy li nhifm kj, h€t sric kh6 khdn kh6 khdn, do ngu6n nguytu lieu L'h6ng 6n dinl; Song, nid
sq nd llrc cda HQi d6ng Qualll tri, su quan tam, girip dd vd hqp t6c chet ch€ cia c6 d6ng 16n

vd khAch hdng tiafl neng, srr diall hinh rery d6ng vd trach nhi6m cao cria Ban Tdng Gi6m

d6c, su dodn k6t gin b6 vA tinh than t6ch nhiQm cua tdp thiS c6n bQ, c6ng nhar vi6n, lao dong

hong C6ng ty, ching ta c6 thil khArg dinn ring nhiem k,2013-2018 C6ng ty cr5 phin Duong
Kon Tum dE hoitr thinh nhi-6m vr,r mi Dqi hQi .ldng cii d6ng 2013 giao ph6, phAn nAo di dlp
rrng dugc Lj' vqng crla cd d6ng v,r timg budc xay dung C6ng ty ngey cdng phir tridn.

rr. DINH HrrfNG HO4T DoNG NHIEM ri ZOrS-ZOZ:.

Dtr b6o thi Euong Dudng Th6 gi6i vd trong nudc nhftng nIm t6i cdn nhidu di6n birjn kh6

luong; gid Euong trong nuoc tidm in nhidu kta neng sA d mfc thiip, canlr tranh v6i Duong
niip ngo4i ngiry cirng ki6c lier. dlc bjer Id khi Hiep dinh ATICA chini thuc c6 hieu luc d6i

vd'i m4t hdng dudng.

D6 duy hi ho?t dong sin xuit khh doanh cria Cdng ry 6n dinh, r.ugt qua giai doqn kt6
khnn d6 phrit tri6n, 6n dlnh viQc lim cho nguo'i lao dQng vi dem bao c6 tuc cho c6 d6ng, H6i
dQng quan trj C6ng ty dinh hu&ng ho?t d6ng san xudt kinh doanh nhiem k' 20 t8-2023 , \6i
nhirng nQi dung co bin sau:

1. MOt s5 cH tieu co ben.

3. MOt s6 giei phtp thuc hion irinh hu&ng.

- Ti6p t1c nghi€n cLru sua ddi. bd sung c6c chinh sdclr diu nr h6 rrg vi phqc vU nguoi
trdng mia mQt c6ch thi6t thuc, hieu qua hon d6 ph6t tri6n rung Nguyen li6u mia; tung buoc
6n dlnh vtng Nguy€o feu tuarg di6m tr6n dia bin tlnh Ko[ Tum theo quy ho4ch cria UBND
tinh Kon Tum.

8

Chi titu DVT
NIm
2018-
2019

NIn
2019-
2020

Nnm
2020-
2021

Nnm
2021-
2022

Nnm
2022
-2023

Ghi ch(

Sin luqng min snch

dua vio SX Tan 220.500 250.000 270.AO0 300.000 320_000

Sin luErg duong snn

Ten 23.000 26.300 28.400 31.500 13.700

T6ng doanh thtr

rriCLr

763.539 800.000 9s0.000 1.100.000 1.200.000
Lqi nhL4n k6 toin
(rudc thni

Tri6u
1.591 10.000 r2.000 I5.000 18.000

Loi nluen sau thu6

TNDN
Trieu

6_644 9.000 11.000 14.000 16.500

t0 t5 15 l5 20



- Tdng cudng viec nghidn criu, co cdu cdc 1o4i gi5ng mia mrii c6 ning sudt, cht dudng
cao, thay th5 triQt dii c6c loai gi6ng mia ci hi6n dang sdn xudt d6 nang cao thu nh6p cho
ngudi tr,ang mia, t4o diAu kietr thuar lqi di. C6ng ty ha gi6 thinh s6n phdm.

- Chi d?o quy6t li6t c6ng t6c thu hdi ng ddu tu NguyCn lieu nh6ln bao todn v6n cho Cdng

ry va oarr oao su oung von oau u co nleu qu&
- Ti6p t.uc hoin thiQn Dg 6n diu tu n6ng c6ng su6t nhA may dudng 2.500 TMN d6 dua

vdo ho4t dQng 6n dinh nhim ndng cao higu qud sar xudt ch6 bidn, giem g lC tiCu hao
mirduong, ti6t kiem chi phi sin xudt, h4 gi6 thdnh san phArn. Edng thdi d6p img duqc c6c
y€u ciu vi m6i truong vd phdng chr5ng chriy n6 theo quy dinh cia Nhi nuoc.

- TAng culng quan hi rui ro, ddm b6o tinh diy dn vd phr) hqp cua c6c quy t nh vd quy
ch6, dam bao ar toir1 trong c6c mit ho4t dong.

- T{p trung co cdu, cdn ddi lqi ngudn lqc tdi chinh d6 ndng cao nrng IUc hoat dQng cia
C6trg ty th6ng qua viQc n6ng cao oing lyo tdi chinh, n6ng l1rc c6ng agh6, chlit luqng sin
phAln, dich w b6n hdng, md rQng thi trudng, xdy dlmg kh6ch hdng truyan th6ng d6 dam bao
muc ueu pnat men on olnn, oen vl,ng.

- Tii:p tuc kiQn toan lai bQ m6y nhdn sg theo hu6ng tirh gorr, ning dQng v6i dQi ngfl cdn
bQ c6 trinh dQ quAn lf vii chuyen m6n cao. Xay dlmg co ch6 Enh dao, quan lf rn<,i m6t c6ch

c6 hQ thiing, ti6p thu cric tri thric kilfi doanh mrli d6 ning cao ning luc quan tri doanh nghiep.

Tr6n ddy li Bdo ceo tinh hinh hoat d6ng cta HDQT nnm 2017-2018, nhiQm k! 2013-
2018 vd phuong hu&ng nhiQm vU ndm 2018-2019, nhi6m k}2018-2023, kinh trinh Dai h6i
ddng cii d6ng xem x6t th6ng qua.

Trall trang cam on !

TM. HOI DdNG QUAN TRI
CHU TICH

,

I
2

NinhA'.
. DHDC:D
- IIDQT, BKS;
- L1111: YT, HSDHCD.

D{ng Vi6t Anh
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C6NG TY CO PHAN CONG HdA xA HOI cHI] NGHIA VIET NAM
DLIONG KoN TUM Edc lip - Trl do - Hgnh phric

Kon Tum, ngdy 21 thdng 09 ndm 2018

Brio cAo coA BAN KrEM soAr
Trinh D4i hQi ddng c6 al0ng thudTg ni0n nim 2018

Kinh thua: - Quj, vi c6 d6ng

- v ) |I Lt..tt ot?u

- Cirn cu Luit Doanh nghiep s6 OS/ZOt+lqUt:, di duoc Qui5c hQi nuoc 1l

CHXHCN Viet Nam kh6a XIII th6ng qua ngiy 26ll112014; -

- Cin cu Dii.r ld td .lruc \J hol ddng rrra Cong ry CP drong Kon Tunr:

Ban ki6m so6t (BKS) xin gui tdi Dai h6i ddng c6 d6ng (DHDCD) thudng nien 'l
bdo cao vE eong tiic ho?t dlng nim 2017 -2018, nhiQm kj, 2013-2018 vi KC hoach i'
hoat dong nem 2018 -2019, nhiem ki, 2018-2023 nhu sau:

pHiN Ai KtT euA Ho+T DoNc N,[M 2017-2018 v.i. NHTENT Ki
2013_2018

t. NHAN sU cuA BAN KIETI soAT 1\-Hrplr Ki 20r3-20rs

\nrn ',t cua BKS J.rq. DHDt D 'lru01rg nrcr nanr 201 3 biu gorn.

- ung ( hJ Ngoc LIn: lruong b3D

- dng Pham Nhu H6a: KSV

- 6ng Nguy6n Ngqc Hodi Phuong: KSV

Sau khi C6ng ty mua bin ng ViQt Ncm rlrori hit r6n nhi nLrric tri Cong ry CP

duon; I(on 1 unr r a de dip ri ng 1du ciu nhiinr \ u lrong lu ng llrJi k). DH DCD .ti Jo

L-.r .r llrr.h ph-n cir BKS. rrlrill .u jo m;l JLr rhordiirn nJ) girn

- Bi Trin ThlNhi: TrLrdng ban

- Bi Nguy6n Thi Thuy: KSV

- 6ng Nguyin Duc Cdn: KSV

. II. HO.ST DoNG CiJA BAN KrEN{ SOAT N.L[I 2017 -2018 VA N-HrE,U
KY 2013-2018

\lnr 2017-2018 r-r nl.iir.r k1 20li -201b B"n k,crn .oir di rhrrc I'r.1r c:r.

c6ng liQc c9 drd nhu sau:

- Cr.rnt srt cong t.rc <1uan 11 cur Ilor dong quJn Lri (HDQl.t: cong tic.riiu
hdnh crla Ban T6ng gidrn diic (BTGD) vd hoat d6ng SXKD cia C6ng ty;

- Theo r16i, ddnh giri tinh hinh thuc hidn kd houclr san \uit kinh doirrh, linh
hinh thlrc hiQn Nghi quy6t DHDCD, cic Nghj quy6t, QLLy5t djnh cna HDQT;

-i-



- Krem tra, soat xet vtgc sua 0ol. Dan nanl cac Quy che, Quy allnh nor bo cua

Cdng ry. vidc ban hdni cec Nghi quy6t. Quydt dinl cna HDQT.
- Kidm ma, ri so6t cdc d6i tuqng nq kt6 ddi vlrng nguyen lieu, dd xuat HDQT,

BDH c6c giai phrp thu hdi vA truc d6p tham gia viec kidi ki6n, thu no m6t s6 doi
flrqng.

- Kiem ra, sodt xdt cdng tric deu hr, SCL hang nem, viec thlrc hien DU 6n deu

tu ndng c6ng su6t cia nhd m6y dudng tir 1.8OOTMN l6n 2.500TMN.
- Ki6m tra viec ghi ch6p s6 srch k6 to6q thAm dinh b6o cdo tii chinh qu! vd

nam. xem xel Dao cao cua Klem loan oQc l?p rong va sau qua tnnn krem Loan.

- Nhiem ki 2013-2018, BKS di t6 chtc ki6m tla ho4t d6ns cia COns ry it
nhdt 2lt nnm, ho.p dinh kj,3 ltu/nem d6 tri6n khai chuong trinh c6ng tdc vi d6nh

giri k6r quri kidm tra giArn seL. Ngoii ra BKS ctug thuong xuydn rrao ddi nai ba di
c{p nl{t th6ng tin vd xrl li c6c v6n dd ph6t sinh hong qu6 tlinl hoat dong;

Nhidm lci 2013-2018. BKS de hoat d6ng theo t[ing nhiQm vp vi quydn hpn
theo quy dinh ctia phrp luat, Dieu lC t6 chric viL hoat dQng cia C6ng ty. Th6ng qua
qua ho4t dQngld6m so6t, BKS da dua ra c6c 1f ki5n, ki6n nghi v6i HDQT, Ban diEu
hinh (BDH) v6 c6c bien ph6p tdng cudng kiem so6t, giam thieu rli ro, dem beo tuan
thri c6c quy dinh ctla Ph6p luf,t, Didu lQ vi cec.quy dinh nQi bg, g6p phen nang cao
chat 1uqng, hieu que hoat d6ng ve hoar thhh t6t nhiem 1,1] SXKD cia C6ng ty trong
nhiCm lc, 2013 -2018.

II. KtT QUA GIAM SAT HoAT DONG ctIA HDQT vA C6NG TAc
Drtu HANH cirA BAN TONG GrAM D6c cdNc ry Niu 2017-2018 vA
NHrEM rat 2013-2018.

- HOi ddng quen tri de chi dao, quen li vd gi6m srt todn b6 hoat d6ng
SXKD crla C6ng ty, 1u6n bAm s6t tinh hinh thuc t6 dd dE ra c5c chri truong, giii
ph.ip phri hqp ve t?o di6u kien thu?n loi cho Bar TGD trong c6ng t^c didu hanh,
c.ic thdnh vi6n HDQT da cht dong thlrc hien nhi6m vu duoc phan c6ng v6i tinll
thAn tr6ch nhiQm cao.

- HDQT da t6 chric tliy du c6c cuoc hap dinh ki theo quy tlinl cta ph6p luat,
ro chuc cac cuoc hqp dot xuat ve thong qua nhieu quyet dinl quan rrQng bang hinh
thric xin yi ki6n bing vnn ban, c6c Nghi quy6g Quyiit dinh cna HDQT tap trung hidn
khai Nghi quyiit cia DHDCD, ban hinh c6c chri truong, giai phap vi chl d4o ho?t
dong SXKD cta C6ng ty: Tiitp tuc.liien todn lai co ciu t6 clrric b6 mdy, dintr bidn lao
dQng theo hu6ng tinh ginm d6 nArig cao hiQu qua c6rg tdc, ban hdnh c6c chidr s6ch
diu nr, hd trq vung nguyen li€u de tang diQo tich trdng moi, Diu tu Du 6n nang c6ng
suit nhd mey duong tu 1.800TMN 16tr 2.500TMN.

- c6ng ty da tu6n thri dAy dri c6c quy dinh cria ph6p tuat trong ho?t d6ng
SXKD, c6ng t6c qudn li vd c6trg b6 th6ng tin ctng nhu trong c6c giao dich.

- Ban t6ng girim d5c vd cric crin b6 quin lj dd didu hdnh hoat d6ng cia C6ng
ty theo d[ng chtc nang, n]iem 4q quy6n h4n quy dinh t?i Eidu 1Q t5 chric vd ho4t
dQng vd cdc Quy ch6 quin lj n$i bQ cda C6ng ty.

- Ban didu hdnh da chu d!ng, linh hoat tridfl khai thuc hi6n Nghi quy6t cria
DHDCD, c6c Ngh! quy6t, Quy6t dinh cria HEQT trong c6ng t6c didu hdnh hoAt dong
SXKD nhu: Ban hinh chinh s6ch h5 tro phrit tridn !,ung nguy€n lifu phir hqp, thay



d,ii c6c lo4i gii5ng m6i d6 ndng cao ndng su6t vd cht dulng, quyiit dinh kip thdi gie
mua nguy6n IiQu dAu vno, gi6 b6n s6n phdm ddu ra (trong khung gi6 da duqc IDQT
ph6 duyet). lua chan lhoi diCm mua, b6n thich hqp. tiet giem chi phida nang cao k6l
qud hoqt dong SXKD cia C6ng ty.

- Ban diau harh de tich cuc lim vidc voi chinl quyin dia phuong dac biQt ld
Tioh uy, UBND tinh Kon Tum vd vi6c phdt tridn .rung nguyEn li(u vi v{y ngdy
07/lll201'1 UBND tinh Kon Tum di ban hini Quy€t dinh s6 11S9/QD-LTBND quy
ho?cb phdt trien vimg nguyEn lidu mia tren dia bdn tinh Kon Tum, v6i muc tiCu den
fim 2020 .lat 3.250 ha, d6n n6m 2030 d4t 4,000 ha.

T6m 14i, nhiQm k! 2013 -2018 HDQT, BEH de chi dao, diau hinh hoet d6ng
SXKD cua C6og ty theo dtng tlinh hud,ng cria nhiCm ki, vd muc tieu hdng nim, phir
hqp v6i quy dinh cria ph6p luit, Didu lQ t6 chfc va hoat ddng cia Cdng ty vd Nghi
q,.rytit cria DHDCD.

rn. ra4r QUA criM s^r HoaT DQNG sxKD NHrEM KV 2013 -2018

0m ki nghanh mia dudng d6i md phirc t(tp

chiu nhidr inh hudng bdt lgi ti tinh hioh kinh t6, chinh tri qu6c ti! nhu: SU kion gidn

k:hoar 981 cta Trung Qu6c, duong nhap l6u trdn lan kh6ng ki6m so6t dugc, viQc

thUc hien HiCp dinh ATIGA d5i vdi mft hatrg duong (mAc dir sau d6 dI dugc gia

h+n)... da ldm cho giri duong bien dong kh6 luorg. d4c biCt giai doqn cu6i nhiem k!
gii lidn tyc lqr gidm. Trong b6i cAnn kh6 khan chung, HDQT. BDH aa n6 luc phdn

driu de clqt dugc lqi nhuan cx nhiem.k, la I 17.327 t1; d6ng, ngudn v6n CSH rang din
qua cdc ndm, quydn lgi crla ci5 d6ng duo. c dam b6o, vi€c ldm cta ngudi Iao dong lung
buoc dul dn dinh, rhu nhap nam sau cao hon nem nuoc: cdc ch6 dO chinh sdch cua

ngudi lao dQng duo. c thuc hiQn tliy dri kip thdi theo quy dinh hi6n hArfi cta Nhd

nu6c.

rv. KroT euA crAM sAT HoAT DONG sxKD N;.M 2017-2018.

1. K6t que thgc hien cic chi ti6u SXKD chi y6u cia nim 2017-2018

CIi deu DVT Nnm
2013

Nin'
2011

Nnm
2015

6 thdng

2016

Ntrm
2016 -
2017

NIm
2011-
2018

Tdng doanh rhu Tr.d 295.419 190.855 292.95t 201.039 294.s-t I 507.654

Lqi nhuAn sau

rhu6 TNDN Tr.d 13.194 (3.278) 22.99t 33.054 42.380 8.9E6

ri le chin c6 tnc TdvDL 35 I5 40 10 0

Ngu6n v6n CSH Tr.d t27.68t 115.093 I29.583 t39.912 t52 Eot I54.175

Nhi6m kj. 2013-2018 mla vdi nhi6rr kh6 khsn nfiric tan v
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CHI TIEU DVT K6 hoBch Thqc hten Ti rc % TH/KH

Tan 280 000 161E7.1.68 58,EE

Sin luong dvons Sx Tan 35.000 16.669.32 41,63

San lrmg dudng riCu thu Tan 35.000 22_421.11
62.!i

Taig Doanh thu rr.ddng L573.049 507.654

Lqinhlan sau thrd TNDN rrding 27.644 8.986 32,55

Nam 2017 -2018, hAu h6t c6c chi tiCu co ben ddu kh6ng d4t so voi k6 ho4ch,

rguydr nhan cht y6u li do: Gid bin dudng li6n t1tc giam (B/Q giam 725dlkg - chua
vat so v6i Kd ho4ch). cri nJridu lhoi didm gid brin thdp hon gie tbini. dic biel giai

doqn cuoi vu, chdt lugtrg mia rgoai vung k6r! san luong kh6ng 6n dinh, Cdng ty de

quy.tt diflh ngimg san xudt. M{t kh6c mot s5 rd thiu nuric ngoai giao hang kA, Du
dn neng c6ng suat fia miy duong kl16ng dam bao tien d0. thoi gian vao w muon.

d;n ddn srn luqng mia. satr luqng duqng ddu giam. Tuy nhien odu C6ng ry r in tidp

tlc san xual. san lugng ouong tang mem ulr lqr mu4n se gram so vor ket qua tnlrc

hien n6i hCn.

