
CHƯƠNG TRÌNH 

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG T  CỔ PH N   U THỰC VẬT SÀI GÒN 

(Ngày 30/06/2018) 

 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

8h00 – 8h30 

1. Đón tiếp Đại biểu. Ban tổ chức 

2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. 
Ban kiểm tra tư 

cách cổ đông 

8h30 – 9h00 

 

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 
Ban kiểm tra tư 

cách cổ đông 

4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. Ban tổ chức 

5. Khai mạc đại hội Ban tổ chức 

6. Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, 

Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. 
Chủ tọa 

7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy 

chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ 

sung cho chương trình. 

Chủ tọa 

9h00 – 10h15 

8. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 

2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018 

 

Đoàn chủ tọa 

 

9. Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện kế hoạch 

kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động năm 

2018 

10. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả kiểm 

tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 

2018 

11. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 

12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 

2018; 

13. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 

14. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS 

15. Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty; 

16. Thông qua phương trả cổ tức năm 2017; 

17. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt 

động; 

18. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

19. Thông qua đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành 

viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 



 
20. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện 

các công việc liên quan 
 

10h15 – 10h30 

21. Đại hội tiến hành thảo luận Ban tổ chức 

22. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu Ban kiểm phiếu 

23. Đại hội tiến hành biểu quyết Đoàn Chủ tọa 

10h30 – 11h00 24. Nghỉ giải lao. Ban tổ chức 

11h00 – 11h05 25. Công bố kết quả kiểm phiếu Ban kiểm phiếu 

11h05 – 11h20 26. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Ban thư ký 

11h20 – 11h30 27. Bế mạc Đoàn Chủ tọa 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------- 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

 

 Căn cứ thông báo của Công ty ngày 18 tháng 06 năm 2018 về việc tổ chức đại hội 

đồng cổ đông. 

 Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và 

những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn. Công ty 

xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau: 

Mục tiêu: 

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.  

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng :  

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công 

ty”) 

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, 

điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng : 

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế 

này. 
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CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI 

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 

08/06/2018 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông : 

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội : 

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác 

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này 

phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ 

đông của Công ty; 

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 

đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu 

quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử 

dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận 

và/hoặc xin ý kiến Đại hội; 

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có 

quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm 

dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu 

quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. 

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội: 

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ; 

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. 

Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia 

theo đúng quy định; 

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ 

tục đăng ký tham dự Đại hội với  an tổ chức Đại hội; 

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này; 

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2018, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. 
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Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội : 

5.1 Chủ tọa đại hội: 

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội 

đồng quản trị.  

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự 

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa 

sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong  an Tổ chức (trước khi Đại hội bắt 

đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải 

quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự 

ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định; 

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp 

lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong 

muốn của đa số người dự họp; 

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểmkhác 

và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, 

nếu nhận thấy rằng: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp 

lệ. 

- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội : 

6.1      Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ toạ chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa 

ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông; 

6.2      Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của  iên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 

6.3      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm 

nghỉ. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu : 
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7.1  an kiểm tra tư cách cổ đông do  an tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm: 

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội. 

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội. 

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không. 

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội. 

e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường. 

7.2  an Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua.  an Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong 

số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không 

đồng thời là Thư ký Đại hội.  an kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu 

cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập  iên bản và công 

bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp  iên bản cho Chủ toạ đại hội. 

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết 

quả kiểm phiếu. 

CHƯƠNG III 

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội : 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 

ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ 

đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội 

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội 

9.1 Đại hội dự kiến diễn tra trong ½ ngày. 

9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại 

hội đồng cổ đông. 

9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội) 

Điều 10.  Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 

10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và 

đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông 

dự họp tán thành.  

10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và 

bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện 
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có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo  áo cáo tài 

chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên 

tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. 

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành 

11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà 

không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này 

thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội 

đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.  

11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự 

họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 

phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 

trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2. 

11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và 

đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018. 

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.  iên bản cuộc họp được đọc và thông qua 

trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.  

CHƯƠNG IV 

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

Điều 13. Một số quy định khác : 

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ 

tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung 

trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được 

thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, 

đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông; 

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi 

cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật 

tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội. 
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CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế : 

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần Dầu thực vật Sài Gòn dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn diễn ra vào ngày    tháng    

năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua./. 

 

                                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                               CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

Tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2018 

I. Nguyên tắc biểu quyết. 

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác. 

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu 

quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm 

phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu 

quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội. 

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và 

đại diện sở hữu do được ủy quyền.. 

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định. 

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết 

hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. 

II. Cách thức biểu quyết. 

1. Quy định chung. 

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các 

phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại 

hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu 

quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản 

ngay sau khi thu. 

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết: 

 Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông. 
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 Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do 

cổ đông đại diện. 

 Nội dung biểu quyết. 

 Dấu treo của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

- Phân loại Phiếu biểu quyết. 

 Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có 

đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa 

và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết. 

 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ. 

2. Cách thức biểu quyết. 

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và 

phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3) 

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 

(2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3) 

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào 

cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2) 

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất 

mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. 

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý 

kiến. 

3. Tổng hợp kết quả. 

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với 

từng vấn đề biểu quyết. 

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. 

III. Thông qua kết quả biểu quyết. 

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 51% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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. Trừ 

vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty 

hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty 
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tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ được thông qua bởi ít nhất 

65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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. 

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định 

của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân  theo. 

IV. Hiệu lực. 

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công 

ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn. 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 



PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU 

 

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng 

viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ 

phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn 

A là:  

(30.000 x 3) = 90.000 quyền biểu quyết. 

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:  

1. Dồn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên 

HĐQT.  

2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương 

đương mỗi ứng cử viên nhận được 18.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn 

A).  

3. Dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên 

HĐQT bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông 

Nguyễn Văn A có thể dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo 

những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những 

ứng viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.  

* L u  : Trư ng hợp trên áp d ng tương t  đối v i trư ng hợp bầu thành viên  K . 

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:  

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.  

- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A 

vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết. 

-  ố ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 ngư i. 

- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả. 

- Phiếu không có chữ k  của cổ đông. 

- Các trư ng hợp khác quy định  
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

----------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 

Số: 01/2018/SGO/BC-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 

BÁO CÁO ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2018 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017,  

kế hoạch và phƣơng hƣớng hoạt động năm 2018 

 

 

Năm 2017 là năm có nhiều biến động đối với tình hình kinh tế thế giới 

cũng như kinh tế Việt Nam. Trước những khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã 

chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động kinh doanh của 

Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao 

(ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông năm 2017, kết quả họat động năm 2017 và kế hoạch năm 

2018 của HĐQT như sau: 

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017 

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn 

thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết 

quả như sau:                                                                                     

                                                                                               Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện năm 2017 

Doanh thu 83.587.172.564 

Lợi nhuận trước thuế 998.453.288 

Lợi nhuận sau thuế 751.020.316 

Cổ tức dự kiến (%) 0% 

* Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS 

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:                                                        Đvt: đồng 
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T

T 
Thành phần- Chức vụ 

Số tiền 1 tháng Số tiền cả năm 

2017 

1 Thù lao Chủ tịch HĐQT  5.000.000 đ 60.000.000 đ 

2 
Thù lao Thành viên 

HĐQT( 04 người) 
3.000.000 đ 144.000.000 đ 

3 Thù lao trưởng BKS 3.000.000 đ 36.000.000 đ 

4 Thù lao thành viên BKS 2.000.000 đ 48.000.000.000 

 Tổng cộng 24.000.000 đ 288.000.000 đ 

 

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018 

        Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Lý Đình Sang làm 

Chủ tịch, cụ thể: 

STT Họ tên 
Chức vụ trong 

HĐQT 
Ghi chú 

1 Lý Đình Sang Chủ tịch HĐQT  

2 Đinh Văn Minh Ủy viên HĐQT  

3 Lê Minh Tú Ủy viên HĐQT  

4 Nguyễn Thị Minh Ủy viên HĐQT  

5 Đỗ Thành Chung  Ủy viên HĐQT  

2. Hoạt động của HĐQT năm 2017 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

Năm 2017, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo 

đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công 

ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường 
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- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc 

về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ 

đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty. 

- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến 

nghị, vướng mắc của Ban giám đốc. 

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty 

Trong năm 2017, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều 

hành Công ty về: 

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh 

vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân 

và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT; 

- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp 

với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ; 

- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao 

ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng 

phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp 

thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban 

giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định 

hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; 

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định 

nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh 

doanh quý sau ; 

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty 

trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ… và các Quyết định về 

chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư; 

- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy 

định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ 

sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với 

quy định của luật pháp hiện hành; 
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- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; 

- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ 

và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán. 

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2018, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội 

dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật 

và điều lệ Công ty. 

III .KẾ HOẠCH, PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 

1.  Cơ cấu nhân sự năm 2018 

 Năm 2018, Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT. 

2.  Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 

Bước sang năm 2018, theo dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ có những dấu hiệu 

phục hồi mới, căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình 

Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với 

các chỉ tiêu như sau : 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 

Vốn điều lệ Đồng 220.000.000.000 

Doanh thu Đồng 100.000.000.000 

Lợi nhuận sau thuế Đồng 1.100.000.000 

Cổ tức  % 0 

2. Phƣơng hƣớng hoạt động của HĐQT năm 2018 

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của 

Công ty như sau: 

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo 

thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông; 
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- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và 

đạt mức tăng trưởng cao; 

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân 

quyền, cải cách thủ tục hành chính; 

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động 

kinh doanh của Công ty; 

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ; 

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng 

như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể 

CBCNV trong Công ty; 

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2017, kế hoạch và 

phương hướng hoạt động cho năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên 

cứu, xem xét và thông qua. 

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018! 

 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

LÝ ĐÌNH SANG 
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  O C O CỦA  AN GI M Đ C V    T QU  HO T ĐỘNG  INH DOANH 

NĂM 2017 VÀ    HO CH NĂM 2018 

 

Ph n I-   o c o c     n G      c v    t qu  hoạt  ộn    nh do nh n   2017 v  

   hoạch n   2018: 

  A. Đ NH GI  TỔNG QU T HO T ĐỘNG  INH DOANH CỦA CÔNG TY 

NĂM 2017: 

      o   o           n   o n  2017 

     Đến 31/12/2017 các kết quả chính hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần 

Dầu thực vật Sài Gòn như sau: 

- Doanh thu bán hàng: 83.587.172.564 đồng (so với năm 2016 là: 

307.409.557.449 đồng) giảm 73%; 

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ: 1.112.110.021 đồng (so với năm 2016 là: 

5.039.762.445 đồng) giảm 78%; 

- Chi phí bán hàng: 0 đồng (so với năm 2016 là: 179.976.648 đồng); 

- Lợi nhuận sau thuế: 751.020.316 đồng (so với năm 2016 là: 1.680.282.586 đồng) 

giảm 55%. 

- Đ n  g      ng:  

- Kết quả kinh doanh của công ty trong năm chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra. 

Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu do đó rất cần sự cố gắng quyết tâm của Hội đồng 

quản trị, Ban điều hành và CBCNV để thúc đẩy quá trình thay đổi của Công ty, sớm đưa 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty phục hồi và đạt được mục tiêu cao hơn trong 

những năm tiếp tới. 

- Về công tác kế toán: 

- Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt 

chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt 

trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho hoạt động kinh doanh và dự trữ. 



- Kết quả HĐKD năm 2017:                                                      Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ t êu N   2017 

1 Doanh thu 83.587.172.564 

2 G   v n h n  b n 82.475.062.543 

3 Chi phí bán hàng - 

4 Chi phí quản lý 985.938.666 

5 Doanh thu tài chính 338.796 

6 Chi phí tài chính (872.399.568) 

7 Thu nhập khác 3.614.920 

8 Chi phí khác 4.071.351 

9 Tổng LN trước thuế 998.453.288 

10 Lợ  nhuận s u thu  751.020.316 

 

Dự kiến trong năm 2018, Công ty sẽ cải thiện và đạt được những thành quả đáng 

khích lệ hơn nữa. 

   Đ NH GI  HO T ĐỘNG CÔNG TY QUA C C CHỈ TI U TÀI CH NH  

Căn c  trên báo cáo tài chính năm 2017 đ  được kiểm toán, các ch  số tài chính như 

sau: 

STT Ch  tiêu Đơn vị tính Năm 

2017 

Năm 

2016 

1 Ch  tiêu về khả năng thanh toán   

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn  Lần 1,69 26,65 

 - Hệ số thanh toán nhanh  Lần 1,08 20,3 

 - Hệ số thanh toán tổng quát  Lần  5,25 46,08 

2 Ch  tiêu về cơ cấu vốn       

 - Hệ số nợ/Tổng tài sản  % 19,06 2,17 

 - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu  % 23,55 2,12 

3 Ch  tiêu về năng lực hoạt động     

 - Vòng quay hàng tồn kho  Lần 2,55 10,22 

 - Doanh thu thuần/tổng tài sản  Lần 0,3 1,32 



4 Ch  tiêu về khả năng sinh lợi     

 - Hệ số LN sau thuế/DT thuần  % 0,9 0,55 

 - Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình 

quân  

% 
0,29 0,74 

 - Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT 

thuần 

% 
1,02 0,95 

 

Có thể thấy các ch  tiêu về năng lực hoạt động trong năm giảm đi so với năm 2016, đó 

là một dấu hiệu không tốt trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua. Việc 

gia tăng các khoản nợ khiến các ch  số về khả năng thanh toán đều giảm và các ch  số về cơ 

cấu vốn ngược lại tăng. Ảnh hưởng của m c nợ tăng cao so với tổng tài sản và doanh thu là 

không tốt nhưng điều đó là hoàn toàn ph  hợp với thực tế hoạt động và điều quan tr ng nhất 

là Công ty v n chủ động và chi trả được m i ngh a vụ có liên quan 

Các ch  số khả năng sinh lợi trừ hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đều cao 

hơn so với năm 2016 thể hiện sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là 

dấu hiệu tốt và Công ty cần tiếp tục phát huy thế mạnh này. 

        o     ng       : 

a) Các khoản đầu tư lớn:  

  

STT 
C c  ho n   u tư v o côn  ty l ên 

do nh, l ên   t 
G   trị ( ồn ) 

1 
Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ 

cao HAMEC 
90.000.000.000 

2 
Công ty Cổ phần Công nghệ Khai 

khoáng 
20.000.000.000 

3 
Công ty Cổ phần Đầu tư Merci Việt 

Nam 
77.530.000.000 

 

b)  Các công trình lớn đang thực hiện: Không có 

c) Các công ty con, công ty liên kết: 

- Công ty nắm giữ trên 50  vốn cổ phần/vốn góp của Công ty:  hôn  có  

- Công ty có trên 50  vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ:  hôn  có 

- Công ty liên kết:  



 Tên công ty: Côn  ty TNHH Qu c t  Côn  n hệ c o HAMEC 

+ M  số doanh nghiệp: 0101369442 đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 06 năm 2003 

do Sở  Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp 

+ Địa ch : Số 507B, đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà 

Nội  

+ Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng). 