Ndm 2017-2018 C6ng ty dA br5 sung th6m nghdnl nghd KDTM, hoAt dong
n:ry da dong gop ddtrg ke vaLo lqi Dhuan cta C6rg ty (2,17 t'i d6ng), d6ng thoi ldm
lang kI, neng luan chuydn vi hi6u qud su dung v5n.

Nim 2017-2018 D nAm cuc ki kh6 khen d6i vdi nghenh mia duong, m6t s6

DN tlotrg nghanh da phdi d6ng cria do thua 16. C6ng ty CP dulng Kon Tum ngoii
viec phai d6i m+t v6i nhirng kh6 khdn chung. cdn phrii chiu nliiu rip hrc do vimg NL
thuong xuy€n bi tranh ch6p gita c6c loai ciy trting. stur luong mia pbu thu6c vdo
viQc mua bdn ngodi v'ung, chi phf v{n chuydn cao, lAm ung gie tha , gidm suc c4nh

tranh cria san ph6m. Trong b6i canh nhu vay, C6ng ty van dat duoc loi niuan sau

thui grin I Fi dong, di6u niy chtmg to sq n6 luc. co ging cia HDQT, BDH va sq ho

trg tich c$c crld cec c6 d6ng 1&1.

2. MOt s6 finh rTc ho4t along chinh cria C6trg ty

2.1. C6ng t6c nguyan lieu .

- M4c dir san lu@g mia todri vimg khOng d?t KH (nguyen nhen nhu da phan
tich d Di6m 1, Muc IV n6i tren), ihung san luong mia trong ving l?i luot KH 3%,
trguyen nhen ld do vu 1liy C6rg ty diu tu trdng 506 ha voi cdc lo4i gi6ng mdi nhu
I(K3. SuphanburiT. K-2000-89, K95-84, K95-156, c6c lo+i gi6ng niy c6 ndng sult
cao hon so v6i cic gi6ng ct.

- Do gi6 drdag giem sau, cec DN mia dulng trong khu vr,rc ddng lo4t giim
gid thu mua mia. C6ng ty cing buQc phni gidm theo. gid mua binlr quin 4 niy gidm
klrd lon so vd'i v! trudc. thu nhip nr ciy- mia rh6p hon cay mi vA mgt s6 ciy trdng
klrric. d6y lA nguyen nhan quan trQng din den vi6c diqn tich mia kong virng tang
ki6ng ddng k6 so voi W trudc, mic di C6ng ry da c6 nhi€u chinlr s6ch h6 trg nguoi
trdng mia, Ban didu hdnh da rdt dch cyc trong c6ng tAc ph6t tri6n vimg NL.

- Vq 2017-2018 C6ng tylhqc hier ti5t c6ng t6c thu hding dAu tu, s6 ng kl6ng
thu dri KH lA 34.724.121 d, chii5m ry lC 0,5% tr6n t6ng vtin diu tu. Nq qu6 h4r virng



nguydn liQu lfiy k6 d6n 30/612018 1i1207 .443.336d, dd duoc trich lip du phdng theo
ch6 dO tii chinh hien hinh.

2.2. C6ng tic sin xu{t ch6 bi6n du}trg

PhAn l6n c6c chi ti6u chri y6u trong cdng t6c sdn xu6t ch6 bi6n ddu kh6ng d4t
so vrii KH, nguy€n nhdn nhu da phen tich d Di6m l, Muc IV n6i tr6n, ngoii m giai
do?n cu6i W mua li6n tr,lc. mia ngoei ving v6 dtrt doqn. rhoi gian ngimg chd mia
nhidu, Dr,r 6n ddu tu ndng c6ng su6t NM dudng cing m6i dua vdo v6n hdnh, cdng
nncn oang l,ur quen vu tllret Dl mol. Ky nang v?n hanh chua tluan thuc dan den
hao h,rt, tdn th6t.

I Uy ru en. cong lac szrn xuat cuEg co mQl so lJu orem oo la lreu hao mQt no

loei h6a chdt giam so v6i KH, nhu: H3PO4, NaOH...

2.3. COng t6c mua sim vat tu, phB ting
C6ng t6c mua sim vat hr, phu tung thuc hiCn dting quy tlinh t4i Quy chi' mua

hang cta C6rg ty, vat tu h6a chdt dugc cung rmg kip thdi, d6p ung yeu ciu cia cdng
tAc san xuat vd bao du6rg. Cdc mat hdng co gid lri lon deu dugc chio hilng c4n]
tranh, viec mua sim dugc thgc hien c6ng kflai minh b?ch, dring thim quydn theo
pnan cap cua ttuQl.

2.4, C6ng t6c ti6u thg s6n ph6m

Vu 2017-2018 c6ng t6c ti6u *ru sin phdm dudrg gip nhiAu kh6 khan, e16 b6n

dudng gia.in uranh, c6c doanh nghiQp trong oghinh ddu t6n kho v6i sii lugng ldn. Tuy vfly
IIDQT, BDH da hnh hoqt, quy€t dinh k|p thsi viic bAn hing, cung vsi sU h6 trg tich cuc
tir c6c c6 d6ng 16r n& dA giei ph6ng hiSt heng tdn kho, gidm chi phi tai chi*, raEg hieu
que SXKD cua C6ng ty.

2.6.C6rg ttc lao alorg, tidn luong, vQ sinh m6i trudng

- Cdng ry ti6p rpc s6p x6p L4i lao dODg. bO mriy qurin lyi'dugc tin.h giim ddn

muc tol oa nnrmg van oam Dao nlgu qua cong vrgc.

- C6ng ty lu6n chim lo d6o ddi s5ng vd thu nhap cia ngudi lao dQng, ti6n

luorg duo. c thanh to6n diy dri vn kip thdi, cdc ch6 dq cia nguoi lao dotrg duoc thr.rc

hiQn dung quy dinh cta Ph6p luat. Thu nhap B/Q c0a 1,'1r 2017 -2018 ld 6.168.000

d/ngudVth6n!, ting l0% so v6i nim 2016 -2017(tu l/1/2018 den 30/6/2018 Cdng ty

de h6 hg ryudi lao d6ng 11,5% tidn dong bdo hi6m vi dodn phi c6ng doin ld

723.582.241d). i
- C6rg t6c an toen ho tl6ng, vC sinh m6i trudng dugc chi to.ng, tlong nhring

n6m vita qua C6rg ty lu6n dugc cdc nghdmh chfc tring cta tinh Kon Tum ddnh gi6
cao ve cong tac oao v9 mo, mjong.

v. KiT euA rH,AM D|NH BAo cAo rAr cHiNH Ni.M 2017-2018

1. B60 cdo tii chinh nim nim 2017 -2018 cia C6ng ty da duQc kidm todn

bdi COng ty TNHH Ki6m to6n BDO vd dd duqc HDQT b6o clio qi Td trinh si5 03

TTI-HDQT/2018, ngdy 2ll 09/2018 t?i D?i hQi niy.

)l

)

rl

l
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Ban ki6m soit xic nhin bdo cdo tii chinh dd phan 6nh trung thFc va hqp Ii
trCn cdc khla c4nh tro.rg yisu tinh hinh tai chinh cua C6ry ty t4i thoi di6m 3O/6/2018,
kiit qui ho4t dQng kinh doanh cfrng nhu b6o cdo ltru chuy6n tidn tQ ndri 2077 -2018
phir hqp v6i cdc chuAn myc, ch6 dO k6 totu hiCn henh vi c6c quy dlnh ph6p lj c6

lien quan.

2. T6ng hqp mQt s6 chi tieu tii chinh co ban:

- T! lQ vi,n CSH/tiing ngudn viin t4i thdi di i:m 30/612018 girim kh6 nhi6u so

vti30l06/20fi $n 46,89% xtirry30,2Y,), nguyCn nhan D do nam 2017-2018 C6ng
ty dAu tu Dq 6n nang c6ng suAt NMD, flgudn vi5n tu c6 phAi uu ti€n dAu tu cho Dr,r

6n vi viy phAi tlng du ng vay ngin h4n d,i d,i d6p img nhu ciu vdn lLru ddng vi vay
trung h4n diu tu cho DA, tu d6 ldm teng $ lO no phAi trA vd giam rj l0 viin CSH
m6n t6ng ngudn v6n. Tuy vay kla nEng tlr chi va tai chinh vin ddm bdo.

- Khe nang thad toen nhanh vd tlani torin ngin h4n diu gram so voi vu
ruoc do Cdng ty khong cdtr ngu6tr v6tr nhdn r6i d6 gui ngin hdng nhu trudc day, tuy
nhi6n kta neng thanh toen thi van dem bao.

- Tj' suit lgi nhuin rdng trEn v5n CSH nim 2017 -2018 thdp hor rdt niiAu so

vti I,Lm 2016 40L7 , tguytu nhan n}Iu da phen tlch 6 Di6m 1 , Muc ry n6i hen.
- Cec khoem dU kidn ton that v6 tai sen(rd 1fi6 ddi) da duoc trich lap d1r phdng

diy dri theo quy dinh oia phdp luet. Tlnh hinh tdi chirlr cua Cdng ry hnh manh.

vI. Kf T QUA GIAM sAT,vIEc TH\'c HIE. N DU' AN EAU Tu NANG
cONc suAr ctA NHA r4,iy DudNc rlr t.so0TMN LtN 2.500TMN

Dy 6n ndng c6ng sudt nhi mriy dudng tt 1.800TMN l6n 2.500TMN duoo
DHDCE th6ng qua tai Nghi quy6t ngiy l3l5l2}l'1. Ttorl1 didu kiQn thoi gian gdp

nit, IIDQT, BQLDA vd BDH da klh6a truong tri6n khai cdc c6ng vi€c cAn thi6t d6

thuc hi6n Du 6n: lUa chqn nhi thdu, gi6m srt tinh hinh thuc hi€n c6c g6i fiAu, d6n
doc phor hgp \or nha tlrau xi li cac vuong mAc va tim nhieu giei ph6p khec phuc de

dua Du 6n di vio hoat dong.

- C6ng tec h,ra chQn nhi th6u dugc tidn h,rtrb c6ng khai minJr bach, viQc

nghiem thu c6c h4ng mqc c6ng trinh duo.,c thgc hiQn kjr6 lci' luong, vi6c thanh toen
cho c6c nhi thiu duo. c thltc hiQn theo dring trinh tu vi thi h,rc quy dinh cta Hqp dirng.

Chi tieu DVT 30/06/2018 30t06t2011

1. T! lQ v6n CSH tr€n ting ngu6n vtin % 46,t9

2. Ti lC no phai tre tOn t6ng ngudn v6n % 69,8 53,11

L Hq s6 kne n6ng thani toAn nianl {TiiD va
tumg duong ti6n + dau hr TCNlVnq ngan h?n)

Lan 0,05 0,1

1. He s6 khi nang thail toin ng;n han (rei srn
ngan hir/ng ngin h?n)

Len 1,21 I,55

5. Ti suit lqi nhuan rdng htu v6n CSH cia nim
tid chinh (I-qi nhuan sau thr6/v6n CsD 5,8
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Uiu h6t c6c g6i thiu ddu du. c bdo linh(bdo lanh tam tng, beo lenh thyc hiQn Hqp
ddng, bno hnh bAo hdnh) dd dam beo an toan cho Chri ddu tu.

- Phen 16n c6c h4ng mUc c6ng t nh ddp img duqc y6u ciu vA chdt luqng, tuy
nhi6n, vin cdn mgt s6 rhi6t Ui chr.ra k6t ndi adng bQ vrii d6y chuyin ci.

- Gi6 tri thuc hien clia Du i,i din 301612018 ld 187,388 bi ddog@i6ng tinh
vat), t6ng mirc ddu tu dA dugc DHDCD th6ng qua Ia 173,916 l, d6ng, gi6 tri dAr.r tu
thuc t6 !,rrqt 13,472 ti ddng so vdi gi6 tri dugc DHECD phe duyet.

BKS th6ng nhdt vdi viec d6!h giA nguy6n nh6n cria c6c.tdn tai n6i tr6n theo

Beo ceo s6 02,tsC- HEQT cua HDQT tai Dsi hoi ody.

Cric rdn r4i n6i n6n HDQT, Ban DiAu hdnn. Ban qudn ly Ds 6n da drinh giri cu

th6, xric dinh nguy€n nhda vi c6 phuong An k.hic phuc. hoan thifn trong t}oi gian tdi.

YII. DANH GIA SU PH6I HgP IIO4T DONG GIUA BKS VOI HDQT,
BDH vA cO EoNG NHrEM Ki 2013-2018

Nhiem ki 2013 -3018 BKS lu6n nhfln duo.c su tng h0 vd gi6m s6t chat chc

cria cdc cd dong, sq hqp tic tich cuc cta HDQT vd BDH. BKS da c6 s\t ph6i hqp
chlt chc voi HDQT, BDH tlong viec thuc hiQn chtc ndng nhiQm vq dugc giao, Cric

Nghi quy6t, Quyi5t dinh vd c6c chu trsorg ldn cia HEQT, BEH dd dugc cul1g cdp

klp thdi cho BKS. C6c cuQc hgp cia HDQT ddu mdi TBKS tham gia. BEH 1u6n t?o

diAu kien thuan lqi d6 BKS tii5p catr vdi ho4t dong cia C6ng ry. Phan ldn c6c dd xu6t,

ki6n nghi cria BKS dugc HDQT vd BDH ghi nhdn vi ti6p thu.

PHAN B. KE HoAcH HoAT DQNG N,{M 2018 -2019, NHqM Ki
2018-2023 VA CAC Kr6rq NCnr Ct,r mS

r. KE Ho4crr HoAT DoNG NAM 2018 -20r9, NrrrEM Ki 2018-2023

Nim 2018 -2019 vd nhiQm k,2018-2023, BKS duy rri c6ng t6c ki6m so6t
thudng xuy6n vd dinh kj' hang qur, n[m theo quy dinh cria Di6u le C6ng ty vA Quy
che ho?t dong q.ia BKS voi mpo ti6u chung lA gi6m s6t tinh hinh hoAt dong SXKD vd
tei chinl cua Cdng ty; gidm sdt ho?t dong qudn tri vi di€u hinh: ph{ii hqp hoat ddng
v6i HDQT, BTGD vd cO d6ng.

NhiQm vg cs th6:
- ci6m s6t viec thuc hier Nghi quyilt cria DHDCD, c6c Nghi quyiit, Quyi5t

djnh cna HDQT
- ci6m s6t ho?t dQng san xudt kinh doanh, hoat d6ng dAu tu nguy6n liQu mia

vi gi6 thdnh s6n phdm.
- KiCm Ea. kiem sodt viqc mua nguy6n vat lieu vi bin san phrim.
- ThAm dinh 860 ceo tdi chirih quf vd nim.
- Gidm s6t tinh hinh thyc hi'Qn c6o dg 6r ddu tu vi mua sim tdi san.
- C6c c6ng t6c kh6c theo chirc nang vd nhiem vp cia BKS.

ll. K|EN NGHI CUA BAN rrelr SOAT

l. Sau kiri ddu hr Du 6n nAng c6ng sudt NMD 1€n 2.500TMN, ngudn v6n luu
d0ng tq c6 clia C6ng ty hdu nhu kh6ng cdn, vi"ac sri dlrng v5n sE klr6 ktrar1 hon tru6c
rdt rhidu, chi phi v6n sc tang, vi vay de nghi BDH chi dong khai th6c ngu6n v6n c6
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lgi fi6t cho c6ng ty, linh ho?t, chlt chC trcng c6ng trc quAn lj vd srt dgng v6n dd
tdng hieu que ciia C6ng ty.

2. Vp,201,8-2019 nginh mia duong Vigt Nam n6i chung vi C6ng ty CP
Dudng Kon Tum tr6i rieng ri6p tlc Otii mal voi sr.r c4ni Lrani klr6c li6t cria dLrong'' hdinnep lau, chat l4o Dg9l co gra re, g,a Datr ouong Eong nuoc chua co chreu huong
phuc. de nghi HDQT ti6p tuc chi da!, BEH c6 chlnh s6ch thu mua ha! li d6i v6i
mia ngoai vung dd dem bdo c6ng su,it hoqt dQng thudtrg xuyen cta nhi m6y, n6 lgc
giAm chi phi sdn xuit. ha gie theml. ndng cao chit luqng sAn phlm dd rang hidu quri

SXKD cho C6ng ty.
Tr6n dAy li b6o cro k€t qua thgc hiQr nhiem lu nAm 2017 -2018, nhiQm k,

2013-2018 vA ke ho4ch hoat dory nem 2018-2019, nhi6m ki 2018 -2023 crla Ban
ki6m so6t c6ng ty CP Dutug Kon Tum, BKS kinh hinh DHDCD xem xdt th6ng qua.

Kinh chtc quli vi cd d6ng, qr.rj vi dai bi6u ddi dio srtc ki6e, chic dai h6i
thinh c6ng t6t dgp.

Trin trpng cdm on./.