 Tên công ty: Côn  ty Cổ ph n Côn  n h ệp  h    ho n  

+ M  số doanh nghiệp: 5400231755 đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2004 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư t nh Hòa Bình cấp 

+ Địa ch : Xóm Đá Bạc, X  Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình. 

+ Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ đồng). 

     ng            n  –     o n: 

- Chấp hành nghiêm ch nh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn 

mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố 

thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông  

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá 

trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.  

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công 

tác tài chính, kế toán, nguồn vốn  

5   ng        n lý  ổ   ng:  

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.  

- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ đông, công chúng luôn được 

thực hiện nghiêm ch nh theo quy định của pháp luật  

B.    HO CH  INH DOANH NĂM 2018 

   Đ n  g       n l             n   ong n m 2018 

1.1.     n l  : 

  hị tr  ng ti u th :  hị tr  ng   u th c v t c  s   n định r t c o,tăng tr  ng 

  nh qu n tr n  0  năm, rào cản gi  nh p thị tr  ng này kh  n n t o điều ki n thu n   i 

cho nh ng  ông ty trong ngành   u th c v t tăng tr  ng, phát tri n  

 Nguồn nh n   c: Đội ngũ nh n s    u năm giàu kinh nghi m chính  à một thu n 

l i mà công ty đã x y   ng đ  c  



            n: 

   nh h nh kinh tế trong và ngoài n ớc: 

Những năm vừa qua do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, và Việt 

Nam vừa trải qua một giai đoạn hết s c khó khăn và mới ch  bắt đầu phục hồi dần nên 

v n còn rất nhiều những thử thách trong thời gian tới.  

 Nguồn vốn đ u t : 

Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp  ng đầy đủ các kế 

hoạch, dự án đầu tư khai thác chế biến vật liệu xây dựng quy mô lớn, Công ty cần tích 

cực phát huy hiệu quả kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển 

giai đoạn tới. 

              n   o n  n m 2018 

- Ban Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu trong năm 2018 của Công ty là: Tiếp 

tục tái cấu trúc toàn bộ Công ty - Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án 

chiến lược 

-Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế 

hoạch linh hoạt ph  hợp với diễn tiến của thị trường 

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp  ng 

từng giai đoạn phát triển của công ty. 

- Tìm kiếm và lựa ch n dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai 

đoạn mới. Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, góp vốn liên doanh trong các dự án  

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong m i hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn, đảm bảo hoàn thành các ch  tiêu kế hoạch đề ra. 

3.     o      n   o n  n m 2018: 

 Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, c ng với 

thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn, Ban Giám đốc 

điều hành Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các giải pháp 

triển khai tích cực, cụ thể như sau: 

- Chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng 

mới 

- Tăng cường quản trị công ty 



 Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy 

chế quản trị Công ty ph  hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại 

chúng và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đ c nghề nghiệp của các 

thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. 

Quy chế quản trị c ng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ 

phần Dầu thực vật Sài Gòn. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong 

quy chế quản trị công ty bao gồm: 

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ; 

- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty; 

- Minh bạch trong hoạt động của công ty; 

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát l nh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả. 

  Trên đây là Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 

2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn thông qua.  

Xin kính chúc các Quí vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều s c kh e, hạnh phúc và thành 

công! 

 TM.  AN GI M Đ C 

GI M Đ C 

 

 

 

ĐẶNG VIỆT HOÀNG 
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BÁO CÁO ĐẠI HỘ  ĐỒNG CỔ ĐÔNG T ƯỜNG N ÊN NĂM 2018 

Kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 

của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài G n 
 

 

- Căn cứ v o chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định 

trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu th c v t S i G n; 

- Căn cứ v o kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu 

th c v t S i G n; 

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát 

như sau: 

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát : 

          Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó: 

- Trưởng ban : Ông Vũ Quốc Thanh 

- Thành viên : Ông Huỳnh Văn Nghĩ 

- Thành viên : Ông Nguyễn Ngọc Ẩn 

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau: 

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường 

xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn 

nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát; 

- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch 

kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả 

kinh doanh. 
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- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng 

tài chính kế toán cung cấp. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; 

- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ 

hạch toán kế toán; 

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ 

phận phòng ban; 

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám 

sát; 

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, 

quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp 

luật. 

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát 

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia của 

đầy đủ các thành viên. 

STT Số biên bản Ngày Nội dung 
Tỷ lệ  

tham dự 

1  T3/2017 

+ Xem xét Báo cáo tài chính 

kiểm toán năm 2016 

+ Đánh giá việc thực hiện các 

Nghị quyết của HĐQT 

3/3 

2  T6/2017 
Họp bầu trưởng ban kiểm 

soát 
3/3 

3  T8/2017 

+ Đánh giá việc thực hiện các 

Nghị quyết của HĐQT 

+ Xem xét báo cáo soát xét 

giữa niên độ 2017 

3/3 
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- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2017 BKS đã có một số đề xuất 

đối với HĐQT như sau: 

 Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận 

cho công ty. 

 Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán 

bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động; 

 Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với 

các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng. 

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

Giám đốc và các cán bộ quản lý. 

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của 

HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty; 

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội; 

- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng 

suốt trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như: 

 Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một 

cách có hiệu quả; 

 Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu 

hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh 

tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty; 

 Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để 

công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao. 

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc và cổ đông 
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- Nhìn chung năm 2017, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết 

định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2017 sự liên lạc, trao đổi hoặc 

hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.  

- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2018 sẽ chủ động sử dụng hình 

thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua 

Ban quan hệ cổ đông. 

3.   Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty. 

     Trong năm 2017, BKS giám sát Ban Giám đốc và các phòng ban trong 

công ty hoạt động đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của công ty. 

4.  Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán: 

4.1 Các chỉ tiêu t i chính tại ng y 31/12/2017: 

Khoản mục Thực hiện (VNĐ) 

Vốn điều lệ 200.000.000.000 

Tổng doanh thu 83.587.172.564 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

998.453.288 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 751.020.316 

 

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 

Tài sản: 

Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

 . Tài sản ngắn hạn 90.945.023.241 

1.Tiền và các khoản tương đương 15.228.825 

2.Các khoản phải thu ngắn hạn 58.375.547.703 

3. Hàng tồn kho 32.507.381.977 

4. Tài sản ngắn hạn khác 46.864.736 

  . Tài sản dài hạn  

1. Các khoản đầu tư tài chính dài 

hạn 

187.295.359.778 

2. Tài sản dài hạn khác 94.549.318 

Tổng tài sản 282.904.586.712 
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Nguồn vốn: 

Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

I. Nợ phải trả 53.917.423.664 

1. Nợ ngăn hạn 53.917.423.664 

2. Nợ dài hạn - 

II. Nguồn vốn 228.987.163.048 

1. Vốn đầu tư chủ sở hữu  200.000.000.000 

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối 

26.987.517.441 

3. Quỹ Đầu tư phát triển 1.999.645.607 

Tổng nguồn vốn 282.904.586.712 

 

4.2 Công tác quản lý t i chính: 

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chỉ tiêu tài chính theo 

quy định hiện hành; 

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ; 

- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty 

đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo 

tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Việc trích lập các quỹ: Công ty tuân thủ đúng theo quy định hiện hành; 

- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê 

TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2017 và 0h ngày 

01 tháng 01 năm 2018, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu 

hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành. 