TM, BAN KIEM SOAT
TRII6NG BAN

TRAN THI NHI

-8-



CONG TY CO PEiN CONG HdA x;. HOI CHO NGHiA VIET NAM
DLIdNc KoN TUM DQc l6p - TB do - H?nh phric
Si5: 03iTTI-HDQT/20 tS - xii i, ,gdyrt rh,i,;lr-A. zota

TdTRiNH
Va yiec: ThAng qua Bio c6o Tii chlnh t6m tit 6n dO 2017 - 2018

(Tb ngdy 01/07/2017 iIAn 30/06/2018)

[!1!1g1Q!: Dgi hQi Ding Cd DOng COng ty cd phin Dtdng Kon Tam ,

- CEn ct Luat Doahh nghiep si5 68/2014lQH13 di dugc QurSc h6i nu6c COng hda xa hoi :

chri ryhia Vict Nam kh6a XIII th6ng qua ngey 26llu2\l4; (

-Ca[ciIDi.u1ct6chticvaloatdongcriacongfyc6phanDuongKonTum;
- Cnn cr.i Nghi quytit OttOCOfN nien dQ 2017 - 2Ol8 C6ng ty c6 phAn Du<rng Kon i

Tum; I

- Cdn cf Bdo c6o kidm todn doc lap s6 239/20I8ECKT-BDO, ngiy 28 th6ng 08 r
II6m 2018 cia C6ng ty TNHH Kiiim toriu BDO vd viec ki6m to6n 86o crio tdi chinh cho kj :
hoet dong hr ngiy O U0'7 /2017 d'n nedy 3016120 1 8 cira C6ng ry c6 phdn Dudng KonTum;

HQi d6ug quan tr! C6trg ty c6 phen Dudtrg Kon Turn kinh hinh D4i hQi D6ng Cd Ddng
xem x6t th6ng qua 860 c6o Tai chlnh t6m tit tri6n dO 2017-2018 da dlro. c Ki6m to6n, v6i
nirlng n$i dung co btrn sau:

1. K6 ho4ch sin xu6t kiDh doanh ni6n.lO 2017-2018 theo Nghi Quy6t a4i t6i Odng c6

al6ng thudmg riar nIm 2017:

- I Ong ooann lnu : 1.573.049 hleu ddng

- T6ng lqi nhuatr ki: to6r trudc thui5 : 28.471 triQu ddng

- Lgi nhuan sau thu6 TNDN : 27.604 hieu ddng

2. K6t que thu.c hien nien iIO 2017-2018

2.1 K6t qui sin xu6t kirh doanh tii chinh ni6n ilo 2017-2018

DVT: \rND

l. Doanh thu bln hing va cunc cip dich vu 507 651,122 58s 29.1.571430.07E

2. Cric khoin qiiin tru doinh thu

3. Doanh thu thudn va bin hine vi cuns cdn dicl vu 50?.65,1422.5E5 294.571 .430.418

4. ci6 v6n hans ban 488.966.623.234 243.346142.303

5 Loi nndn sdD va bdD hans r e cuns cdo dich r u 18.687.799.351 5t.265.287.115

6. Doanh thu ho?t dong tii chinh 8.429.685.959 5.837.830 312

7. Chj plri tii clinh 8.484.796.266 2.627 .912 384

Trons d6 : Lii vav phii tr.i 8.484.796.266 2.62',7 .912 384

3. Chi phibin hAnq 899.529295 1.0?1.16r 669

9. Chiphiquir lV doanh nqliep 6 635.352.298 8.0,17.019.762

10. Loi nhuin thuan trr holti dong kinh doanh I1.097.807 451 45.356.964.292

I I . 'l'hu n!:ip khac 190.011.476 317.449.414

-1-
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12. Chi phi khrc 1.062.238.822 2.023.686.632

ll. Loi nhuan kh,c -872.227 _346 -1.646.271 .202

14. Ta,nq ldi nhuin ttu6c thul 10.225.580.105 43.710.687 090

15. Chi Dhi rhu6 TNDN hisn henh 1.239.613.142 I 110.751.764

16. Chi phi thre TNDN hoan kti
l7 L,ri nhuin sau thuii tlu nlen doanh nshiaD 8.985.966.963 42 379.935.3:6

18 LI co ban tran co nhi6u 1.585 i.sl2

2.2 Tinh hinh tti stn - ngudn v6tr d6n 30/06/2018

DVT: lND

NOI DUNG
DAU NAM
(30t6/2t17\

CUOI NA}I
130/6/20r81

TdNCCONG TiI SAN 325,880,160.962 511,t9t.68r.039

A.TAISANNCAN HAN 268.468,8,13.80' 32q,9s7.938,J33

I. Tian viLcrc khoan tuons iluns tian 13.727.144.424

1. Tien 1i 14943990s

2. Cdc khodn tuong duons tian 6.200.000.000

lI. DAu tr tni chinh rsin hnfl

lII. Cdc khonn ph ihu nqnn han 146.939.297.794 304.095.517.157

L Pliitfiunsin lan cna khichlins 114.@5.713.250 182.?00.865.000

2. Td t.ftrc.lo.sudi blii n!5n han 32.010.546.0?1 119476.811611
'I Phil rhx v6.ho v,v noin han 3.140000.000

1. lhi rhn !ii hir khdc 1.ls7llt.74l
5. Du Dirdns Dhailhu nean hu kh6 ddi (*) 4 21,1 155.268 -1.7,17.588 3,14

IY. HiLns tin kno 102,570.566,312 10.763.818,366

l. Hans dn kno 102 5i0 566.112 r0.r6t.81E.166

v. Tni sen nsln han khn. 1.609.539.7?6 1.371.1S8J8s

1 Chi Dni trd t!u6c ndn han ?,1.631.514 67 6',15.5t1

2. Thud GTCT dLroc kndu trir 1.514.908.262 1.303.482.868

B. TAI SiN Di.I HAN 57.4r1,617.1s5 181,241,7.18.t06

I. C{c khoin Dhnithu dnihan
l. Trd trudc cho ntruoi bin dnilan

s2,822.t18,4r0 52.663.536.718

51,478,554,501 51.36r,533,163

179.444 618.455 184:lll.r76 019

- Gie tri hao n6n lui k€ (*l -127 966 06:1.95.1 -111.963 612 556

2. TAi sin c6 dinh vo hinh 1.294.053.2ss

r.958 ?91.286

Gi'i trihao mdn liv kC l*) -6r4 410.t17 -66,11t] 0lr
lII. Tili sin dddancdni tan 1,3r8.s90,81r 125,!.16.633.3?9

2. Chi DhixaYdunqcdbin dddair 125.4,r6.611319

IV. aAi i:1n dti h.n kh:i. 3.210.107,874 3.131.528.609

l. Chi phitra tudc ddi han I2r0.r07.81.1 3 131.518.609

TONG CONG NGUON v6N 325.880,,160.962 51r.199,687.019

C. Nq PIIAI TR;. l?1.072.037.623 35?.024.293.s01

113.n77.031.623 272.163,02,2.200

1 . Phri ha nsudi bAn nsin ho. 9.958.187.554 11.997.16? 505

.2. Nluoimuc u,i rien rruo. nrln lDn 566.950 E:115.264 950

3. Thu€ vd cec kloan phai a6i Nhd nudc 720.444.411 r60.111.2.19

4. Pldi tri nzudi laoti6na 7 .091 176.254 I 016 7r3 6:4
. -2-



5. Chiphi phiinA 46.2',1',1 .901 798 565187
6. Phaitr, nsln ha! khiic 563 452 E00 llt 855.ltl

7. Vav vi nq thue rii chinh nsEn han 152.591.401.320 222.67 \ 761.0t5

8. DdDlonsDhditri nsi! han 1500 238 81t0

9. Out lhe! thldns. Dh[c loi 2093.130371 2.751.111.137

II. Nodii han 8,J.661.271_301

I Vay va nq thu€ tdi chinh dii han 81661 271 l0l
2. DuDhdns Dhdi trd dii]]an

D. NGUdNvoN CHi] Sd HIIU 1s2.808.,t23.339 154.175,39t.5t6

I. Nsuan Y6n chi se hno 152.808.335.15' 15'1.17s.30s.3s,1

1. V5n q6p ctr chn sn hiu 50,700.000.000 50.700,000.000

- Cd phiaunhij th6ns c6 aulan biau quvat

2. Tlrlinr: du r6n c6 Dhin 2.609 812 5r2

3. O!!dau tu plat den 18.6?4.216181 1&67.1.216181

4. Quikhic lhuac v6n chn sdhiru 5.1:t6 t60.000 5.116t60000

s. Loi trhtren sau thu6 chm DItu Dh6i 75.687.946,464 7?.051,916.661

L^"ST ch(r Dhin rh6ilny k€ den cn6i ki 1rud,c ll108 ill r lls
- LN\] rlu, Lrl,'n Dh6Lk\ i. v 42 379.935.326

II. Nsudn kinh Dhivn oui khic 88.182 88,18!

l. Nsuon kinh phi 88.182 88.t82

a

H

ir

1

,-

2.4 C[c chi ti6u tii chinh co ben nien d6 2017-2018

STT CHi TIOU DVT
Ni6n d0

2017-2t 8 Ghi chn

I Co ciu lii sin %

' Tni sin dii h+n/T6ng iii sen 35,45

- Tdi sAn ngin hqn/T6ng tii sAn 64,55

2 %

- Nq phai tr6,/T6ng ngu6n v6n 69,84

- Ngudn v6n cht sd h[u/I,ing ngudn vi5n 30,16

3 Khi Ding thanh toin LaD

- Khi nn.o 1lranh toin nhanh

( I (r \ . ..r.' rl.o.r1 l- 'rg ol.n'g tiel) )o ngJn hu 0,05

- Khi niing thanh toin hien hinh
(TS ugin hiLn Aiq rgir hN)

1,21

Tren day li roin bO n6i dung co bin vd Bdo cao tii chinl t6m tir ni€n dQ 2017-2018,
kinh Lrinlr Dri hdi Ddng Co Dong xem \ir rhdnts qLa.

T}I. HOI DdNG QUAN TRI

cHii rlcH
Jg!-111!!J!l
. D]IDCD,
.IIDQT,BKS,
- Lnt.. W HSDHCD. DANG VI.8T ANH

-3-



C6NG TY cO PHAN cO. NG HdA xA HOI CHII NGHiA VIET NAM
DU'ONG KON TUM DOc Up - TV do - HAnh phic

56: 04 iTII-HDQT/20|8 Kon Tum, ngay 2l thdng 09 ndm2018

TdrRiNH
Vd vi$c: Th6ng qua phuong 6n phan ph6i lqi rhuan nim tii chinh 2Ol7-2018

Kinh siti: Dgi hQi.ting cii .l6ttg C6ig ty c6 phdn Dctng Kon \um ,

- L an cu tleu l9 lo clluc va hoat qgDg cua L ong ty t o pnan uuong Kon lun;
- CIn qi 86o c6o ki6m totu dlc $p sd ngt2o18lBCKT-BDO ngny 28108/2018 cna

C6ng ry TNHH Ki6m lo6n BDO ri vi(c kiEm torin Brio crio rii chinl cho W hoAl dODg lir :
ngiy 01107/2071 d5r ngdy 30/6/2018 cia Cdng ty c6 phin Duong KonTum; l

Hqi d6ng Qudn lri C6ng ry Co phdn Duong Kon Tum kinh trinh D4i hqi ddng cd

dong thuong den nam 2018 phuong dn phdn ph6i loi niuer nam rei chinh 2017-2018 nlu :
sau:

1/Lqi nhuin 30/06/2017 cdn l4i mang sang : 68.068.949.698 it6n
2/Lqi nhuan sau thu6 TNDN nim tii chinh 2011-2018t 8.985.966.963 ildng
3/Phen ph6i lqi nhuan nim tii chinh 2017-2018 : 898.596.696 ddng
+ Qui Khen th*dng phic lqi 10 % : 898.596.696 ding

4/LEi nhu4n $au thu6 TNDN d6n 30106/201S cdn \i chuy6n sang nim sau :

76.156.319.965 ddng

Kini Eini D4i hoi d6ng c6 d6ng xem xdt thong qua.

Nd-u.llittt
. DHDCD;
. HD2T,BKS,
- Lw YT,HSDHCD

TM. HQI Dd"NG QU.A.N TRI
CHU TICH

Ding ViCt Anh



coNG Tyc6PHAN co. NG HdA xA Hor cHtr NGHiA vrET NAM
DIIOIIG KON TT]M D0c lAp - TU do - H?nh phric

56: 05 iTTI-HDQT/2018 Kon Tutn, ftgay 2I thdng 09 ndm 2018

TdTRiNH
Vd viQc lga chgn tlon v! ki6m toin.b6o c6o tii chinh nim 2018-2019

Kfnh siri : Dgi hQi .Idng cA ding CAng 0 cd phdn Dudng Kon Tum.

Cin cir LuQt doanh nghiep s6 68/2014lQH13 dd dugc Qui5c hoi nudc Cong i
hda xd hQi chri nghia ViCt Nam kh6a XIII thdrg quatgiLy 2611112014;

CAn cri Didu lQ t6 chric vd hoat dQng aia C6ng ty c6 phAn Dudng Kon Tum;

l

I

TM. HOI DONG QUAN TRI
CITIT TICH

Ding Vi0t Anh

, HQi ddng quin tri C6ng ty c6 ph6n Duong KonTum kinh trinh Dai h6i d6ng ,
cd ddng xem xdt vd chdp thudn iy quyin cho Hdi d6ng quan tri duoc quy6r dinh
lua chon C6ns tv kidm toiin thuc hi6n ki€m todn 86o c6o tdi chinh ndm 2018-
2019 cua C6ng ty theo c6c di6u kiQn dugc quy tllnh nhu sau:

- Cdng ty ki6m to6n vd ki6m to,in vi6n dugc Uy b-an chimg klo6n Nhd
nudc ch6p thuQn ki6m torin cho c6c t6 chrlc ph6t hdnh, t6 chric ni€m y5t duqc
c6ng bi5 hang nam.

- Cdng ty ki6m to6n lrong nucrc vir clLroc td co uy tin. kha nang, kinh
nghi€m d6p iLng rlugc yeu ceu cua C6ng ty.

Kini trinh E4i hQi ddng cri d6ng xem x6t th6ng qua./.

Noi nhAnr

. DHDCD2OI3,'
- ]IDQT,BKS,
-Lfu TKHDQT.



coNG Ty cO pHiN coNc HdA xA HOr cH0 NGHiA \rr{r NAM
DUONG KON TUM DQc l{p - Ty rlo - Hanh phric

s6, oe,rrr.-Hoqryzo ft -Ef,Fu*ugi,yr l ;;;d,,a, zota

rd TRiNrr
Vd viQcl Quy6t to{n chi phi ho?t .IOng y} thi lao cia HDQT, BKS 2017-2018;

DU todn chi phi ho?t ilong vi thi lao cia HDQT, BKS rim 2018-2019

K{nh eii: Dg.i hQi ddng c6 d|ng C6ng ty cd phdn Dtlng Kon Tum ,

Cdn ct Eidu lQ tii chuc vi ho4t dQng cia C6ng ty CP Dudng Kon Tum; i
HQi ddng Qu6n td C6ng ty c6 phdn Duong KonTum klni trinh Dei hQi ddng c6 v

d6ng thudng ni6r 2018 quft to6u chi phi hoat dong vd thir lao cia HDQT, BKS 2017- l\

2018 vd Dg to6n chi phi host dQng vd thir lao.cria H6i ddng Qu6n tri, Bau ki6m so6t nim t
2018 - 2019, nhu sau: I

L Quy6t toin chi phi ho?t ilong vi thr)r lao HDQT, BKS 2017-2018 voi s6 tian li: i
1.238.6i9:953 at"e (gdrg ina'i iAt O, hai tfim ba rr,uoi tdm tieu, sdu ttdt t tinh '
chitt ngdt, chl bdrn ndm mtoi ba iling chin)

Trons d6:

1. Chi phi hoqt dQng cia HDQ\ BKS ndm 2017-2018:430.609.95j ding.
2. Thi lao cia HDQT, BKS, Ihr bj, HDQT 2017-2018: 808.000.000 iling, cy thi

nhr sau:

STT Hg vi ten Chic danh
M|lc thri

lao /th6ng
(d6ng)

s5
th6ng

l ong cgng

I HOi ddng quin tri
1 Ding ViCt Anh Chu tich HDQT 15.000.000 12 180.000.000

2 L6 H6ng Thrii Ph6 CTTT,HDQT 12.000.000 12 144.000.000

3 Trin Ngqc Hi6u TV.HDQT 8.000.000 12 96.000.000

1 Nguy6n Thing TV.HDQT 8.000.000 76.000.000

5 NguyEl S! Hi TV.HDQT 8.000.000 t2 96.000.000

II Ban ki6m so6t

I Trtu Thi Nhi Truo11g BKS 8.000.000 t2 96.000.000

2 Ngu)'aD Thi Thty 1'V.BKS 4.000.000 12 48.000.000

3 Nguydn Dirc Cin TV,BKS 4.000.000 t2 48.000.000

III Thu ki HDQT

1 Pham Ngoc Hda Thu ki C6ng ty 2.000.000 12 24.000.000

T6ng CQng 808.000.000



II. Dq torn chi phi hoat .IOng vi thi lao cta HQi ddng Qunn tri, Ban ki6m soit
nim 2018-2019) vdi t6ng kinh phi 1.436.000.000 ddng (Bing chtt: MOt fi bdn dn ba
mroi sriu ttipu ildng chin)

Trons d6:

1. Chi phi ho?t dong cua HEQT, BKS nam 2018 - 2019 : 800.000.000 .I6ng.
2. Thi lao cia HDQT, BKS vd Thtt lcj, 6ig ty ndm 2018 - 2019 vdi jng s6 An:

636.000.000 ding. Mhc thi lao hdng thihg cid HDOT, BKS rd thr lcj,C6ng ty, cy thd
nht sau:

STT Chic danh
s6 thnnh

vi6n
Mfc thi lao/thing
nim 2018 - 2019

T6ng thi lao
nnm20l8-2019

(12 thine)

I Chr:r tich HDQT 01 15.000.000 180.000.000

2 Ph6 Chu tich HDQT 01 12.000.000 11,1.000.000

3 Thdnh vi6n HDQT 01 8.000.000 96.000.000

1 Trudng BKS 01 8.000.000 96.000.000

5 Thinh vi6n BKS 02 4.000.000 96.000.000

6 Thr ki HDQT 01 2.000.000 24.000.000

T6ng cQng 636.000.000

(Bdng chii : Sdu trdm ba mtoi sdu triAu d6ng)

Kinh trtnh Dai h6i ddng c6 d6ng xem x6t th6ng qua.