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai 

và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan. 

5.  Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với 

người lao động. 

5.1 Về tổ chức: 

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: 

Phòng tổ chức hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kỹ thuật – KSC, 

Phòng Kế hoạch – Vật tư, Phòng Kinh doanh. 
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- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực 

hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; 

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng 

quy định. 

5.2  Về Lao động - tiền lương : 

Lao động : Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/ 2017 là 18 người, 

trong đó có 8 người đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động 

hiện hành. 

Tiền lương : Hiện nay Công ty đang áp dụng hệ số lương chức danh công việc: 

Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công 

ty. 

B. KẾ HOẠC  NĂM 2018 

 . Cơ cấu nhân sự BKS 2018 

Cơ cấu nhân sự BKS 2018 của công ty sẽ có sự thay đổi so với năm 2017.  

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2018 

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2018 như sau: 

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của 

HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản 

lý và điều hành hoạt động KD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty; 

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ 

trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt; 

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề 

khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng 

như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các 

phòng ban trong Công ty; 

- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt 

các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua; 



Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (SGO) 

 
7 

- Tạo cổng thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông. 

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚ  ĐẠI HỘ  ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2018 của Ban kiểm 

soát; 

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm 

soát nội bộ của công ty; 

- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 

2018 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói 

chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn 

bền vững của Công ty. 

- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá 

cả nguyên vật liệu dầu thực vật trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát 

hiệu quả chi phí hoạt động; 

- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị 

trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt 

động trong thời gian sắp tới; 

- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ! 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

VŨ QUỐC THANH 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

------------------------------ 

Số: 04/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Hà Nội, ngày  30 tháng 06 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 

 

Kính trình:   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

 

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn; 

 

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH 

Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. 

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông 

qua./. 

  

                              T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

             CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

LÝ ĐÌNH SANG 

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

------------------------------ 

Số: 05/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

 

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông 

qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài 

Gòn 

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn như 

sau: 

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập: 

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như 

sau: 

-  Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết 

-  Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm 

toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn 

mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói 

riêng 

-  Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu 

cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý. 

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:  

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội 

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam 

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị 

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết 

định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc 

lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho 

Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được 

chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2018 của Công ty. 



 

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông 

qua./. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

VŨ QUỐC THANH 

 



TỜ TRÌNH 

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

-  Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

-  Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;  

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 trên BCTC đã được kiểm toán. 

 Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty 

trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân 

phối lợi nhuận năm 2017 như sau: 

 

STT Nội dung Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 751.020.316 

2  rích lập qu   

 Qu  đầu tư phát triển (10%) 75.102.032 

 Qu  khen thư ng ph c lợi (5%) 37.551.016 

3 
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các qu  

năm 2017 
638.367.268 

4 Lợi nhuận các năm trư c chưa phân phối hết 26.237.333.003 

5  ổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017   26.875.700.271 

6  hù lao HĐQ  & BKS năm 2017 288.000.000 

7 

Chi trả cổ tức ( 10%) (thực hiện việc chi trả cổ tức 

bằng cổ phiếu theo như Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2017 đề ra) 

20.000.000.000 

8 Lợi nhuận để lại năm 2017 6.587.700.271 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

------------------------------ 

Số: 06/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 



Phân chia lợi nhuận năm 2017: Ủy quyền HĐQ  thực hiện dựa trên phương án phân chia 

lợi nhuận năm 2017. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÝ ĐÌNH SANG 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

------------------------------ 

Số: 07/2018/SGO/TT-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

V/v: kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

-  Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

-  Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;  

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn báo cáo ĐHĐCĐ về việc 

trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi 

trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 như sau : 

I. Báo cáo thù lao năm 2017 :   

Công ty đã chi tổng cộng 288.000.000 đồng trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 

theo đúng kế hoạch trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:  

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT  : 204.000.000 đồng 

 + Chủ tịch HĐQT :        5.000.000 đồng / tháng 

 + Ủy viên HĐQT ( 04 người ):  3.000.000 đồng / tháng 

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS     : 84.000.000 đồng 

 + Trưởng BKS :         3.000.000 đồng / tháng 

 + Ủy viên BKS ( 02 người ):      2.000.000 đồng / tháng 

- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2018 là 288.000.000 đồng 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÝ ĐÌNH SANG 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

------------------------------ 

Số: 08/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi thông tin đăng ký thuế 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 đã được Quốc hội thông 

qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài 

Gòn; 

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo, 

HĐQT đề xuất thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi thông tin đăng ký thuế của 

Công ty như sau: 

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính 

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 171-173-175 Hàm Nghi 

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận 1 

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh 

Quốc gia: Việt Nam 

Điện thoại: 0283.888.6869   Fax: 

Email: ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com 

Website: http://www.dauansaigon.com.vn 

2. Thay đổi thông tin đăng ký thuế 

Thông tin đăng ký thuế dự kiến thay đổi: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng: 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): Đặng Việt Hoàng 

Điện thoại:  

Họ và tên Kế toán trưởng: Lê Thị Dung 

Điện thoại:  

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 171-173-175 Hàm Nghi 

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Nguyễn Thái Bình 

mailto:ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận 1 

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0283.888.6869     Fax: ………………….. … 

Email: ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập X 

Hạch toán phụ thuộc  
 

4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động: ................................................................................... 

6 Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): Không 

7 Đăng ký xuất khẩu: ………………………………………………………. 

8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc: 

Tài khoản ngân hàng: ………………………………………………….... 

Tài khoản kho bạc: …………………………………………………….... 

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng X 

Tiêu thụ đặc biệt  

Thuế xuất, nhập khẩu  

Tài nguyên  

Thu nhập doanh nghiệp X 

Môn bài X 

Tiền thuê đất  

Phí, lệ phí  

Thu nhập cá nhân X 

Khác  
 

10 Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 

(không hoạt động tại trụ sở) 

 

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông 

qua./. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

 

LÝ ĐÌNH SANG 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

 ẦU TH C V T S I G N 

------------------------------ 

Số: 09/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

     i, ng y  30 tháng 06 năm 2018 

                                                                           

 

TỜ TRÌNH  
V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2017 

 

Kính trình: 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần  ầu thực vật S i G n 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ng y 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc   i 

nước C ng hòa Xã h i chủ nghĩa Việt  am; 

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số70/2006/Q 11 được Quốc h i Nước C ng ho  Xã h i 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ng y 29/6/2006;   

- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung m t số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/Q 12 

được Quốc h i  ước C ng hòa Xã h i chủ nghĩa Việt  am khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua 

ng y 24/11/2010; 

- Căn cứ theo  ghị định số 58/2012/ Đ-CP ng y 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

v  hướng dẫn thi h nh m t số điều của Luật Chứng khoán v  Luật sửa đổi, bổ sung m t số điều 

của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ theo  ghi định số 60/2015/ Đ-CP ng y 26/06/2015 của Chính phủ quy định về Sửa 

đổi bổ sung m t số điều của  ghị định số 58/2012/ Đ-CP ng y 20/7/2012; 

- Căn cứ theo Thông tư 162/2015/TT-BTC ng y 26/10/2015 của B  T i chính hướng dẫn việc 

ch o bán chứng khoán ra công chúng, ch o bán cổ phiếu để hoán đổi, phát h nh thêm cổ 

phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ v  ch o mua công khai cổ phiếu; 

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức v  hoạt đ ng của Công ty Cổ phần Dầu th c vật S i  òn; 

- Căn cứ tình hình hoạt đ ng kinh doanh  của Công ty; 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu th c v t S i   n kính trình ĐHĐCĐ xem 

xét v  thông qua việc phương án chi trả cổ tức năm như sau: 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Giá trị Ghi chú 

1 Vốn điều lệ cuối năm Đồng 200.000.000.000  

2 
Lợi nhu n sau thuế chưa phân 

phối năm 2017 
Đồng 26.987.517.441  

3 
Số lượng cổ phiếu hưởng cổ 

tức 
Cổ phiếu 20.000.000  

4 Tỷ lệ chia cổ tức d  kiến % 10  

5 Số tiền thanh toán cổ tức Đồng 20.000.000.000  

6 
Lợi nhu n sau thuế chưa phân 

phối c n lại 
Đồng 6.987.517.441  

 



Chi tiết như sau: 

 

1. Tên cổ phiếu phát h nh: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu th c v t S i   n 

2. Mã chứng khoán: SGO 

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng ) 

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu 

h nh: 

20.000.000 cổ phần 

Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%  (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền 

nh n được 1,0 cổ phiếu phát h nh thêm để trả cổ 

tức). 

6. Số lượng d  kiến phát h nh: 2.000.000 cổ phần 

7.  iá phát h nh d  kiến: 10.000 đồng / cổ phần 

8. Tổng số vốn d  kiến phát h nh: 20.000.000.000 đồng 

9. Phương thức phát h nh: Phát h nh cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 

10. Đối tượng phát h nh: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung 

tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam ( VSD ) chốt tại 

ng y đăng ký cuối cùng để nh n cổ tức bằng cổ 

phiếu. 

11.Nguồn vốn th c hiện Lợi nhu n sau thuế chưa phân phối trên báo cáo t i 

chính được kiểm toán năm 2017 

12. Mục đích phát h nh: Tăng vốn điều lệ 

13.Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được 

l m tr n xuống đến h ng đơn vị. Cổ phiếu lẻ h ng 

th p phân sẽ bị buỷ bỏ.  

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phần, số cổ phiếu trả 

cổ tức nh n tạm tính l : 525 * 10% = 52,5 cổ phần, 

như v y cổ đông sẽ th c nh n l  52 cổ phần; 0,5 cổ 

phần c n lại sẽ bị huỷ bỏ. 

14.Thời gian phát h nh d  kiến: Trong quý 3/2018 v  sau khi được UBCKNN chấp 

thu n 

15.Hạn chế chuyển nhượng đối 

với cổ phiếu phát h nh để trả cổ 

tức: 

Không hạn chế 

16.Phương thức phân phối: * Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu l m 

thủ tục nh n cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi 

mở t i khoản lưu ký. 

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu 

l m thủ tục nh n cổ tức tại Công ty cổ phần Dầu th c 

v t S i   n, địa chỉ: 171-173-175 H m Nghi, 

Phường Nguyễn Thái Bình, Qu n 1, TP Hồ Chí 

Minh. 

17. Lưu kí v  niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát h nh thêm trong đợt phát 

h nh sẽ được đăng kí lưu kí bổ sung Trung tâm Lưu 



kí chứng khoán v  niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch 

Chứng khoán H  Nội. 

 

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

LÝ ĐÌNH SANG 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

------------------------------ 

Số: 10/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty  

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 

của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Sài Gòn; 

- Căn cứ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC về huớng dẫn một số điều của nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đ   u t Đại hội đồng 

cổ đông thông qu  vi c sử  đổi lại Đi u l  Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn để 

phù hợp với pháp luật hi n hành.  

 Đi u l  dự thảo củ  Công ty được đính kèm với tờ trình.  

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thuờng niên năm 2018 chấp thuận thông 

qua! 

  

-  

-  

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

LÝ ĐÌNH SANG 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ n   được thông qua theo qu ết định của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên Công t  năm 2018 tại Đại hội tổ chức v o ng   ... th ng ... năm 2018. 

 

CHƢƠNG I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ n  , những thuật ngữ dưới đâ  được hiểu như sau: 

a. "Vốn điều lệ" l  tổng gi  trị mệnh gi  cổ phần đã b n hoặc đã được đăng ký mua khi 

th nh lập doanh nghiệp v  qu  định tại Điều 6 Điều lệ n  ; 

b. "Luật doanh nghiệp" l  Luật doanh nghiệp ng   26 th ng 11 năm 2014; 

c. "Luật chứng kho n" l  Luật chứng kho n ng   29 th ng 6 năm 2006 v  Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng kho n ng   24 th ng 11 năm 2010; 

d. "Ng   th nh lập" l  ng   Công t  được cấp Giấ  chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

lần đầu; 

e. "Người điều h nh doanh nghiệp" l  Gi m đốc, Phó gi m đốc, Kế to n trưởng, v  

người điều h nh kh c theo qu  định của Điều lệ công t ; 

f. "Người có liên quan" l  c  nhân, tổ chức được qu  định tại khoản 17 Điều 4 Luật 

doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng kho n; 

g. "Cổ đông lớn" l  cổ đông được qu  định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng kho n; 

h. "Thời hạn hoạt động" l  thời gian hoạt động của Công t  được qu  định tại Điều 2 

Điều lệ n   v  thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công t  

thông qua bằng nghị qu ết; 

i. "Việt Nam" l  nước Cộng ho  Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

2. Trong Điều lệ n  , c c tham chiếu tới một hoặc một số qu  định hoặc văn bản kh c 

bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản tha  thế. 

3. C c tiêu đề (chương, điều của Điều lệ n  ) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc 

hiểu nội dung v  không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ n  . 
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CHƢƠNG II: 

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

HOẠT ĐỘNG VÀ NGƢỜI 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 t : 

- Tên Công t  viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI 

GÒN 

- Tên Công t  viết bằng tiếng Anh: SAI GON VEGETABLE OIL JOINT STOCK 

COMPANY 

- Tên Công t  viết tắt: SG OIL JSC 

2. Công t  l  công t  cổ phần có tư c ch ph p nhân phù hợp với ph p luật hiện h nh 

của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công t  l : 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9/50, Đường Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Th nh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Điện thoại: 0283.666.6869 

- Fax:  

- E-mail: ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com 

- Website: http://dauansaigon.com.vn/ 

4. Công t  có thể th nh lập chi nh nh v  văn phòng đại diện tại địa b n kinh doanh để 

thực hiện c c mục tiêu hoạt động của Công t  phù hợp với qu ết định của Hội đồng 

quản trị v  trong phạm vi luật ph p cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 52 hoặc gia hạn hoạt 

động theo Điều 53 Điều lệ n  , thời hạn hoạt động của Công t  bắt đầu từ ng   th nh 

lập v  l  vô thời hạn. 