TM. HOI.D6NG QUAN TRI
CHU TICH

Ndi nhani
DHDCD 2413;

. HDQT, BKS;

- Ltu:W, HSDHCD. Ding ViCt Anh
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CONG TYC6PHAN CO. NG HoA xA HOI cHt NGHIA yIET NAM
DUdNG KoN TUM Dig]&jII !9j ngl!_$r"
561 0? / TTr-HDQT/2018 Kou Tun. ngb 2l thdng 0g ua t 2013

TdTRiNH
Vd viec: Th6ng qua K6 ho?ch SXKD nim 2018-2019

I

Ndi tthAnl
. DHDCD;
. HDQT,BKS,'
- LnlI/T, SDIICD.

230.000 tdn

220.550 tdn

23.000 tdn

23.000 tdn

763.539 tliQLr ddng

'7.597 triQu ddng

0,044 tr leu dong

. TM. HQI DdNG QUAN TPq
CHU TICH

D{ng ViQt Anh

1

Kinh si?i: Dgi hQi ding cd (16119 CAng 4) c6 phin Dtdng koa Tam .

- Cdn crt DiAu lQ tri chrlc vd ho4t dQng cua C6ng ty CP Dudng Kon Tum;

- Cdn cir ki5 ho4ch srr xulit ktuh doanh n6m 20 I 8-20 1 9;

IJ6i ddng Qunn tri Cdng ty c6 phin Durmg Kon Tum kinh tr)nh Eai h6i ddng uu

d6ng th6ng clua I(li hoach sin xu6t kiuli doanh nim 2018 2019 Oi a1/07/2013 detL

30,,?6,120791, cu th6 nhu saur

- San luong mia qua can (mia th6)

- S6n luqng mia s4ch tlua vdo siin xu6t

- tian luqng ouong san xual cugc

- Sdn lugng ti6u thy (duong tU SX)

- T6ng doanh thu (bao gdm KDTlvl)

- long lgr mu4n Ke toan truoc tnue

- Lgi nhuan sau thu6 TNDN

KinI trinh Dai h$i ddng c6 d6ng xem xit thdng qua.



c6NG TY cO PHAN CONG HoA ).4, HQI cHi] NGHIA yIE,T NAM
DTIONG KON TUM Eoc lap - T\r do - H4nh phric

56: 08[TI-HDQT/2018 Kon Tum, ngdy 2 1 thdng 09 ndm 2018

TdrRiNH
ve vrgc: r nong qua vrgc ban nann quy cne ngl oQ ve quan lr! cong ly

Kinh gn'i : D4i hQi iliing c6 d6ng C6ng F- C6 phAn Dudrg Kon Tum

- Ch,r L,it Dotah ntl ;. t 'a bd 20la QH 13 t,gry )a I I )Ala:
- Cdn cl:t Lult Ch ng khoiin sij 7A/20A6/QHl I ngiry 29/a6/2a06;

- CA ,i Luat sta dot. bd surg ttet \a dliu tda ludr Chtntg kho..t,t ;i
62/2A 10/QH12 ngiry 2411/2ala,

- Cdn clr Nghi clinh 71/2017,1{D CP ngdy 06/6/2017cid Chinh Phtlt tuung,l,iu
\. quan tn , ong t) dp d ng di'toi ,6nE !! J.'i ,l.unE

- CiLn cLli Thittg tu 95/2017iTT BTC, ngiry 22/49/2017 cia BQ Tdi chinh htrdtrg

din ntot so diiu cia \glti Jrnh s6 71/2017/NE CP ngdy 6 thing 6 nilm 2017

ctiu Chinh Phti hrtnrg din vi qulin n t .ong rv ,)p Jung J,Ji t ot cing ty dai ching,.

- Cb L,i tJ. t;,t.ott,htr( Lt trongqua tri dt,'u funh.i.t CJ"g ry.

Ho. dorrc quarr rri di xe) d rg Quy che noi bo ri qu.rn rll c;ng typhu hqp v.,i cJc

quy djnh cira phip luit hien hinh vii ddc thLr hont dong sdrr rudt krrrlr doirrlr chil C6ng

iy.

Drr ll,ao quy cha roi ba \j q ln lri Corg ri gorn ll Chrong rdi 50 Die:, c\i rrer

dugc ddng tii tr6n trang thong tin di6n tl! C6n8 ty thco dia chi:
rr u u .kt,duonukontum.r n/Ouan hd crl Jjnq Tai lre.r DH DCDTN 2018.

Kinh trinh Dai h$i ddng c6 ddng xem x6t th6ng qua./.

Noi nhan:
. DHDCD,
. ]IDQT,BKS,
- LLtu. TKIIEQT.

TM. HOI D6NG QUAN TRI
CHU TICH

Ding Viot Anh

(r) Tni i?u kitt thco: T.ir fir dr thia Qry clti fii bi i qrdr tt c1hg 1! dli ntdc COrg t!.ip htlit ,in
-b.-'-.-t -.',Btoo-at..p.-.C,. 

"1-.-.-.u:'...\ 
.-',|a.c-' r'1di- -

|lrca tit hAr D.i hii dAns t6 d6ns tlndns niin 241E.

l



C6NG TY C6 PH,|N CONG HOA xA HOI CHO NGHIA vIpT NAM
DUdNGKoNTUM Doc lap - Ttr do - HAnh phic

56: 09[TI-HEQT/2018 Kon Tun, ngdy 2l thling 09 nin2018

TOTRiNH

Vi \ icc i Thong qLrc Yiic sLrJ Jui \ r bcn hinh DiCu 1Q til ch[tc vai hoat d6ng cia C6ng ty

Kinh gdi : Dai h!,i d6ng r,i dring Cing n c6 phin Duing l(on Tum

- C,:it1 cli LuAt DantLh nghiip s; 68/2Al4iQHl3 )1gt\, 26/l l/2014;

- Cnn ui LuQr ChLtLng khoan s; 70i2a06/QHt t nsay 29/A6/2006;

" Cnn cr? Lufu sna dii, b.; suns t & s; diiu cria Ludt Chting khodn s6 62/2a10/QHt2 nsnr
)1/11/2410:

- ctr , " iih, ,ti,.j. -l 20t- .\D - cP nsJrt uo o 2n1-,ir t h1,,1, pt-i hkcag d;n G auar tl.
. or; ll dp d tg dn. \ot cong t'dJi h nB

-(:d cti Th6t1g ur 95/2017/TT BTC ng 22/09/2017 ctid BA Tni chinh hL ng ddn n6L si
diiu ctia Nghi dinh sri 7l/20t 7/ND - CP nga! 6 ttuing 6 nii|t 2017 ctia Chinh Phlt huritty ,l,in t,
quAn i c6ng ty ip l tlg dJi vii .6ng t), .lqi cking;

-ea,t.u Di?', ti fi.i,tha t.,,aC.;|EJ.ipt i OLaq Kaa 7L- J.e- D,i l.dtJ-r3.,)
tli) g thvo gttiin]1Atn2017 th6ngqua gd! 25/09/2Al7;

HQi ddng qudn tri d6 re soet, sua d6i Driu Ie cuc Cdng ty pli hqp r oi rdi luat doanh

nghiep s6 68i2014/QH13, Didu 1Q miu ban henh kdm rheo Th6ns tu 9s/2017/TT - BTC ngdy

22,09,2017 cira BO Tii chi vai phiL hqp rd,i dic rhi hoat dong san rujr kinh cloanh cria

Cl6ng t).

- lJr.u e mo. ( olg ly garn 2l ( huong rni 5- D'eu. cl.i liit J:n! lJr tlJn lrrrg lho.rg

tin dien ti COng ty httpr//w$,w.ktsduonskonrlLm.\ rr Ouarr ta c6 ddnq Iai Iiiu DHDCDTN
2018.

Kinh trinh Dai h6i ddng c6 ddng xem x6t th6ng qua./.

]\(}inhin:
DHDCD
HDQT,BKS;

- Lu1t. TKHDQT.

Ding ViCt Anh

OTniiiun, nlo: Taan rnr &fina Di;u :i..in! t!-dad,tu.c|nsq 4r ahn! n'i \r.bsir.ntutrc s ttins bio udi na! Eli
riigri.inaNT|iDtild,Qui.itl6Ecn ixehb hnniki,itaaiiliatDniha.la"!id.rlgLl}ih!rj.r2A1!

TM. IIQI DO"NG QUAN TFJ
CHU TICH



coNG ry c0 PH-AN CQNG HdA xA HQr cHrJ NGrriA \.rET NAM
DITONG KoN TUM DQc l$p - TB do - H4nh phric

56: 10,TII-HDQT/2018 KonTum, ngdy 21 thdng 9 ndm2018

TO TRiNII
" V/v Kdt thrtc nhilm k) vd. di c,ir nhdn s1r thdnh viAn EDQT, BKS

nhiQu k) 2018-2023

Kinh giri: Dgi hOi iting cd il1ng CAng 0 CP .Iuihg Kon Tam.
i

Kinh thua Quf vi c6 dong, i
HQi ddng quan tri, Ban ki6m so6t nhiQm ki 2013-2018 dd duqc biu cu tai Dai I

hQi d6ng cd ddng rhr.rong ni6n nam 2013 vd di! phi hqp vdi tinh hinh hoat dong cira /
C6ng ty, HEQT, BKS de du.c co c6u lai tai EffOCO hdng n6m, d6n nay da krlt"thuc i
nhi€m vU theo nhi€m ki hoat t10ng, cU th6 nhan su tai thdi tliiim gin nh6t nhu sau:

I. Yd nhin sg HQi tldng quin tri
1. 6ng: E{ng ViQt Anh Chn tich HDQT
2. 6ng: L€ Hdng ThAi Ph6 Chri tlch thuong tryc HDQT
3. 6ng: Trdn Ngqc Hi6u Thdnh vi€n HEQT
4. 6ng: Nguy6n Th6ng Thinh viOn HEQT @e c6 don tir nhiQm ngdy

t2/04t2018)
5. 6ng: NguyEn S! Hd Thdnh vi€n IDQT

IL Yd nhin sr; Ban ki6m soit
l. Bd : Tnin Thi Nhi Truong Ban ki6m sorit

2. Bd: Nguy6nThiThty Thdnh vi€n BI(S
3. 6ng: Nguy6nDucCM Thdnh vi6n BI<S

Nhim dim b6b tudn thir c6c nguy€n tic ung cir, dd crt thanh vi6n H6i ddng quan
tri, BKS theo Eidu le C6ng ty vd Luat rbanh nghiQp, Barr T6 chirc Dai hQi dA gui quy
dinh tham gia ung crl, dd cri thdnh vi€n HQi d6ng qLr,i,a tr! vd c6c miu tlon tcri cric qu:y' vi
c6 d0ng. Tai Dei hQi ndy IrDQT kinh d6 nghi DIDCD nhu sau:

1. V0 thinh phan HEQT
- Sd luqng thinh vi6n : Theo quy clinh tai Nghi dinh 7ll20l7NE - CP, ngdy

06/6/2017cia Chinh phn huong din v€ qu6n tri cdng ty rip dung d6i vdi c6ng ty dai
,, .. l. chring thi s6 lugng thanh vi6n HDQT hr 3 ngudi ddn 11 ngudi. IIDQT kinh d€ nghi

EHDCD thi5ng nhdt s6 lugng thenh vien HDQT nhiem ky 2018-2023 ld ..... ngudi.



- Eiin thdi di6m ndy, chung t6i nh{n ilugc don img ct dd cr} <lim b6o theo rhing ti€u

chuAn quy dinh thdnh vi0n HQi ddng qudn tri, bao gdm cric img cu viOn nhu sau:

+ ong:
+ 6ng:
+ Ong:

Iv. va thlnh phin Ban ki6m so6t

- Si5 luqng thanh vidn :03 oguni.

- D6n thdi diiim ndy, chung tOi nh{n rluoc don ung ct dA cri t16m b6o theo dring ti6u

chu6n quy dlnh thanh vi6n BKS, bao gdm c6c img crl vi6n nhu sau:

+Bd:
+ Bd:
+ Ong:

, -i ,. i -. . , ,( -lHQr OOng quan II1 oe ngnl ual ngl xem xet quyet olnn cac van oe sau oay truoc

khi ti6n hdnh bdu crl nhan su HDQT, BKS nhi€m k| 2018-2023:

1/Th6ngnh6tmi6nnhiQmthdnhvi6iiI{DQTd6ivoiOng..............vd6ng.............
2/ Th6ng qua k6t thric nhiQm k! c6ng tic cria quli vi thinh vi€n HDQT, BKS theo

daah s6ch t4i 4rc I, II n6i h6n.

3/ rh6ng nh6t sti luqng thanh vi6n I{DQT nhi6m lc} 2018-2023 ld .... nguoi.

4/ Th6ng qua danh s6ch dd ct HDQT, BKS nhi€m k! 20 I 8- 2023 rrl;u trCn.

Trdn trgng kinl trin} Dai hQi xem xdt. chdrp thurin./.

TM. HOI DONG QUAN TF.I
CHUTICH

D{ng viQt Anh
Noi nh6n:

. DHDCDTN 2OI8;
- HDQT; BKS;
- Luu HSDH.



coNG TY cO PHAN
DIIONG KON TUM

Sti: /BB-DHDCDTN/2018

DI.I TH;.O

CONG HdA xA HOI cHiI NGHTA VIET NAM
DQc lfp - Tu do - Hpnh phric

Kon Tum, ngdy 21 thdng 09 ndm 2a18

BITNBAN
DAI HOI EONG C6 E6NG TITUONG NIEN NAM 2018

c6NG TY CO PHAN DIIdNG KoN TUM

- Cda crl Luit Doanh nghiep s5 OelZOt+lqUl3 dd duoc Qui5c h6i nudc Cong hda xd
hQi ch0 nghia ViQt Nam khoa XJII. thdn g q,n ngdy.26tl I12014

- CIn cf Didu l0 td chuc vd hoat dong cria C6ng ry cd phtur Dudng Kon Tum;
- COng ty c6 pharr Ouong Ko3 Jum, ci6y Chrlng nhQn ddng hj doanh nghiQp s6

6100228104, tl5rl.g lry thay d6i lan tht 8, ngay l8J1U2O15; Oia ctrt: fmZ, ia Vintr
Quang, thdnl phd Kor Tum, tinh Kon Tum;

- Vdo lric 08gid 30 phut Dgily 21109/2018,.tai HOi trudng COng ty, COng ty CP Eudng
Kon Tum dE ti6n hdnh t6 chric D4i hQi dong c6 d6ng thudng ni€n 2018.

L Ei6u ki€n ti6n hdnh Dai hOi:

Ong Nguy6n Sy Hd Truong Ban ki6m tra tu c6ch c6 dOng thay m[t Ban b6o c6o
voi Dai hQi vd k6t qu6 kiilm tra tu c6ch c6 d6ng tham du D4i h6i, cu th6 dru sau:

- Tdng s5 ci5 d6ng chiir d6n ngdy dang ky cu6i cung (28/08/2018) do Trung tam luu
Lj chfng kho6n Vift Nam c6p lir 163 cd ddng. sd h0u 5.070.000 c6 phan.

- D6n thoi di6m 08 gio.00 p!tt" ngdy 2l th Lg Og ndm 2018, T6ng s6 c6 ddng
dugc trieu tap 163 cd ddng. T6ng s6 c6 dOng chinh thric tham du Dai hoi ..... 

"6 
eOng,

trong do: 56 c6 d6ng tryc ti6p dr dai hQi le....... c0 ddng. sr5.c,5 ddng iy quydn rham dqr

dai hOi ld ' c6 d6ng. .Dei dien sri c6 phan c6 quy€n Ui6u quy6t du hqp ld
................/5.070.000 CP. Det ry le .........%/vdn c6 phdn.

Theo qui dinh cria Lu{t doanh nghi6p vd Diiu le C6ng ry. D4i hQi ddng c6 ddng Lhudng
ni6n 2018 cta C6ng ty'c6 phan Eudng KonTum dt diCu kien ti6n hanh tO chirc Eai h6i.

II. Dqi hQi"da girlri thigu vi bi6u quy6t nh6t tri 10070 Doin Chn tich, Thu kf D4i
hQi vi Ban Ki6m phi6u, gdm:

l. Doiin Chi tlch tliiu hdnh Dqi hQi:'

- 6ng D[ng ViQt Anh, Chn tich HDQT C6ng ty;

- 6ng LC Hdng Th6i, Ph6 Chri tich TT-HDQ! Ki6m TGD C0ng ty;

- Ong TrAn Ngqc Hiiiu, Thanh vi6n HDQT

2. Dodn Thr kj,Dqi hQi:

- Bd: Phan D? Uydn. Ph6 Phdng K6 todn Tai chinlll

- 6ng : Ph4m Nggc Hda, Thu ky Cdng ty.

I
s
,
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3, Ban Kim phi6u bidu q4tdt vd bda aic:

- Ong : Nguy6n S! Hd, Truong Phdng NL&QLDTNL; Tru&ng ban.

- Ong : Cao Thdnh Chinh, Ph6 phdng KH-KD-DT; Thdnh vi6n.

- Ong : Nguy6n Tiiln Cuong, Ph6 Phdng NL&QLDTNL;Thdnh vi0n

III. Di6n bi5n Dai h6i

1. ong Nguy6n Dri,c CAn, thay mAt Doan Chfi tich th6ng qua chuong trlnh Eai hoi -
Eai hOi bi6u quy6t nh 6t tri tooY,;

2. 6ng Nguyan Dric CAn, thay m[t Doan Chrl tich dgc Quy chi5 Oal hoi - Oai hol titiu
quy6t ntr6t tri too%;

3. Ong LC Hdng Thrli, Ph6 Chn tich TT HDQT, Ki€m T6ng gi6m di5c C6ng ty thay
mat Ban Dieu hanh bdo cAo kdt qui s6n xudt kinh doanh nAm 2017-2018, phuong hu6ng
nltiQm vu ndm 2018-2019;

4. 6ng E{ng ViQt Anh, Cht tich Hai d6ng Quan tri thay mat HDQT b6o cao thh hlnh
th{c hiQn nhiQm vU cria }IDQT 2017-2018, NhiQm k} 2013-2018; phuong hudng niiQm vu
nam 2018-2019 vd nhigm ki 2018-2023

5. Bd TrAn Th! Nhi, Truong BKS, thay mdt Ban Ki6m so6t b6o c6o ki5t qui ho4t dgng
cria BKS nIm 2017-2018, NhiQm k! 2013-2018. KC hoach hoat tl6ng nam 2018 -2019;

7. 6ng H6 Minh Tudng, TrAn Nggc Hi6u thay m4t HDQT .Igc c6c ti, trinh, trinh
Dai h0i, gdm:

7.1. Td tdn1r vd ft6ng qua B6o c6o k6t qu6 SXKD vd B6o c6o Tai chinh 2017-2018 da
duqc ki.tm to6n(d4ng t6m t6t);

7.2. Td Trinl vd phuong 6n phan ph6i lgi nhuan 2017 -2018;

Z.:. tO trinn ve quy6t to6n chi phI hoAt dQng cria vd thir lao cria HDQT, Ban Ki6m so6t,
thu ky Cong ty 2017-2018, DU to6n tlir lao vd chi phl ho4t dong cria HDQT, BKS nam
2018-2019;

7.4. Td trtnh th6ng qua kO ho4ch SXKD nam 2018-2019;

7.5. To rinh vd viec lga chgn don vj ki6m loan nam 2018-2019;
7.6. Td trinh th6ng qua viec sta d5i ban hdnh Diiu l( cdng ty theo hu6ng ddn t4i

Th6ng tu 95/20 t7/TT-BTC nedy 22i\g/2017 cia Ba Tai Chinh;

7.7. Td trlnh th6ng qua viQc ban hdnh Quy ch6 qu6a tri ngi bQ Cdng ty theo hu6ng d6n

tai Th6ng tu 95/2017/TT-BTC ngiLy 22/09/2017 cta BQ Tdi Chinh;

7.8. Td trtnh k6t thfc nhiem ki 2013-2018 vd bAu cir HDQT, BKS nhi6m k) 2018-
2023.

IV. Dei hQi theo lufln vi ph6t bi6u f ki5n
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V. Dgi hQi bi6u quy6t th6ng qua c6c B6o c6o vi Td trinh, cg th6 nhu sau:

, 1. Bi6u quyi5t thOng qua Biio c6o cia Ban Didu hini. H6i tl6ng guan tri, Ban kii5m so6t
v6 k€t qu6 thuc hiQn nhiem vu 2017-2018, Nhi6m k! 2013-20J.8; K€ ho4ch hoat dQng ndm
2018 -2019, NhiQm k) 2018-2023;

Kiit qua thuc hiQn "DU 6n rIAu tu ndng cOng suat nhe mdy duong ti 1.800 TMN 16n

2.500 TMN" : D4i hoi ddng c6 dOng thOng qua T6ng kinh phi .Id thuc hi6n, rh6ng nh6t vOi
Biio cdo crla l{DQT. c6i Nghi qul6r. Qyfdr Olnfr vd cric giai phdp cria HDQT. Ban.quan lj
dg 6n vd T6ng Gidm d6c cdng ty di tri6n khai rhr,rc hidn dd dam bdo ririn dQ vir chdr lLrong
cria DU,ar. Dqi hQi ddng c6 d6ng riy quydn cho HQi d6ng quan t ' quy6t dinh chi phi dA;
tu dC ti6p trlc hoan thiQn c6c c6ng viQc li6n quan d€n Dg 6n, khi DU 6n hoan t6t fien hdnh
thanl, quyi5t toAn, brio c6o Dai hOi d6ng c6 dOng tai ky Dai hgi gan nhdt.

Ddng j bi6u quy6t dat 100%; Ki6ng ddngY:0%; f ti6n kh6c: 0%.

2. Bi6u quy6t thong qua 86o c6o ktit qud SXKD vd 86o crio Tdi chlnh 2017-2018 dd
dugc ki6m toan(d4ng t6m tir;

2.l.Th6ng qua ki5t qu6 s6n xu6t kinh doaah nEm 2017-2018 dA dugc ki6m toiin:
- Tdng doanl Lhu | 507.654.422.585 tl6ng
-Tdng lqi nhurin k€todntruocthu6 : 10.225.580.105 ddng

.\

t,

- Lgi nhu{n sau thui5 TNDN : 8.985.966.963 ddng
2.2. Th6ng qua 86o c6o tdi chinh n5m 2017 - 2018 tl6 <luoc ki6m toan;

Ddng j bii5u quy6t dat 100%; Kh6ng ddng f : 0%; Y kii5n kh6c: 0%.

3, Thong qua phuone 6n phan ph6i lqi rhu6n 2017-2018:

- Lgi nhuQn c6c ndm tru6c marg sarg
- Lgi nhuQn sau thu6 TNDN ni6n d6 2017-2018
- Chia c6 tfc nicn dO 2ot7 -2ot9
- Trich l@p c6c qu!:
oong

+ Quy khen thuong, phric lqi (10% lqi nludn sau thu6)

68.068.949.698 dOne
8.985.966.963 d6ng

u cons
898.596.696 ddng

898.596.696 ding
- Lgi nhuQn sau thui5 TNDN cdn lqi chuydn sang ndm sau: 76.156.319,965 rldng

DOngf biiiu quyiit tlat 100%; Kh6ng ddngj: 0%; Ykit5n kh6c:0%.
4. Thdng qua quy.6t to6n chi phi hoat dong vd thi lao ndm 2017-2018 vd Du toan mfc

Thir lao vd kinh phi hoat dOng nim 2018 - 2019 cria HOi ddng Qurim tri, Ban Ki6m so6t,

Thu hy' HDQT.Cp thC nhu sau:

4.1. Quy6t to6n chi phi hoat dong vi tht lao cria I{DQT, BKS, Thu hy' HDQT nam

201'7 -2018: 1.238.609.953 ddng; (Bing ch*: MQt t!,, hai tdm ba mvoi tdm triCu, sdu

trdm linh chin ngdn, chln trdm ndm maoi ba ding chid..
Trong tI6:
- Chi phi hoqt dQng cda HDQT, BKS : 430.609.9fi dAng

- Thir lao cin HDQT, BKS, Thv b! HDQT: 808.000.000 ddng;

4.2. DU to6n chi phi ho4t dQng vd thri 1ao cta IJDQT, BKS, Thu hj HDQT nam 2018

- 2019 vdi t6ng kinh phi; 1.436.000.000 d6ng (MOt qi, b6n tr6m hai muoi t6m triQu d6ng)
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Trong d6:

- D1r to6n chi phi hoat tlQngcria HDQT, BKS: 800.000.000 d6ng

- DU toAn mric thr) lao cria HDQT, BKS, Thu ki HDQT: 636.000.000 ddng, cu thri;

STT Chr?c danh
s5 thnnh

vi6n

Mric thir
lao/thrng nim

2018 - 2019 '

T6rg thr) lao
nim 2018 -2019

(12 th6nsl

I Chn tich HDQT 01 15.000.000 180.000.000

2 Ph6 Chn tich HDQT 0l 12.000.000 144.000.000

3 Thdni viOn HDQT 0l 8.000.000 96.000.000

4 Truims BKS 01 8.000.000 96.000.000

5 Thdnh vi€n BKS 02 4.000.000 96.000.000

6 Thu kY HDQT 01 2.000.000 24.000.000

T6ng cQng 636.000.000

(Bdng ch* : Sau trdm ba nroi sau tridu dong)

Ddng f bi6u quy6t dat 100%; Kh6ng ddng f: 0%; Y ki6n kh6c: 0%.

5. Th6ng qua K6 ho4ch san xuit kinh doanh ndm 2018-2019, gdm c6c nQi dung co b6n

sau;

Chi ti6u DVT Nnm 2018-2019

1. San lugng mia dua vdo SX (mla th6) Tan 230.000

2. San lugng mia s4ch Tan 220.550

3. S6n luqng dudng s6n xuAt Tar 23.000

4. Sar luqng dudng tieu thu Tan 23.000

5. T6ns doanh thu Tr. d6ng 763.5 3 9

b. long Lgr nnuan Ke toan truoc mue . Tr. ddng '7.59',7

7. Lgi nhuan sau thue TNDN Tr, d6ng 6.641

Ddng ir bi6u quy6t dat 100%; Khong ddry!:\Yo; t kilnlchdc0o/o.

6, Dai hQi ddng cii d6.ng th6ng qua vi6c riy quy6n cho HQi dting quAn tri duqc quy6t
dlni lga chgn C6ng ty ki6m torin thr,rc hiQn kiem toiin Bdo cdo tdi chinh ntm 20t8-20tq
cia COng ty theo cAc di€u kiQn dugc quy dinh nhu sau:

- C6"ng ty ki6m to6n.vd ki6m torin vidn. dugc Uy ban chfng khorin Nhd nudc chAp
thuan ki6m totur cho c6c t6 chfc phat hanh, t6 chuc ni6m y6t duqc c6ng b6 hang nIm.

- C6ng ty kiism torin trong nu6c vd quiic t6 c6 uy tin, kh6 ndng, kinh nghiem tl6p rlng
dugc yOu cdu cria C6ng ty.

Ddng f bitiu quyi5t dat 100%; Khdng ddng !: 0%; Y kii5n kh6c: 0%.
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7. Dai h6i ri6ng c6 d6ng th6ng qua dy rhio nQi dung le r idc stia d6i Didu lQ cria C6ng

tr rd qu1 che quin tri noi b0 theo huong dln tai Thdng tu 95/2017ITT-BTC ngdy

:2 0a 201 7 cia 86 I Ai Chinh;

Dli h0i dong co dong rhdng nhat gi:ro HDQT bnn hinh Dieu Ii cong r1 ra Qul rlri
quin tri n6i bQ theo nQi dung dy th.io di duoc th6ng qua.

Ddng j bieu qulet dqr 100%; Kh6ng d6ng !: 0%; Y ki€n khic: 0%.

8. Dai hoi ddng c6 d6ng th6ng qua quy chC biu cn HDQT. BKS nhi€m ki 2013 -2018

Ddng j bi6u quy6t dat 100%; Kh6ng ddng y: 0%; Y kien kh6a: 0%.

9. Eai hoi ddng c6 d6ng thdng qua vidc kdt thLic nhiem ki 2013 -2018 vd gidi thiOlr
nhin su HDQT, BKS vd bdu cir HEQT, BKS nhiQm k! 2018-2023 nhu sau :

q.l. \ i thinh phin HDQT:
- Si lLrong thanh vidn :05 nguoi.

- Danh s6ch di cri bdu IIDQT nhu sau:

L Ong (Ba):

2. Ong 1Ba1:

J. Ung ( Ba):
q.2. Vi thinh phin Ban ki6nr soit:
- 5u l.r.rnB lnJnh \ r(n : uJ nElrIL,r .

- DJnh.ich de crr biu Brn kidrn soir nhu.au:

l. Onp (tsa):
2. Ong rB; rl

l. ung (BA):

Di;ng j bi.lu ,quri:t dat 100%; Khdng ddng y: 0%; 'i kian khricr 0%.

10. Dxi IrOi .ti,ng cj ,.t;ng d; b.rrr I IDQ I . BKS nhiirn ky 2u I 8-2021. g.,m u:rc Ong 13i :

10.1.I16i cl6ng qurin tri:

l. unP (BaJ:

2. Ong I Bir r:
j. Ong (tsa.):.......

10.2. Ban ki€m sorit:

l. OnP (tsr):

2. Ong 1tsr1:

i. Urg (Bi):

11. Chuin,v k6t qud hgp phi€n thr'i nh6t cua HQi ddng quan tri, Ban kiim sodt, biu ChrL

tich LIDQT, Phii Chn tich TT. HDQT, Trudng ban ki€m soit nhie kj 2018-2023 gdm:

- Chu ri(lr l'lDQ l: Ong B,i:

- Ph6 Chir tich Thlrdng t4rc HDQT : Ong,tsd :

\

L



- Trudng ban ki6m sorit : 6ng/Bd :

VI. D4i hQi th6ng qua Bi6n b6n, Nghi quy5t O4i n6i.

t hu k! D4i h9i doc Bi6n ban vi Nghi quy6t D4i h6ir Bidn bdn vd NBhi quy6l Dai hoi
duqc Eai hoi bieu quyet th6ng qua:

+ Edne I bidu quy6t d4t looyo

+ Kh6ng ddng j: 0%

+ Y ki6n kh6c: O%

Thay m{t Doan Chri tich, 6ng Ding Vipt Anh ph6t bi6u 86 mac Eai hQi.

Dai hQi <ldng c6 dOng thudng nien C6ng ty C6 pnan Ouong Kon Tum da hoar thdnh
toan b0 chuong tdnh d6 ra vd k6t thric vdo hic 1 I gid 30 cing ngdy.

TIITI KV
TM. DOAN CHU TICII

CHij TICH HDQT - cHT, TQA

Ph4m Nggc Hda Phan D4 UyOn Dnng Viet Anh
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DAr HOr DONc cO DONG rIrUdNc NrtN Ninr zorr
coNG TY cO PHAN DIId{G KON

- Can cu Luat Doanh nghiQp s6 OS/ZOl+/qUt:, dd dugc Qu5c hQi nu6c CQng hda xd
hoi cht nghia ViQt Nam kh6a XIII, th6ng quargiry 26/11/2014,

- Can cu Dieu lQ t6 chric vd ho?t dQng cia C6ng ty Cd ph6n Dudng Kon Tum:

- Cdn cu noi dune Bi6n bdn Dai hQi il6ng c6 ddng thuimg ni6n 2018, ngdy 2l/09/2Q18
cta C0ng ty C6 phan Dudng Kon Tum;

D4i hQi tfdng c6 tl6ng thudng nien 2018, Cdng ty C6 phdn Dudng Kon Tum;

QUYfT NGHI:

Di6u 1, Th6ng qua 86o crio cta Ban Didu henh, HOi ddng Quan tri, Ban I(i6m sorit vd
d6nh gi6 tinh hinh thUc hi€n nhi€m rtr nim 2017-2018, phuong hudng nhiQm vU nAm 2018-
2019 vd NhiQm k! 2013-2018 dAdu.ccdugb6tru6cD4ihQi.

K6t qu6 thuc hiQn "Du aa ddu tu nang c6ng, suit nhd mriy dudng tt 1.800 TMN 16n

2.500 TMN" : Eai hoi tl6ng c6 d6ng th6ng qua T6ng kinh phl d5 thuc hien, thOng n]Iat vdi
86o c6o cia HDQT, c69 Nghi quyCt, Quy€t dinl vd c6c gi6i ph6p cria HDQT, Ban,quin lf
du 6n r d Tdng Gidrn ddc cong ty da rien khai thuc hidn dd dam b6o ridn d0 vd ch6l lugng
cia Dg dn. Dai hQi d6ng cd d6ng i; quydn cho HQi ddng qutur tri quyet dinh chi phi ddu tLr

d6 tl6p tqc. hoan thiQn c6c cdng vi€c li6n quan dr5n D1r rin, kii Dg an hodn t6t ti6n hanh
rhanh. quy6r todn. b6o cAo Daj hQi ddng c6 d6ng tai kj, Dai h6i gan nhdr.

Uer nQI mong qua vol ry IE DIeu quyet oong y ....."/o.

Didu 2. Th6ng quak6t qu6 ho4t dQng sin xuSt kinh doanh ndm tdi chinh 2017-2018, B6o
c6o tdi chinh t6m tdt rii€n d0 2017 -2018 vd phan phoi lgi nhuAn ni6n d0 2017-2018. Dei hoi
thdng qua v6i tj lQ bi6u quy6t C6ng y ......%, gdm c6c n$i dung nhu sau:

1 Th6ng qua ki-(t qui sin xu6t kinh 4oanh nim 2017-2018 tli tlua. c ki6m to{n:

CONG TY CO PHAN
D{,dNG KON TUM
S,5: /t{Q-HDQT/2018

DI/ THAO

- T6ng doanh thu

- Chia c6 tric ni€n dO 2017-2018
- Trich lep cdc quy:

CSNG HOA xA HQI cHfT NGHIA VIET NAM
DQc lip - T1t do - H4nh phric

Kon Tttm, ngdy 21 thdng A9 ndn 2018

NGHI QUYET

: 507,654.422.585 ddng
- T6ng lqi nhuan ki51o6n tru6c thu6 : 10.225.580.105 ddng
- Lgi nhuQn sau thu6 TNDN : 8.985.966.963 ddng

2. Th6ng qua B6o c6o tii chinh nim 2017 - 2018 da alu. c ki6m to6n;

3. ThOng qua phuong dn phin ph6i lqi nhu$n nim 2017-2018:
- Lgi nhuan c6c n5m trudc mang sang : 68.068.949.698 ddng
- Lgi nhuln sau thuC TNDN ni€n d0 2017-2018 : 8.985.966.963 d6ng

0 d6ng
69E.596.696 ddng
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dong
+ Quy khen thu&ng, phric loj (10% lqi nhu6n sau thu6) : 898.596.696 ding
- Lgi nhu4n sau thui5 TNDN cdn l4i chuy6n sang nEm sau: ?6.156.319.965 dang

Ei6u 3. Th6ng qua K6 hoach san xu6t kinh doanh nam 2018-2019, vdi t! lQ bi6u quy6t

d6ng j .......%. g6m cdc chi ti6u co bdn sau:

TT Chi ti6u EVT
Nim

2018-2019

1 Sdn lugng mia dua vdo SX (mia thO) Tin 230.000

2 Sdn luctng mia sach T6n 220.s50

3 Sin lucrng dudng thdnh phim SX Tin 23.000

4 S6n lugng tludng ti6u thu (tU san xu6t) T6n 23.000

5 T6ng doanh thu (bao gdm KDTM) Tr. ddns '7 63.539

6 T6ng lqi nhu4n k6 toaa tru6c thu(5 Tr. d6ng 7 .597

7 Lgi nhu{n sau thu6 TNDN Tr. d6ng 6.644

Eidu 4. Th6ng qua quytit torin chi phi hoAt dQng ve thir lao cria HQi ddng Quan tri, Ban
Kiijm so6t, Thu ky fiDQT fi,rn 2017-2018, Drr torin Thir lao vd kinh phi ho4t <tQng n[m
2018 - 2019 cria HQi ddng Qudn tri, Ban Ki6m so6t, Thu hj HDQT, vdi tj, l€ bi6u quy6t
tl6ng ! .....-.%. Cu thii nhu iau:

1. QuyCt to6n chi phi ho4t rlQng.vd thi lao cta HDQT, BKS, Thu k! HDQT ni6n tl6
2016-2017 1.238.609,953 tfdng ; (Bing c.hft: Mat ty, hai trdm ba mlroi tdm tuieu, sdu trdn
linh chtn ngdn, chtn trdm ndm muoi ba d6ng chdn) .