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

Công t  có 01(một) người đại diện theo ph p luật, đó l : Gi m đốc. 

Qu ền hạn v  nghĩa vụ của người đại diện theo ph p luật. 

 

  



3 

 

CHƢƠNG III 

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

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ng nh, nghề kinh doanh của Công t  l : 

STT Ngành nghề Mã số ngành 

1 
Kho bãi v  lưu giữ h ng hóa 

Chi tiết: Lưu giữ h ng hóa (trừ kinh doanh kho bãi) 
5210 

2 Sản xuất dầu, m  động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở) 1040 

3 Trồng câ  có hạt chứa dầu 0117 

4 
Chế biến, bảo quản thủ  sản v  c c sản phẩm từ thủ  sản 

(không hoạt động tại trụ sở) 
1020 

5 
Sản xuất đồ uống không cồn, nước kho ng  

(không hoạt động tại trụ sở) 
1104 

6 
Sản xuất m  phẩm, x  phòng, chất tẩ  rửa, l m bóng v  chế 

phẩm vệ sinh (không hoạt động tại trụ sở) 
2023 

7 Sản xuất sản phẩm từ plastic (không hoạt động tại trụ sở) 2220 

8 Sản xuất c c cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở) 2511 

9 
Sản xuất thùng, bể chứa v  dụng cụ chứa đựng bằng kim loại  

(không hoạt động tại trụ sở) 
2512 

10 
Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 

(không hoạt động tại trụ sở) 
2513 

11 

B n buôn nông, lâm sản ngu ên liệu (trừ g , tre, nứa) v  động 

vật sống 

Chi tiết: B n buôn thóc, ngô v  c c loại hạt ng  cốc kh c ( 

không hoạt động tại trụ sở) 

4620 

12 B n buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) 4632 

13 B n buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở) 4633 

14 
B n buôn kim loại v  quặng kim loại 

(trừ kinh doanh v ng miếng v  không hoạt động tại trụ sở) 
4662 
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15 

B n l  lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc l , thuốc l o 

chiếm t  trọng lớn trong c c cửa h ng kinh doanh tổng hợp 

(Thực hiện đ ng theo qu ết định 64/2009/QĐ-UBND ng   

31/07/2009 v  thực hiện đ ng theo qu ết định số 

79/2009/QĐ-UBND ng   17/10/2009 của ủ  ban nhân dân 

th nh phố Hồ Chí Minh về phê du ệt Qu  hoạch kinh doanh 

nông sản, thực phẩm trên địa b n Th nh phố Hồ Chí Minh) 

4711 

16 Vận tải h ng hóa bằng đường bộ 4933 

17 

Hoạt động dịch vụ h  trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt v  

đường bộ 

(trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chu ển) 

5221 

18 
Bốc xếp h ng hóa 

(trừ bốc xếp h ng hóa cảng h ng không) 
5224 

19 
Hoạt động dịch vụ h  trợ kh c liên quan đến vận tải 

(trừ kinh doanh bến bãi ô tô, đường h ng không) 
5229 

20 
Nh  h ng v  c c dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không 

hoạt động tại trụ sở) 
5610 

21 

Dịch vụ phục vụ đồ uống 

(trừ kinh doanh qu n bar, v  trường v  không hoạt động tại trụ 

sở) 

5630 

2. Mục tiêu hoạt động của Công t  l : Hu  động v  sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, 

không ngừng tổ chức v  ph t triển hoạt động kinh doanh trong c c lĩnh vực nhằm thu 

lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho c c cổ đông, tạo việc l m ổn định v  nâng cao 

đời sống thu nhập cho người lao động, l m tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân s ch Nh  

nước v  ph t triển Công t  vững mạnh 

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

1. Công t  được phép lập kế hoạch v  tiến h nh tất cả c c hoạt động kinh doanh theo 

ng nh nghề của Công t  đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp 

quốc gia v  Điều lệ n  , phù hợp với qu  định của ph p luật hiện h nh v  thực hiện 

c c biện ph p thích hợp để đạt được c c mục tiêu của Công t . 

2. Công t  có thể tiến h nh hoạt động kinh doanh trong c c ng nh, nghề kh c được 

ph p luật cho phép v  được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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CHƢƠNG IV 

V N ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

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

1. Vốn điều lệ của Công t  l  200.000.000.000 đồng (Hai trăm t  đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công t  được chia th nh 20.000.000 cổ phần với mệnh gi  l  

10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công t  có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua v  phù 

hợp với c c qu  định của ph p luật. 

3. C c cổ phần của Công t  v o ng   thông qua Điều lệ n   bao gồm cổ phần phổ 

thông v  cổ phần ưu đãi (nếu có). C c qu ền v  nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng 

loại cổ phần được qu  định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ n  . 

4. Công t  có thể ph t h nh c c loại cổ phần ưu đãi kh c sau khi có sự chấp thuận của 

Đại hội đồng cổ đông v  phù hợp với c c qu  định của ph p luật. 

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần v  c c thông tin kh c về cổ đông s ng lập theo quy 

định của Luật doanh nghiệp 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên ch o b n cho c c cổ đông hiện hữu theo t  lệ 

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

Đại hội đồng cổ đông qu ết định kh c. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ 

do Hội đồng quản trị của Công t  qu ết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ 

phần đó cho c c đối tượng theo c c điều kiện v  c ch thức m  Hội đồng quản trị thấ  

l  phù hợp, nhưng không được b n số cổ phần đó theo c c điều kiện thuận lợi hơn so 

với những điều kiện đã ch o b n cho c c cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần 

được b n qua Sở giao dịch chứng kho n theo phương thức đấu gi . 

7. Công t  có thể mua cổ phần do chính Công t  đã ph t h nh theo những c ch thức 

được qu  định trong Điều lệ n   v  ph p luật hiện h nh. Cổ phần do Công t  mua lại 

l  cổ phiếu qu  v  Hội đồng quản trị có thể ch o b n theo những c ch thức phù hợp 

với Luật chứng kho n, văn bản hướng dẫn liên quan v  qu  định của Điều lệ n  . 

8. Công t  có thể ph t h nh c c loại chứng kho n kh c khi được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua v  phù hợp với qu  định của ph p luật. 

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

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

loại cổ phần sở hữu. 
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2. Cổ phiếu l  chứng chỉ do công t  ph t h nh, b t to n ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử x c 

nhận qu ền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công t  đó. Cổ phiếu phải có đầ  đủ 

c c nội dung theo qu  định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 15 ng   kể từ ng   nộp đầ  đủ hồ sơ đề nghị chu ển qu ền sở hữu 

cổ phần theo qu  định của Công t  hoặc trong thời hạn 2 th ng (hoặc thời hạn kh c 

theo điều khoản ph t h nh qu  định) kể từ ng   thanh to n đầ  đủ tiền mua cổ phần 

theo như qu  định tại phương  n ph t h nh cổ phiếu của Công t , người sở hữu số cổ 

phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công 

t  chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủ  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 v  thanh to n mọi chi phí liên quan cho Công 

ty. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ tr i phiếu hoặc chứng chỉ chứng kho n kh c của Công t  được ph t h nh có 

chữ ký của người đại diện theo ph p luật v  dấu của Công t . 

Điều 9. Chuyển nhƣợng cổ phần 

1. Tất cả c c cổ phần được tự do chu ển nhượng trừ khi Điều lệ n   v  ph p luật có 

qu  định kh c. Cổ phiếu niêm  ết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng kho n 

được chu ển nhượng theo c c qu  định của ph p luật về chứng kho n v  thị trường 

chứng kho n. 

2. Cổ phần chưa được thanh to n đầ  đủ không được chu ển nhượng v  hưởng c c 

qu ền lợi liên quan như qu ền nhận cổ tức, qu ền nhận cổ phiếu ph t h nh để tăng 

vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, qu ền mua cổ phiếu mới ch o b n v  c c qu ền 

lợi kh c theo qu  định của ph p luật. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông không thanh to n đầ  đủ v  đ ng hạn số tiền phải trả để mua 

cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông b o v  có qu ền  êu cầu cổ đông đó thanh to n số 

tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó v  những chi phí ph t sinh do việc 

không thanh to n đầ  đủ gâ  ra cho Công t . 

2. Thông b o thanh to n nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh to n mới (tối thiểu l  bả  

(07) ng   kể từ ng   gửi thông b o), địa điểm thanh to n v  thông b o phải ghi rõ 

trường hợp không thanh to n theo đ ng  êu cầu, số cổ phần chưa thanh to n hết sẽ bị 

thu hồi. 
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3. Hội đồng quản trị có qu ền thu hồi c c cổ phần chưa thanh to n đầ  đủ v  đ ng hạn 

trong trường hợp c c  êu cầu trong thông b o nêu trên không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi l  c c cổ phần được qu ền ch o b n qu  định tại khoản 

3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủ  qu ền b n, 

t i phân phối theo những điều kiện v  c ch thức m  Hội đồng quản trị thấ  l  phù hợp. 

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

phần đó, nhưng vẫn phải thanh to n c c khoản tiền có liên quan v  lãi ph t sinh theo t  

lệ (không qu  10% một năm) v o thời điểm thu hồi theo qu ết định của Hội đồng quản 

trị kể từ ng   thu hồi cho đến ng   thực hiện thanh to n. Hội đồng quản trị có to n 

qu ền qu ết định việc cư ng chế thanh to n to n bộ gi  trị cổ phiếu v o thời điểm thu 

hồi. 

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

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

trong việc gửi thông b o. 
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CHƢƠNG V 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

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

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị v  kiểm so t của Công t  bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm so t; 

4. Gi m đốc. 

 

 

 

  



9 

 

CHƢƠNG VI 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông l  người chủ sở hữu Công t , có c c qu ền v  nghĩa vụ tương ứng theo số 

cổ phần v  loại cổ phần m  họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu tr ch nhiệm về nợ v  c c 

nghĩa vụ t i sản kh c của Công t  trong phạm vi số vốn đã góp v o Công t . 

2. Cổ đông phổ thông có c c qu ền sau: 

a. Tham dự v  ph t biểu trong c c cuộc họp Đại hội đồng cổ đông v  thực hiện qu ền 

biểu qu ết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được 

ủ  qu ền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

b. Nhận cổ tức với mức theo qu ết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chu ển nhượng cổ phần đã được thanh to n đầ  đủ theo qu  định của Điều lệ 

n   v  ph p luật hiện h nh; 

d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới ch o b n tương ứng với t  lệ cổ phần phổ thông m  họ sở 

hữu; 

e. Xem xét, tra cứu v  trích lục c c thông tin liên quan đến cổ đông v   êu cầu sửa đổi 

c c thông tin không chính x c; 

f. Tiếp cận thông tin về danh s ch cổ đông có qu ền dự họp Đại hội đồng cổ đông; 

g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công t , biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông v  nghị qu ết Đại hội đồng cổ đông; 

h. Trường hợp Công t  giải thể hoặc ph  sản, được nhận một phần t i sản còn lại 

tương ứng với t  lệ sở hữu cổ phần tại Công t  sau khi Công t  đã thanh to n c c 

khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nh  nước, thuế, phí) v  thanh to n cho c c 

cổ đông nắm giữ c c loại cổ phần kh c của Công t  theo qu  định của ph p luật; 

i. Yêu cầu Công t  mua lại cổ phần của họ trong c c trường hợp qu  định tại Điều 129 

Luật doanh nghiệp; 

j. C c qu ền kh c theo qu  định của ph p luật v  Điều lệ n  . 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

trong thời hạn liên tục ít nhất s u (06) th ng có c c qu ền sau: 

a. Đề cử c c ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm so t theo qu  định tương ứng 

tại Điều 25 v  Điều 36 Điều lệ n  ; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

c c qu  định tại Điều 114 v  Điều 136 Luật doanh nghiệp; 
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c. Kiểm tra v  nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh s ch c c cổ đông có qu ền tham 

dự v  biểu qu ết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Ban kiểm so t kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều h nh 

hoạt động của Công t  khi xét thấ  cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải 

có họ, tên, địa chỉ thường tr , quốc tịch, số Th  căn cước công dân, Giấ  chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực c  nhân hợp ph p kh c đối với cổ đông l  c  

nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số qu ết định th nh lập, địa chỉ trụ sở chính đối 

với cổ đông l  tổ chức; số lượng cổ phần v  thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ 

đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông v  t  lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của 

Công t ; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e. C c qu ền kh c theo qu  định của ph p luật v  Điều lệ n  . 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có c c nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ công t  v  c c qu  chế nội bộ của Công t ; chấp h nh qu ết định 

của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông v  thực hiện qu ền biểu qu ết thông qua 

c c hình thức sau: 

a. Tham dự v  biểu qu ết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủ  qu ền cho người kh c tham dự v  biểu qu ết tại cuộc họp; 

c. Tham dự v  biểu qu ết thông qua họp trực tu ến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử kh c; 

d. Gửi phiếu biểu qu ết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

3. Thanh to n tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo qu  định. 

4. Cung cấp địa chỉ chính x c khi đăng ký mua cổ phần. 

5. Ho n th nh c c nghĩa vụ kh c theo qu  định của ph p luật hiện h nh. 

6. Chịu tr ch nhiệm c  nhân khi nhân danh Công t  dưới mọi hình thức để thực hiện 

một trong c c h nh vi sau đâ : 

a. Vi phạm ph p luật; 

b. Tiến h nh kinh doanh v  c c giao dịch kh c để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, c  nhân kh c; 
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c. Thanh to n c c khoản nợ chưa đến hạn trước c c rủi ro t i chính đối với Công t . 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông l  cơ quan có thẩm qu ền cao nhất của Công t . Đại hội cổ 

đông thường niên được tổ chức m i năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp 

thường niên trong thời hạn bốn (04) th ng kể từ ng   kết th c năm t i chính. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên v  lựa chọn địa 

điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên qu ết định những vấn đề theo qu  