Tronp d6:
- Chi phi hoat tlQng cria I{DQT, BKS fiLm20l7-2018:430.609.953 ddng.
- Thi tao cria HDQT, BKS, Thu kj riDQT 2017-2018: 808.000.000 ddng.
2. DU to6n chi phl hoat dong vd thir'lao cta HDQT, BKS, Thu hj ndm2018 2019v6.i

t6ng kinh phi: 1.436.000.000 ddng 1 @&ng chii: M6t ti biin *dm ba mrni sdu *iQu ding

Trone !!e:

- Chi phi ho4t dQng cria HDQT, BKS ndm 2018 - 2019 : 800.000.000 ddng.
- Thir lao c[a HDQT, BKS vd Thu kf C6ng ty nAm 2018 - 2019 voi t6ng s5 tidn:

636.000.000 ddng. Mrtc thri lao hang th6ng crla tfDQT, BKS va thu hi C6ng ty, cs th6 nhu
sau:
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STT Chli,c danh s6 thinh vion
Mi'c thir lao/thirg
nIm 2018 - 2019

TSng thi lao n5m
2018 -2019 (12 th6tr9

I Chir tich HDQT 01 15.000.000 180.000.000

2 Ph6 Chu tich HDQT 01 12.000.000 144.000.000

3 Thdnh vi€n HDQT 01 8.000.000 96.000.000

4 Tru&ng BKS 01 8.000.000 96.000.000

5 Thdnh vi0n BKS 02 4.000.000 96.000.000

6 Thu ki HDQT 01 2.000.000 24.000.000

T6ng cQng 636.000.000

Diiu 5. Dri hdi ding co dong ddng )'q) qu)in cho Hoi dong qudn tri duoc qrrldr clinh
h.ra chgn C6ng ty kiem todn thgc hiQn ki6m todn Biio ceo tiii chinh nEn 2018-2019 cna
COng q theo cac.diCu kiQn dugc quy dinh nhu sau:

. - Cdng ty kiemlofn vd kiem to6n riin duoc U) brn chung khoaLr Nhi nLrcic chip thuAl1
ki6rr.r todn cho cic t6 chiic ph6t hiinh. td chfc ni€m 1€t dugc c6ng b6 hdnB nim.

- C6ng.ty ki6m to6n trong nudc vd qu6c te c6 u,v tin, khi ning, kinh nghiQm ddp ing
duoc Yeu ceu cua C6ng ty.

T1 Ii biiu qulit dong j ......,.o0.

Diirr 6. Dai hoi diing cd ddng rh6ng qua nii dung dU rhio Sua doi Diiu li li chuc \i
l)uJl ,1,'Itr cul (ong l\ \; Qur chd ngi bd r6 qu;n tri Cong l) lheo hrrdng dJ,n r.ri lhong Ltr

95i2017./TT-BTC ngdy 22l09i2017 ciLa BO Trii Chinh, giao HDQT ky Qu)df cltnh bcn hinh.

l\ lq br(u qul et dung ) ........"0.

Di6u ?. Doi hOi d6ng c6 d6ng thong qua c1u1 ch[ biu cn HDQT, BKS nhi€m ki 2013 -
201 8.

I \ tq breu quyet dong y ......"o:

Diiu 8. Dli hQi dong co dong rhong qtra riic ket lhuc nhiern k! 2013 -2018 ra b.iLr

llDQT. BKS nhi€rn k' 2018-2023, g6rn cdc OngiBd :

8.1 . LI6i cl6ng quin tri:

L one (Ba):

2. Ong (Bd):

J. Ung(Ba):...............
8.2. Ban ki6m sodt:

l. ()rg (LJr):

.2. Orrg r Bal:

J. UIlg (UJ):

Diiju 9. Chudn 1, k6t quA hQp phi6n thf nhdt cira HOi dirng qudn tri, Brn kiinr so.]t. b.lLL

Chir tich LIDQT, Ph6 Cht tich TT. HDQT, Trudng ban ki6m so6t nhiem ky 2018-2023
gom:
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ureu I u. uar nQr oong co oong ( ong Iy co puan Duong Kon I um uy quyen. glao nhtem
vu cho HOi ddng Quar td chi dAo, t6 chfc thgc hien c6c n$i dung di duqc Eai hQi ddng c6
ddng nh6t tri th6ng qua tai Eai hoi ndy.

fehi quySt nay aa Auoc Dai hQi ddng c6 rl6ng thudng ni6r 2018 th6ng qua vdi tj, l0 bi6u
quy6t d6ng ! ld 100% vd c6 hiQu l1!cfi ngiLy 2l/09/2018. C6 d6ng, cac Thad vien HDQT,
BKS, Ban Gi6m d5c didu hanh C6ng ty c6 phan dutng Kon Tum c6 tr6ch nhi6m t6 chric
thUc hien Nehi quyiit nay./.

TM. DAr rr0r DdNG Co DoNG TN 2018

CHO TJCH HDQT - cHU TQA D4I HQI

- chri tich HDQT : 6ng/Bd :

- Ph6 Chn Uch Thuong tryc HDQT ; 6ng/Bd :

- Truong ban ki6m so6t : Ong,tsd :

D{ng ViQt Anh
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PHẦN MỞ  ĐẦU 
 

Điều lệ của Công ty cổ phần Đường Kon Tum (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở 

pháp lý cho toàn bộ các hoạt động của Công ty. Mọi hoạt động của Công ty đều phải tuân 

theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ này. Công ty phải ban hành hệ thống các 

Quy chế quản lý nội bộ để quy định cụ thể một số nội dung của Điều lệ Công ty.  

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội tổ 

chức vào ngày     tháng 9 năm 2018 . 
 

                 CHƯƠNG I 

                       ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG  ĐIỀU LỆ 
  

Điều 1.  Giải thích thuật ngữ 

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

a. “Công ty” là Công ty cổ phần Đường Kon Tum. 

b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

c. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

d. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi 

thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này. 

e.  “Cổ phần có quyền biểu quyết” là cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về 

những vấn đề được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông. 

f. “Ngày thành lập” có nghĩa là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh lần đầu. 

g. “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ ngoài Việt Nam. 

h. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng, Trưởng phòng và tương đương.  

i.  “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của 

Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán  

j.  “Cổ đông" là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần Công ty. 

k.  "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán; 

l.  "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của 

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

qua bằng Nghị quyết. 

m.  “Việt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

   n. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông. 

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

sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. Trừ khi được quy định rõ ràng khác 

đi trong Điều lệ này, các từ hoặc thuật ngữ được dùng trong Điều lệ này sẽ có nghĩa như 

được quy định trong Luật Doanh nghiệp. 
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3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu 

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

CHƯƠNG II 

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

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

 

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

động của Công ty 

1 . Tên Công ty. 

  a.Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM  

  b.Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  KON TUM SUGAR JOINT STOCK COMPANY 

  c.Tên viết tắt:     KTS 

2. Hình thức. 

  Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt 

Nam 

3. Trụ sở chính và Chi nhánh của Công ty:  

  a) Trụ sở chính:  

 Địa chỉ: Km2, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam 

 Điện thoại:      02606.289.549   

 Fax: 02603.916168; 02603.862.969   

 Website: ktsduongkontum.vn 

 Email: ctyduongkontum@yahoo.com.vn 

  b. Chi nhánh và văn phòng đại diện 

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

hiện các mục tiêu của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 52 hoặc gia hạn hoạt động 

theo Điều 53 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là 

vô thời hạn. 

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

1.  Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

2.  Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

  a. Người đại diện theo pháp luật,  đại diện cho Công ty  thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ 

khác theo quy định của pháp luật. 

  b. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm: 

  -  Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm 

bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; 
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  - Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh 

của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

  - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có 

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

khác. 

  - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt 

hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ nói trên. 

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

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

luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải 

chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Người được ủy 

quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của 

công ty  trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của 

công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi  Hội đồng quản trị quyết định cử 

người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

5. Trường hợp  người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không 

ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng 

lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật 

của công ty. 
 

CHƯƠNG III 

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

Điều 4.            Mục tiêu hoạt động của Công ty. 

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương 

mại và dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà pháp luật cho phép, nhằm tối 

đa hoá lợi nhuận có thể có được của Công ty cho các Cổ đông, nâng cao giá trị Công ty và 

không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng 

thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty gắn kết công 

nghiệp chế biến với phát triển vùng nguyên liệu nhằm tăng tính độc lập về nguồn nguyên 

liệu trong hiện tại và tương lai. 

2. Lĩnh vực hoạt động của Công ty: Công ty tiến hành hoạt động trên các lĩnh vực: 

a.  Các lĩnh vực chính: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 Sản xuất đường 

Chi tiết: Sản xuất đường, chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau 

1072 (chính) 
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đường; 

2 Trồng cây mía 0114 

3 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163 

4 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161 

5 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130 

6 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080 

7 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 

8 Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ 2012 

9 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512 

10 Sửa chữa thiết bị điện 3314 

11 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 

12 Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt 

bằng xây dựng) 
4312 

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

14 Sửa chữa máy móc thiết bị 3312 

15 Phá dỡ 4311 

16 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

17 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

18 Bán buôn đồ thực phẩm 

Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 

4632 

19 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311 

20 Sản xuất, truyền tảivà phân phối điện 3510 

21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653 

22 Bán buôn máy móc, thiết bịvà phụ tùng máy khác 4659 

23 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 

24 Xây dựng nhà các loại 4100 

25 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 
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Chitiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân 

dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các loại cửa tự động; hệ thống 

đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi 

26  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 
4620 

27 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết; 

- Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. 

- Bán buôn cồn, mật 

- Kinh doanh mía giống, mía nguyên liệu 

4669 

28 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 

29 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

30 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

31 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

32 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: làm kênh mương nội đồng và giao thông vùng nguyên liệu mía 

4290 

b. Công ty có thể mở thêm một số ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. 

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

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

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

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

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

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho 

phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
 

CHƯƠNG IV 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 
 

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

1. Vốn điều lệ. 

a. Vốn điều lệ của Công ty là 50.700.000.000 VND  (Năm mươi tỷ, bảy trăm triệu đồng). Số 

vốn này được chia thành 5.070.000 cổ phần (Năm triệu không trăm bảy mươi ngàn cổ 

phần), với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, (Mười ngàn đồng trên cổ phần). 

b. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ của mình khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù 

hợp với các quy định của pháp luật. 

2. Cổ phần. 
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a. Tất cả cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông (kể 

cả cổ phần bán giá ưu đãi và ưu đãi trả dần cho người lao động trong Công ty khi cổ phần 

hoá và cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến  lược). Các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở 

hữu từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12 và 13 của Điều lệ này. 

b. Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông mới, phải ưu tiên chào bán cho các 

Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong 

Công ty (trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác). 

Số cổ phần Cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết 

định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều 

kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần 

đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các Cổ đông 

hiện hữu, trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương 

thức đấu giá. 

c. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi nếu có) 

theo những cách thức  được quy định  trong Điều  lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần 

do Công ty mua lại được coi là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo 

những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

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

qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 7: Chứng nhận cổ phiếu  

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

phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận 

quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở 

hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai (02) tháng (hoặc thời hạn 

khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần 

theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần 

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

in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ 

phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng 

chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 

Điều 8: Chứng chỉ chứng khoán khác 

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

dấu và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và 

điều kiện phát hành quy định khác. 

Điều 9: Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy 
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định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được 

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

khoán. 

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

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

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

định của pháp luật. 

Điều 10: Thu hồi cổ phần 

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

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

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

toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 7 (bảy) 

ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp 

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

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

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

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 

Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái 

phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.  

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

đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo lãi 

suất cho vay ngắn hạn của Vietcombank Kon Tum vào thời điểm thu hồi theo quyết định 

của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng 

quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào 

thời điểm thu hồi. 

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

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

gửi thông báo. 
 

CHƯƠNG V 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 
 

 

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

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

 a.  Đại hội đồng cổ đông; 

 b.  Hội đồng quản trị; 

 c.  Ban kiểm soát; 

 d.  Tổng giám đốc. 

2. Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty có thể 
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được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh 

doanh. 

CHƯƠNG VI 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Điều 12.    Quyền của Cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần 

và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản 

khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

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

quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này 

và pháp luật hiện hành; 

d. Được 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 Đại hội đồng cổ đông; 

g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương 

ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi 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 Công ty theo quy định của pháp luật; 

i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129  

Luật Doanh nghiệp; 

 h. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 

3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

trong thời hạn liên tục ít nhất  sáu (06) tháng  có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại   

Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 

114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành 

hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; 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; 
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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 Công 

ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d. 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 Đại hội đồng cổ đông; 

e. Các quyền khác được quy định theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. 

Điều 13. Nghĩa vụ của Cổ đông 

Cổ đông  có nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các 

hình thức sau: 

 a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 

tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

3.  Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định; 

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. Trường hợp Cổ đông cung cấp sai 

địa chỉ thì sẽ phải chịu mọi thiệt hại có từ hoặc liên quan đến việc cung cấp sai địa chỉ; 

5.  Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành; 

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một 

trong các hành vi sau đây: 

a.  Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc  phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với 

Công ty. 

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông 

thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường 

niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp cần 

thiết theo đề nghị của Hội đồng quản trị có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, 

kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm 

phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho 

năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công 

ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc 
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lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp 

sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán phản ánh Vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Số thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kiểm 

soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội 

đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3)  so với thành viên quy định tại Điều 

lệ này; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này yêu 

cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải 

được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ 

chữ ký của các cổ đông liên quan  hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản 

và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng 

rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm 

trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản 

trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

4.  Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị,  thành viên độc lập  Hội đồng quản trị 

hoặc kiểm soát viên còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được 

yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm 

soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điểm b Khoản 4 Điều này, thì 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành 

họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến 

hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm 

những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở 

và đi lại. 
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Điều 15.  Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a. Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán; 

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; 

e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền; 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật doanh nghiệp 

và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó.  

c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội 

đồng quản trị; 

g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc 

chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ 

ngày thành lập; 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho 

Công ty và cổ đông; 

l. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại; 

 n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 

Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của 

Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này . 

3.  Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên 

quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường 

hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông 

hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng 

khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra 

thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 16. Các đại diện được ủy quyền. 

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo 

mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và 

chữ ký của người được ủy 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 Đại hội đồng cổ đông 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 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 Công ty nhận được thông báo về một 

trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi 

cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17.  Thay đổi các quyền 

Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu 

lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua 

đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói 

trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ 

phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai 

(02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) 

giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại 

biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và 

những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số 
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cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số 

lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, 

những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có 

thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại 

các cuộc họp nêu trên. 

1. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy 

định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này. 

2. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với 

các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc 

phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành 

thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông,  chương trình họp và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu 

tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c khoản 4 Điều 14 của Điều lệ 

này. 

2.   Người  triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông. Danh sách các cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 

dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 

bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự 

họp chậm nhất mười ngày (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí 

hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan 

đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông và đăng trên trang 

thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu 

họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 
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b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

c. 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. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến 

nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản 

và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông. 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. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 

này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ mười phần 

trăm (10%) cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo 

quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 19.  Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất từ 51% 

cổ  phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 

thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ 

chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 

thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện  ít nhất 33% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết 

trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày 

dự định tiến hành ĐHĐCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này, ĐHĐCĐ được tiến hành 

không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp 

lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ 

lần thứ nhất. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
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1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực 

hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, 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 đồng cổ đông, 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 đồng cổ 

đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị 

của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ 

đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

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 lực của 

những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.  

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường 

hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng 

quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. 

Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại 

hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu 

bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên 

khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội 

dung chương trình họp. 

6. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc  

họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua 

và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ 

đông 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 Đại hội cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 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 chịu tuân 

thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Người triệu tập họp 

ĐHCĐ sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc 

đại diện nói trên ra khỏi  đại hội. 
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9. Người triệu tập Đại hội cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành 

các biện pháp thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội đồng cổ đông . 

Người triệu tập họp ĐHCĐ 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 Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp này, Người triệu 

tập Đại hội cổ đông khi xác định địa điểm ĐHĐCĐ có thể: 

a. Thông báo Đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và Chủ tọa Đại hội 

đồng cổ đông sẽ 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; 

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 này (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, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng 

cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông tán thành: 
a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo 

cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 

d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ này 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 

với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc 

Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 

một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát 

viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng 

cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng 
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quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu 

bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử của công ty. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây sẽ được 

thông qua khi có từ 65% 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 Đại hội đồng cổ 

đông tán thành: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản    

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình 

thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông: 

a. Định hướng phát triển công ty; 
b. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
c. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

5. Trừ các vấn đề phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định tại 

khoản 4 điều này, các vấn đề khác được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua 

bằng một trong các hình thức như: Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; lấy ý 

kiến bằng văn bản hoặc bằng các hình thức khác: 

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; 
b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 
d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị  

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 
e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 
6. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết 

đó không được thực hiện đúng như quy định. 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, 

công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và 

phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và 
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cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ 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 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 Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

Công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức được ủy quyền. 

5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau 

đây: 

a. Gửi thư : Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và  

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến 

hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư 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. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm 

soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.  

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 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; 
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e. Các vấn đề đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công 

ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới 

chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu 

không trung thực, không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi 

tư (24h) giờ và/hoặc gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 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 

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 Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải 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 Đại hội đồng cổ đông; 

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 Đại hội đồng cổ đông 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 Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường 

hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên 

bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 

cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, 

chính xác của nội dung biên bản. 
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3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 

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 Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã 

được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 

biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi 

biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký 

của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 21 Điều lệ này. 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

2. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án 

hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức 

lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 
 

CHƯƠNG VII 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội 

đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười 

(10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử 

của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên 

Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của 

các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung 

thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội 

đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 
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e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các 

chức danh quản lý khác; 

f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó 

hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới 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). 

2. 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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 

cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 

đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 

70% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng 

viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên. 

.3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 

số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 

chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ 

tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công 

bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy 

định pháp luật. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên HĐQT từ ba (03) người đến mười một (11) người. Số lượng cụ thể 

thành viên HĐQT trong từng thời kỳ do ĐHĐCĐ quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên 

HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) 

tổng số thành viên HĐQT. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các 

trường hợp sau: 

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 

hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b. Có đơn từ chức(bản gốc hoặc gửi qua fax hoặc email); 

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng 

chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng 

quản trị; 

g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định 

của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của 

Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của Công ty không  thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng 

cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh 

hàng năm của Công ty; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và 

người điều hành khác; 

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành khác doanh nghiệp cũng 

như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các 

thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó; 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; 

h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận thông qua để bảo vệ cổ đông ; 

i. Ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty. 

j. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản, thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và 

hợp đồng khác có giá trị hoặc tỷ lệ cụ thể được quy định tại các quy chế quản lý nội bộ 

công ty do Hội đồng quản trị ban hành (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của 

ĐHĐCĐ). 

k. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

l. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức; 

m. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại; 

n. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; 

o. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong 

trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; 

p. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội 

đồng cổ đông; 

v. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc; 

q. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 
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3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty; 

b. Thành lập các công ty con của Công ty; 

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại 

hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và 

hủy bỏ các hợp đồng của Công ty; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và 

Luật sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của 

Công ty; 

f . Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt 
Nam hay nước ngoài; 
g. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu 

hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ và bí quyết công nghệ; 

h. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được 

chào bán trong mười hai (12) tháng; 

i. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự 

chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc 

giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác trong năm 

tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo 

cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị 

thông qua. 

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân 

viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

Điều 28: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị. 

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được 

nhận thù lao cho công việc của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng 

mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.  Khoản thù 

lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội 

đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. 

2.  Tổng số tiền trả thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, 

hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, 

công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại 

diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành  hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc 
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khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông 

thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới 

dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận,  

hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và 

các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham 

dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc 

Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 29: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một (01) 

Chủ tịch. Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không Kiêm Chức danh 

Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng 

Giám đốc Điều hành phải được tại ĐHĐCĐ phê chuẩn. Kể từ ngày 01/8/2020 Chủ tịch 

HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và cuộc 

họp HĐQT,chủ tọa cuộc họp của ĐHĐCĐ , đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy 

định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài 

chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra 

của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn. Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu 

trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm 

việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành 

viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều 

hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các 

thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội 

đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất 

thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) 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. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu 

không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản 

nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận: 

a.  Ban kiểm soát; 
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b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 
c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 
d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 
e. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không 

triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 

Điều 30 có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 

của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo 

cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm 

khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 

được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và 

các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng 

quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay 

đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội 

đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm 
soát viên được đăng ký tại Công ty. 
8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được 

ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Trường hợp 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 thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các 

thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm 

khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc 
họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa 

các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện 

liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị 

tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được 
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tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc 

là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành 
một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định 
bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp 
này. 
10.Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư,  

fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả người dự họp. 

11. Biểu quyết 
a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 

được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại 

cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích 

đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị 

không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng 

quản trị về  những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên 

quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 

không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, 

trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan 

chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng  
hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân 
là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên 
của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành 
viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm 
hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công 
khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau 
khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc 
hợp đồng nêu trên. 

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành 
viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối 
ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết 
định. 
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14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 
tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này 
có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các 
thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành 
trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười 
(10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và 
có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

 

Điều 31.  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, 

nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng 

quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng 

quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội 

đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành 

viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt 

động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu 

ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp 

của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản 

trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các 

quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 32.  Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để 

hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của 

Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

2. Người phụ trách quản trị 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 Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không 

trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm 

Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và 

các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo 

yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 
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d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin 

khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

CHƯƠNG VIII 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 
 

Điều 33.  Tổ chức bộ máy quản lý. 

     Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước 
Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh 
doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội 
đồng quản trị. 
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp 
1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty 

được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và 

quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp 

phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ 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 Tổng 

giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác do 

Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc. 

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và Quyền hạn của Tổng Giám đốc Điều hành 

1. Bổ nhiệm : Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một 

người khác làm Tổng giám đốc, ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao và lợi 

ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo 

tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ : Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc 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. 

Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Quyền hạn và nhiệm vụ : Tổng Giám đốc Điều hành có các quyền và nghĩa vụ sau: 
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a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh 

doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm 

việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và 

theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do HĐQT ban hành ; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty; 

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù 

lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng 

quản trị quyết định; 

f. Vào tháng năm (05) hàng năm, Tổng Giám đốc Điều hành phải  trình Hội đồng quản trị 

phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở 

đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là 

bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 

theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm 

tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông 

tin quy định tại các quy chế của Công ty; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của 

Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty. 

4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc 

thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu. 

5. Ủy quyền : Tổng Giám đốc Điều hành có thể ủy quyền  cho các Phó Tổng Giám đốc hoặc 

một số người khác thay mặt mình giải quyết một số công việc của Công ty nhưng Tổng 

Giám đốc Điều hành phải chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này. 

Những người được Tổng Giám đốc Điều hành ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Tổng 

Giám đốc Điều hành và pháp luật về việc thực hiện công việc được ủy quyền đồng thời không 

được ủy quyền cho người khác. 

6. Đình chỉ Công tác : Trong trường hợp Tổng Giám đốc Điều hành vi phạm nghiêm trọng 

pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của HĐQT, thì Chủ tịch HĐQT có quyền tạm đình 

chỉ công tác của Tổng Giám đốc Điều hành, bổ nhiệm tạm thời người thay thế cho đến 

cuộc họp tiếp theo của HĐQT.  Tổng Giám đốc Điều hành có quyền phản đối việc tạm 

đình chỉ này tại cuộc họp HĐQT tiếp theo và các quyền khác theo quy định pháp luật. 
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7. Miễn nhiệm : Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên 

Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới 

thay thế. 

CHƯƠNG IX 

BAN KIỂM SOÁT 
 

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên. 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 25 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử 

theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban 

kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 37. Thành viên Ban kiểm soát. 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên 

không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 
b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo 

cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 
3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. 

Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm 

việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông   

tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 
c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị 

để trình Đại hội đồng cổ đông. 
4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 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 (bản gốc hoặc gửi qua fax hoặc email); 

d.  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

5. Kiểm soát viên 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 Kiểm soát viên quy định 

của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
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d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 
 

Điều 38. Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp 
và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực 
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 
c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban 
kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, 
phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, 
yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 
quả; 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. 
f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác 

phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, 
điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách 
quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của 
Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và 
tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp 
cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và 
thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách 
thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một 
năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên 
dự họp. 

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết 
định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát 
sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các 
hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

 

CHƯƠNG X 

TRÁCH  NHIỆM  CỦA THÀNH  VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  

KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 
 

Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng 

       Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những  nhiệm vụ với tư cách thành 

viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công 

ty. 

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền  lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều 
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hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh 

nghiệp và các quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công vì 

mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ 

của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi 

ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch 

hoặc cá nhân khác. 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các 

khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 

giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên 

nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công 

ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn 

hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập 

đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 

quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản 

trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan 

đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các 

trường hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm(35%) tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 

giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 

soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. 

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách 

trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có 

lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm(35%) tổng 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của 

hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các 

cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông 

đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý 

xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch 

hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các 
thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện 
các giao dịch có liên quan. 

 

Điều 41: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường. 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi 

phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của 

mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 

do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không 

phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành 

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên 

hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu 

của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, 

nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động 

trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, 

trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm 

những trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công 

ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là 

đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên 

quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) 

trong các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích 
của Công ty; 
b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm 
của mình. 
4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán 

quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được 

coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công 

ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu 

trên. 

CHƯƠNG XI 

QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 
 

Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc 

qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm 

việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ 
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đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công 

chứng của giấy ủy quyền này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách 

và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều 

kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo 

cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ 

sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh 

được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

4. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

 

CHƯƠNG XII 

C Ô N G  N H Â N  V I Ê N  V À  C Ô N G  Đ O À N  
 

Điều 43. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 

việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 

khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 

quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính 

sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế 

của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 
 

                                                                CHƯƠNG XIII 

                                                    PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 44. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm 

từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới 

một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn 

bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết 

định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả 

bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện 

trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân 

hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin 
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chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty 

không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc 

thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng 

khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác 

định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng 

ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, 

lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

CHƯƠNG XIV 

TÀI  KHOẢN   NGÂN  HÀNG, NĂM  TÀI CHÍNH  VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 
 

Điều 45. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được 

phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, Công ty có thể mở tài khoản ngân 

hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật, nếu cần thiết. 

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 46. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm trước và kết thúc vào ngày 30 

tháng 6 của năm sau liền kề.  

Điều 47. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh 

nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ 

Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp 

luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ 

thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm 

đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo 

cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

 

CHƯƠNG XV 

BÁO  CÁO  THƯỜNG  NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

VÀ TRÁCH   NHIỆM  CÔNG  BỐ THÔNG  TIN 
 

Điều 48. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý 
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1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định 

của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 

50 Điều lệ này. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải 

nộp Báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán  và Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một 

cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính, báo cáo 

tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của 

Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo 

tài chính. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và báo cáo tài chính 

quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán  và 

nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật 

doanh nghiệp. 

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài 

chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố trên trang thông 

tin điện tử của 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 được soát xét và báo cáo tài chính quý trong 

giờ làm việc tại trụ sở chính của Công ty và phải trả mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

Điều 49. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố báo cáo thường niên theo quy định của pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán  

CHƯƠNG XVI 

KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 50. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua 

danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa 

chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho 

năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng 

quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập 

sau khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó 

cho Hội đồng quản trị trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan 

đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý 

kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công 

ty. 
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CHƯƠNG XVII 

CON DẤU 

Điều 51. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị sẽ thông qua một con dấu chính thức của Công ty và Hội đồng quản trị 

có thể xác định nội dung của con dấu được khắc theo quy định của pháp luật. 

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

CHƯƠNG XVIII 

CHẤM  DỨT HOẠT  ĐỘNG VÀ THANH LÝ 
 

Điều 52. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 
a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; 
b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc 

phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

.Điều 53.  Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết 

thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công 

ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 54. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có 

quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) 

thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên 

do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các 

quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong 

số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh 

lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và 

ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các 

công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 
a. Các chi phí thanh lý; 
b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao 

động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 
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c. Nợ thuế; 
d. Các khoản nợ khác của Công ty; 
e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia 

cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 
 
 

CHƯƠNG XIX 

GIẢI  QUYẾT TRANH CHẤP  NỘI BỘ 
 

Điều 55.          Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới 

quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ Công ty hay bất cứ quyền và nghĩa vụ do Luật 

doanh nghiệp hay các văn bản Luật liên quan quy định giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành. 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ 

trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các 

thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm(15) ngày làm việc kể từ ngày tranh 

chấp phát sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trưởng ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập 

làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá 

trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, 

bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải.  Đối 

với thủ tục trọng tài, bên thua kiện sẽ chịu mọi chi phí, kể cả phí luật sư của bên thắng kiện  
 

 

CHƯƠNG XX 

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

 Điều 56.    Điều lệ 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty 

chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của 

pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật 

đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

 

CHƯƠNG XXI. 

NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 57.      Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Đường Kon Tum nhất trí thông qua ngày ...  tháng 9 năm 2018 tại Kon Tum và cùng chấp 

thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 
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2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 
a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; 
b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, 

Thành phố; 

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

      

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                                        

                                                                                         CHỦ TỊCH HĐQT 

         

       

 

 

            Đặng Việt Anh 
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CÔNG TY CỔ PHẦN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƯỜNG KON TUM                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:      /2018/QĐ-HĐQT    Kon Tum,  ngày        tháng 9 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc:  Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số số 

62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị 

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày  tháng 9 năm 2018 về việc 

thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, 
  

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của 

Công ty cổ phần Đường Kon Tum, gồm 11 Chương và 50 Điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các tập thể và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các thành viên HĐQT, BKS; 

- Lưu Thư ký HĐQT.          

                                                                                                         ĐẶNG VIỆT ANH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

KONTUM JOINT STOCK COMPANY 

Km2 , xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Tel: 02606.289549   -   Fax: 0260.3916168 

E-mail: ctyduongkontum@yahoo.com.vn 

     Website: http://www.ktsduongkontum.vn 

 

 

   

 

 

 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ 

VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                   Kon Tum, tháng 9 năm 2018 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

(Ban hành theo Quyết định  số     /2018/QĐ-HĐQT, ngày      tháng     năm 2018 của HĐQT 

Công ty cổ phần Đường Kon Tum) 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

       Căn cứ pháp lý: 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 

62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số 

Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp 

dụng đối với công ty đại chúng;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum. 

        Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị 

Công ty như sau: 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với Công 

ty cổ phần đường Kon Tum, bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; 

5. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc. 

6. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành 

viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 

khác; 

7. Người phụ trách quản trị công ty. 
 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum và tổ chức, cá nhân là người có liên quan 

của cổ đông; 

2.Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh 

nghiệp khác và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này; 

3.  Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến Công ty cổ phần Đường Kon Tum. 

Điều 3. Mục đích ban hành quy chế 

Quy chế này là hệ thống các nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty nhằm tuân thủ các qui 

định của Nhà nước đồng thời đảm bảo: 

1. Cơ cấu quản trị hợp lý và hiệu quả; 

2. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

3. Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc và người điều hành doanh nghiệp khác của Công ty. 
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4. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; 

5. Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

6. Công khai minh bạch các hoạt động của công ty. 

Điều 4. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. 

b. “ĐHĐCĐ”là Đại hội đồng cổ đông Công ty. 

c. “HĐQT” là Hội đồng quản trị Công ty. 

d. “BKS” là Ban kiểm soát Công ty . 

e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

f. “Điều lệ Công ty” là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

g. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại Khoản 9, Điều 6, Luật chứng khoán. 

h. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của 

Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán. 

i. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành 

viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp; 

j. “Người phụ trách quản trị công ty”là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy 

định tại Điều 18 Nghị định71/2017/NĐ-CP; 

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. 

3. Các tiêu đề(chương, điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu 

nội dung và không ảnh hưởng đến nội dung Quy chế này. 

CHƯƠNG II 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Điều 5. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

 ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức theo các trường hợp quy 

định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.Trình tự, thủ tục triệu tập các cuộc họp 

ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường phải được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ 

Côngty và quy định của pháp luật áp dụng cho các Công ty niêm yết. 

1. Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông. Danh sách các cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được 

lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng 

cổ đông; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 
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quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

2. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 

Công ty thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 

ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Đồng thời, báo cáo và nộp tài liệu 

liên quan ngày đăng ký cuối cùng tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch 

chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

3. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 

bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán 

Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi 

thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm 

nhất mười ngày (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày 

mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào 

hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 

được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, 

thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp 

cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

 b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

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. 

Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 

1. Cổ đông có thể xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ theo cách thức sau: Gửi giấy xác nhận 

tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu đính kèm trong Thông báo mời họp hoặc lấy trên website 

của Công ty) thông qua các hình thức thư điện tử hoặc fax hoặc gửi qua đường bưu điện 

trong thời hạn được nêu tại thông báo mời họp. 

2. Nếu cổ đông không thể tham dự ĐHĐCĐ thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự. 

Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản 

theo mẫu của Công ty(đính kèm trong thông báo mời họp hoặc lấy trên website của Công 

ty). 

3. Người được ủy quyền dự họp phải nộp văn bản ủy quyền (bản gốc) cho Công ty trước khi 

vào tham dự họp ĐHĐCĐ. 

4. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải 

thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp đã có mặt đăng ký hết. 

Khi đăng ký cổ đông phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự đại 

hội(theo Thông báo mời họp hoặc lấy trên website của Công ty). 

5. Cổ đông  hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng 



8/24 
 

 

ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ 

tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của 

những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ 

quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của 

cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông. 

2. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, 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 đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc 

giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

3. Để tạo thuận lợi cho cổ đông, Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy 

tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết. Việc thực hiện sẽ được Công ty 

hướng dẫn cụ thể khi áp dụng các hình thức này. 

Điều 8. Cách thức kiểm phiếu 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông tán thành: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo 

cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 

d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thực hiện theo quy định tại khoản 2 

Điều 16 và Điều 28, Quy chế này. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây sẽ được thông 

qua khi có từ 65% 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 Đại hội đồng cổ đông tán 

thành: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua 
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nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

5.  ĐHĐCĐ bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ cuộc họp để thực hiện việc kiểm 

phiếu. 

Điều 9. Thông báo kết quả kiểm phiếu. 

1. Ban kiểm phiếu sẽ tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến 

và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Chủ toạ để công bố trước khi bế mạc cuộc họp. 

2. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản và có đầy đủ chữ ký xác nhận của các 

thành viên ban kiểm phiếu. 

Điều 10. Cách thức phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ 

1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản 3 Điều 12 của Điều lệ công ty  có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy 

bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 8 Quy chế này. 

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

2. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án 

hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức 

lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Điều 11. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải 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 Đại hội đồng cổ đông; 

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 Đại hội đồng cổ đông 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. 
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Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường 

hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên 

bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 

cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, 

chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 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 Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã 

được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 

biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi 

biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký 

của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty. 

  Điều 12. Công bố nghị quyết của ĐHĐCĐ  

  Công ty có trách nhiệm công bố nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ công ty 

và các quy định của pháp luật chứng khoán. 

       Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ 

bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Việc chốt danh sách cổ đông 

để lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện tương tự Điểm 2, Điều 5, Quy chế này. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, 

công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải 

gửi ít nhất mười (10) 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 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 doanh nghiệp; 

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 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; 
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e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

Công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại 

diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật 

của tổ chức được ủy quyền. 

5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức 

sau đây: 

 a. Gửi thư : Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và  

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

 b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến 

hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư 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. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.  

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

 c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 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 Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công 

ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới 

chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm 

phiếu không trung thực, không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi 

tư (24h) giờ và/hoặc gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 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 

Công ty. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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. 
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CHƯƠNG III 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 14. Thành phần HĐQT 

1. Số lượng thành viên HĐQT từ ba (03) người đến mười một (11) người. Số lượng cụ thể 

thành viên HĐQT trong từng thời kỳ do ĐHĐCĐ quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên 

HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) 

tổng số thành viên HĐQT. 

2. HĐQT lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một người làm Chủ tịch HĐQT. 

Trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi nhiệm, HĐQT phải bầu người thay thế 

trong thời hạn mười (10) ngày.Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng 

giám đốc Công ty trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ thường niên. 

Kể từ ngày 01/08/2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám 

đốc Công ty. 

 Điều 15. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT. 

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 Công ty hoặc trong 

ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 

Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 

của công ty khác. Kể từ ngày 01/8/2019 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không 

được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác. 

Điều 16. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên 

HĐQT. 

1. Cách thức đề cử, ứng cử thành viênHĐQT: 

a)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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% 

được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng 

viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% 

được đề cử tối đa (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng 

viên. 

b)Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị 

phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến 
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hành đề cử theo quy định pháp luật. 

2. Cách thức bầu thành viên HĐQT: 

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị  và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng 

cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều 

lệ công ty. 

Điều 17. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

1. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 

hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

2. Có đơn từ chức (bản gốc hoặc gửi qua fax hoặc email); 

3. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng 

chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

4. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

6. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng 

quản trị; 

7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 18. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ 

Công ty và phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

Điều 19. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT 

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội 

đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) 

ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của 

Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội 

đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các 

thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu 

được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản 

trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

2. Trình độ học vấn; 
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3. Trình độ chuyên môn; 

4. Quá trình công tác; 

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các 

chức danh quản lý khác; 

6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó 

hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 

7. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

8. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

9. Các thông tin khác (nếu có). 

CHƯƠNG IV  

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 20. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập họp Hội đồng Quản trị. 

2. Hội đồng quản trị họp thường kỳ hoặc họp bất thường theo quy định tại  Điều lệ Công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể mời các cá nhân khác tham dự 

cuộc họp Hội đồng Quản trị. Những người được mời có thể phát biểu ý kiến nhưng 

không được biểu quyết. 

4. Người triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Thư ký HĐQT và 

các bên có liên quan chuẩn bị tài liệu họp và chuyển tài liệu cho từng thành viên Hội 

đồng Quản trị và đại biểu được mời họp. 

Điều 21. Thông báo họp HĐQT 

1. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị 

và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội 

đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể 

được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông 

báo họp Hội đồng quản trị 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. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng 

phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các 

Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. 

Điều 22. Điều kiện tổ chức họp HĐQT và cách thức biểu quyết trong cuộc họp HĐQT 

1. Điều kiện tổ chức họp HĐQT: 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được 

ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Trường hợp 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 thành viên Hội đồng 

quản trị dự họp. 
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2. Cách thức biểu quyết: 

a.Trừ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách 

cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b.Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng 

quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc 

họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu 

quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên 

quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên 

đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối 

cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị 

liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 5 Điều 40 Điều lệ công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

3. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

a. HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT 

dự họp tán thành (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng 

nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định. 

b. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 

tán thành (trên 50%) của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết 

này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

Điều 23. Ghi biên bản họp HĐQT 

Biên bản họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng và đầy đủ các nội dung theo quy 

định của pháp luật. HĐQT có thể yêu cầu một thành viên HĐQT hoặc Thư ký Công ty 

ghi biên bản họp. Biên bản họp HĐQT phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ Công ty.  

Điều 24. Thông báo Nghị quyết HĐQT 

 Nghị quyết của HĐQT phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định tại 

Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán. 

 

CHƯƠNG V  

 KIỂM SOÁT VIÊN 

 

 Điều 25. Cơ cấu, thành phần của BKS 

Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên 

không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa 
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số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm 

việc chuyên trách tại Công ty. 

 Điều 26. Tiêu chuẩn kiểm soát viên 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 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 công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

 Điều 27. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát 

viên. 

      Thực hiện tương tự khoản 1, Điều 16, Quy chế này. 
 

Điều 28. Cách thức bầu kiểm soát viên 

Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo 

đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân 

với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát  và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một 

phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm 

soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên 

có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 

ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban 

kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau 

hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 
 

 Điều 29. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 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 (bản gốc hoặc gửi qua fax hoặc email); 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

2. Kiểm soát viên 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 Kiểm soát viên quy định của 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

Điều 30. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ 

Công ty và quy định pháp luật chứng khoán. 



17/24 
 

 

CHƯƠNG VI 

 CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 
 

Điều 31. Các Tiểu ban của HĐQT. 

Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, 

nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng 

quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng 

quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội 

đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành 

viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt 

động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu 

ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp 

của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 32. Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban 

Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người 

có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và 

quy định tại Điều lệ công ty. 

CHƯƠNG VII 

 NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

Điều 33. Các Tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp 

1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước 

HĐQT và chịu sự giám sát, chỉ đạo của HĐQT trong công việc kinh doanh hàng ngày của 

Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức 

danh quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức 

danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết HĐQT. 

2. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được 

các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổchức và phải có các tiêu chuẩn sau: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý, điều 

hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong điều hành kinh doanh của Công ty hoặc 

trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. 
 

Điều 34. Tổng Giám đốc 

1. HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc; 

ký hợp đồng, trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và 

lợi ích khác của Tổng Giám đốc 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 Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc 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. Tổng 



18/24 
 

 

Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh 

doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao 

gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt 

nhất và theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do HĐQT ban hành; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty; 

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, 

tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị 

quyết định; 

f. Vào tháng năm (05) hàng năm, Tổng Giám đốc Điều hành phải  trình Hội đồng quản trị 

phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở 

đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) 

năm; 

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là 

bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty 

theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng 

năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những 

thông tin quy định tại các quy chế của Công ty; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của 

Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty. 

4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao và phải báo cáo khi HĐQT có yêu cầu. 

5. HĐQT có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu 

quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

Điều 35. Việc bổ nhiệm người điều hành Công ty khác 

Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được tuyển 

dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản 

lý của Công ty do HĐQT quy định. 

Điều 36. Ký hợp đồng lao động với người điều hành Công ty 

Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành Công ty theo quy định của pháp luật 

lao động. 
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Điều 37. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành Công ty 

Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ; 

b. Sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác; 

c. Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của công ty, vi phạm pháp 

luật nhưng chưa đến mức cách chức hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động. 

d. Theo Quyết định của Hội đồng quản trị. 

e. Các trường hợp khác theo quy định của Hợp đồng lao động, Điều lệ công ty và pháp 

luật hiện hành. 

Điều 38. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành Công ty theo quy định tại Điều 

lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán. 

CHƯƠNG VIII 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Điều 39. Phối hợp giữa HĐQT, Ban kiểm soát 

1. Trách nhiệm của HĐQT trong mối quan hệ phối hợp với BKS. 

a. HĐQT có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên 

Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; 

đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo 

kiến nghị của Ban kiểm soát. 

b. Thành viên của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông 

tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. 

c. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên BKS cùng thời 

gian gửi đến các thành viên HĐQT; 

d. Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS (cùng với thời điểm gửi Tổng giám đốc) 

trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty; 

e. Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phản hồi ý kiến theo quy định 

tại Quy chế này và Điều lệ Công ty; 

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của BKS phải được gửi trong thời hạn quy định và 

BKS có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế này và Điều lệ công ty. 

2. Trách nhiệm của BKS trong mối quan hệ phối hợp với HĐQT 

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty, tham khảo ý kiến 

của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ; 

b. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT (cùng lúc yêu 

cầu Tổng giám đốc điều hành, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên 

độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên BKS quan tâm; 

c. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 

15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp HĐQT 

trong công tác quản lý Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra, BKS cần phải 
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bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. 

Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên 

bản và trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 

d. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công 

ty của các thành viên HĐQT, BKS thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 

giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi phạm và có biện pháp khắc 

phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ và báo cáo, công bố 

thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; 

e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của công ty thì BKS 

phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất 15 ngày làm việc so với ngày dự định 

nhận được phản hồi. 

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 3 ngày làm 

việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc. 

Điều 40. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc 

1. HĐQT tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để 

Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có hiệu lực bắt buộc thi hành. Khi tổ chức thực hiện 

Nghị quyết, quyết định của HĐQT, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Công ty thì Tổng 

Giám đốc có trách nhiệm đề nghị HĐQT xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Trường hợp HĐQT 

không điều chỉnh Nghị quyết, Quyết định thì Tổng Giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có 

quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên ĐHĐCĐ. 

3. .Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho 

Tổng giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời hạn hợp lý theo quy định 

tại Điều lệ Công ty. 

4. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT theo định kỳ các vấn đề có liên quan tới 

hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT 

có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, cán bộ điều hành khác trong công ty cung cấp ngay các 

thông tin về hoạt động của công ty. HĐQT không được sử dụng các thông tin chưa được 

phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên 

quan. 

5. Tại các phiên họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT căn cứ nội dung họp để quyết định mời Tổng 

giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc hoặc người quản lý các đơn vị trực thuộc có liên quan 

tham dự họp để báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến (nếu cần). 

6. Trường hợp phát hiện có rủi ro hoặc các sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác, Ban điều 

hành và người quản lý Công ty phải báo cáo ngay cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên 

HĐQT trực tiếp phụ trách mảng công việc đó biết để chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

7. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ công ty mà được Tổng giám đốc đề xuất phải được HĐQT phản hồi trong thời hạn theo 

quy định của Điều lệ Công ty. 

8. Hội đồng quản trị quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc 

không hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với 
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Tổng giám đốc. 

Điều 41. Việc tiếp cận thông tin 

1. Việc tiếp cận thông tin và tài liệu của Công ty, BKS có nghĩa vụ nêu lý do trong văn bản 

yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu thập trong quá trình giám sát hoạt 

động công ty. Việc tiết lộ các thông tin này chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền nhưng phải thông báo cho HĐQT trước khi cung cấp hoặc các 

trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Các thông tin và tài liệu này bao gồm: 

a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT; 

b. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT; 

c. Báo cáo của Tổng giám đốc; 

d. Thông tin, tài liệu về quản lý, báo cáo tài chính; 

e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT; 

f. Tài liệu khác liên quan. 

Điều 42. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc 

1. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc (cùng lúc yêu cầu 

cả thành viên HĐQT và thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) 

tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS quan tâm; 

2. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 

15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng giám đốc để có thêm cơ sở giúp 

Tổng giám đốc trong công tác điều hành Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc 

kiểm tra, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng giám đốc trước khi báo cáo trước 

ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được quyền bảo lưu ý kiến ghi 

vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 

3. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều lệ công 

ty của Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, BKS thông báo bằng văn 

bản với Tổng giám đốc trong vòng 48 giờ,  yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 

vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước 

ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; 

4. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồsơ; 

5. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình 

hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS phải được gửi đến công ty 

trước ít nhất 24 giờ. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố 

của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Các nội dung khác cần có ý kiến của Tổng giám đốc: phải được gửi trước ít nhất là 3 

ngày làm việc và Tổng giám đốc sẽ phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc. 

Điều 43. Phối hợp giữa Tổng giám đốc điều hành và HĐQT, BKS. 

1. Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty, đảm bảo công ty 

hoạt động liên tục và hiệu quả. 
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2. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu; 

3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng 

giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 3 ngày trước ngày nội dung 

đó cần được quyết định; 

4. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 3 ngày làm 

việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 3 ngày. 

CHƯƠNG IX 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN 

HĐQT, BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 
 

Điều 44. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, kiểm soát viên, 

thành viên Ban TGĐ và Người điều hành khác 

1. Việc đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, Ban TGĐ và Người điều hành khác thực 

hiện theo quy định của Công ty và theo một, một vài hoặc tất cả phương thức sau: 

a. Tự nhận xét đánh giá; 

b. Đánh giá hoạt động theo định kỳ 06 tháng; 

c. Đánh giá hoạt động hàng năm được tiến hành vào cuối năm; 

d. Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm đột xuất; 

e. Cách thức khác do HĐQT lựa chọn vào từng thời điểm. 

3. ĐHĐCĐ đánh giá hoạt động chung của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS. 

4. HĐQT đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT và các chức danh do HĐQT bổ 

nhiệm. 

5. BKS đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên. 

6. TGĐ đánh giá hoạt động của các thành viên Ban giám đốc, người điều hành khác và các 

chức danh do TGĐ bổ nhiệm. 

Điều 45. Tiêu chí đánh giá hoạt động 

Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, kiểm soát viên, thành viên Ban 

TGĐ  Người điều hành và các chức danh khác, bao gồm: 

1. Kết quả thực hiện công việc được giao gồm mức độ hoàn thành khối lượng, chất lượng, 

hiệu quả công việc của cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của Đơn vị. 

2. Phẩm chất đạo đức,lối sống, nhận thức,tư tưởng,việc tuân thủ và chấp hành Điều lệ Công 

ty, nội quy Công ty và pháp luật. 

3. 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. 

4. Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý công việc, việc chống quan liêu, 

tham nhũng, lãng phí. 

5. Đoàn kết, phối hợp trong Đơn vị, giữa các Đơn vị  trong Công ty và mức độ tín nhiệm 

với nhân viên. 

Điều 46. Xếp loại đánh giá 

Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại thành viên HĐQT, Ban TGĐ và Người điều 
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hành khác được phân loại: 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

2. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

3. Không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 47. Khen thưởng, xử lý vi phạm và kỷ luật 

1. Khen thưởng: 

a. Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban TGĐ và Người điều hành 

khác có thành tích trong công việc quản trị, điều hành Công ty và các nhiệm vụ khác 

được giao sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định của Công 

ty. 

b. Các hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo Quy 

chế thi đua, khen thưởng của Công ty tại từng thời điểm. 

2. Xử lý vi phạm và kỷ luật: 

a. Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban TGĐ, Người điều hành và các 

chức danh khác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao mà vi phạm quy định 

pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty thì tùy tính chất mức độ và hậu 

quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc các hình thức xử lý khác theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty (truy cứu trách nhiệm hình sự, bãi nhiệm, cách 

chức …). 

b. Xử lý kỷ luật: ĐHĐCĐ có thẩm quyền quyết định đối với các thành viên HĐQT, 

BKS: ĐHĐCĐ sẽ tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm khi cần thiết, các thành viên 

được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị bãi nhiệm và ĐHĐCĐ có trách 

nhiệm bầu các thành viên khác thay thế.  HĐQT có thẩm quyền quyết định đối với các 

chức danh do HĐQT bổ nhiệm. TGĐ có thẩm quyền quyết định đối với các chức danh 

do TGĐ bổ nhiệm. 

c. Nguyên tắc xử lý,  trình tự, thủ tục xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo nội quy lao 

động và các quy định khác có liên quan của Công ty và của pháp luật. 

CHƯƠNG X 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 48. Người phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để 

hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của 

Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

2. Người phụ trách quản trị 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 Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không 

trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm 
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Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và 

các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo 

yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 

tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

5. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo quy 

định pháp luật. 

 

  CHƯƠNG XI 

SỬA ĐỔI QUY CHẾ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 49. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do ĐHĐCĐ xem xét và quyết định. 

2. Trong trường hợp những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty 

chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc quy định mới của Pháp luật khác với 

những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Pháp luật đó đương nhiên 

được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty. 

Điều 50. Ngày hiệu lực 

1. Quy chế này gồm 11 chương 50 điều, được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 

….. tháng  9 năm 2018. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT 

hoặc ít nhất ½ tổng số thành viên HĐQT mới có giá trị. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     CHỦ TỊCH 
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