định của ph p luật v  Điều lệ công t , đặc biệt thông qua b o c o t i chính năm v  dự 

to n cho năm t i chính tiếp theo. Trường hợp B o c o kiểm to n b o c o t i chính năm 

của công t  có c c khoản ngoại trừ trọng  ếu, Công t  có thể mời đại diện công t  

kiểm to n độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích c c nội dung 

liên quan. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong c c 

trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấ  cần thiết vì lợi ích của Công t ; 

b. B o c o t i chính quý, s u (06) th ng hoặc b o c o t i chính năm đã được kiểm to n 

phản  nh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Số th nh viên Hội đồng quản trị, th nh viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm so t 

viên ít hơn số th nh viên theo qu  định của ph p luật hoặc số th nh viên Hội đồng 

quản trị bị giảm qu  một phần ba (1/3) so với số th nh viên qu  định tại Điều lệ n  ; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông qu  định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ n    êu cầu triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do v  mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của 

c c cổ đông liên quan hoặc văn bản  êu cầu được lập th nh nhiều bản v  tập hợp đủ 

chữ ký của c c cổ đông có liên quan; 

e. Ban kiểm so t  êu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm so t có lý do tin tưởng rằng 

c c th nh viên Hội đồng quản trị hoặc người điều h nh kh c vi phạm nghiêm trọng c c 

nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị h nh động 

hoặc có ý định h nh động ngo i phạm vi qu ền hạn của mình; 

f. C c trường hợp kh c theo qu  định của ph p luật v  Điều lệ n  . 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 (s u 

mươi) ng   kể từ ng   số th nh viên Hội đồng quản trị, th nh viên độc lập Hội đồng 

quản trị hoặc Kiểm so t viên còn lại như qu  định tại điểm c khoản 3 Điều n   hoặc 

nhận được  êu cầu qu  định tại điểm d v  điểm e khoản 3 Điều n  ; 
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b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo qu  

định tại điểm a khoản 4 Điều n   thì trong thời hạn ba mươi (30) ng   tiếp theo, Ban 

kiểm so t phải tha  thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo qu  

định tại khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm so t không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo qu  định 

tại điểm b khoản 4 Điều n   thì trong thời hạn ba mươi (30) ng   tiếp theo, cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông có  êu cầu qu  định tại điểm d khoản 3 Điều n   có qu ền tha  

thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm so t triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo qu  định 

tại khoản 6 Điều 136 Luật doanh nghiệp. 

Trong trường hợp n  , cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gi m s t trình tự, thủ tục triệu tập, tiến 

h nh họp v  ra qu ết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập 

v  tiến h nh họp Đại hội đồng cổ đông được Công t  ho n lại. Chi phí n   không bao 

gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể 

cả chi phí ăn ở v  đi lại. 

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có qu ền thảo luận v  thông qua c c vấn đề sau: 

a. B o c o t i chính năm đã được kiểm to n; 

b. B o c o của Hội đồng quản trị; 

c. B o c o của Ban kiểm so t; 

d. Kế hoạch ph t triển ngắn hạn v  d i hạn của Công t . 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên v  bất thường thông qua qu ết định về c c vấn đề 

sau: 

a. Thông qua b o c o t i chính năm; 

b. Mức cổ tức thanh to n h ng năm cho m i loại cổ phần phù hợp với Luật doanh 

nghiệp v  c c qu ền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức n   không cao hơn mức 

m  Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến c c cổ đông tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng th nh viên Hội đồng quản trị; 

d. Lựa chọn công t  kiểm to n độc lập; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm v  tha  thế th nh viên Hội đồng quản trị v  Ban kiểm 

so t; 

f. Tổng số tiền thù lao của c c th nh viên Hội đồng quản trị v  B o c o tiền thù lao 

của Hội đồng quản trị; 
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g. Bổ sung v  sửa đổi Điều lệ công t ; 

h. Loại cổ phần v  số lượng cổ phần mới được ph t h nh đối với m i loại cổ phần v  

việc chu ển nhượng cổ phần của th nh viên s ng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên 

kể từ ng   th nh lập; 

i. Chia, t ch, hợp nhất, s p nhập hoặc chu ển đổi Công t ; 

j. Tổ chức lại v  giải thể (thanh lý) Công t  v  chỉ định người thanh lý; 

k. Kiểm tra v  xử lý c c vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm so t gâ  thiệt hại 

cho Công t  v  cổ đông; 

l. Qu ết định giao dịch đầu tư/b n số t i sản có gi  trị từ 35% trở lên tổng gi  trị t i 

sản của Công được ghi trong b o c o t i chính kỳ gần nhất đã được kiểm to n; 

m. Qu ết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần ph t h nh của m i loại; 

n. Công t  ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được qu  định tại khoản 1 

Điều 162 Luật doanh nghiệp với gi  trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng gi  trị t i sản của 

Công t  được ghi trong b o c o t i chính gần nhất; 

o. C c vấn đề kh c theo qu  định của ph p luật v  Điều lệ n  . 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong c c trường hợp sau đâ : 

a. Thông qua c c hợp đồng qu  định tại khoản 2 Điều n   khi cổ đông đó hoặc người 

có liên quan tới cổ đông đó l  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 t  lệ sở hữu của tất cả 

c c cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở 

giao dịch chứng kho n hoặc ch o mua công khai theo qu  định của ph p luật. 

4. Tất cả c c nghị qu ết v  c c vấn đề đã được đưa v o chương trình họp phải được 

đưa ra thảo luận v  biểu qu ết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16. Đại diện theo ủy quyền 

1. C c cổ đông có qu ền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo qu  định của 

ph p luật có thể ủ  qu ền cho c  nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều 

hơn một người đại diện theo ủ  qu ền thì phải x c định cụ thể số cổ phần v  số phiếu 

bầu được ủ  qu ền cho m i người đại diện. 

2. Việc ủ  qu ền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập th nh văn 

bản theo mẫu của Công t  v  phải có chữ ký theo qu  định sau đâ : 

a. Trường hợp cổ đông c  nhân l  người ủ  qu ền thì giấ  ủ  qu ền phải có chữ ký 

của cổ đông đó v  c  nhân, người đại diện theo ph p luật của tổ chức được ủ  qu ền 

dự họp; 
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b. Trường hợp cổ đông tổ chức l  người ủ  qu ền thì giấ  ủ  qu ền phải có chữ ký 

của người đại diện theo ủ  qu ền, người đại diện theo ph p luật của cổ đông tổ chức 

v  c  nhân, người đại diện theo ph p luật của tổ chức được ủ  qu ền dự họp; 

c. Trong trường hợp kh c thì giấ  ủ  qu ền phải có chữ ký của người đại diện theo 

ph p luật của cổ đông v  người được ủ  qu ền dự họp. 

Người được ủ  qu ền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủ  qu ền khi 

đăng ký dự họp trước khi v o phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư tha  mặt cho người ủ  qu ền ký giấ  chỉ định người đại diện, 

việc chỉ định người đại diện trong trường hợp n   chỉ được coi l  có hiệu lực nếu giấ  

chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấ  ủ  qu ền cho luật sư (nếu 

trước đó chưa đăng ký với Công t ). 

4. Trừ trường hợp qu  định tại khoản 3 Điều n  , phiếu biểu qu ết của người được ủ  

qu ền dự họp trong phạm vi được ủ  qu ền vẫn có hiệu lực khi xả  ra một trong c c 

trường hợp sau đâ : 

a. Người ủ  qu ền đã chết, bị hạn chế năng lực h nh vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

h nh vi dân sự; 

b. Người ủ  qu ền đã hủ  bỏ việc chỉ định ủ  qu ền; 

c. Người ủ  qu ền đã hủ  bỏ thẩm qu ền của người thực hiện việc ủ  qu ền. 

Điều khoản n   không  p dụng trong trường hợp Công t  nhận được thông b o về một 

trong c c sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước 

khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17. Thay đổi các quyền 

1. Việc tha  đổi hoặc hủ  bỏ c c qu ền 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% qu ền biểu qu ết của loại cổ 

phần ưu đãi nêu trên biểu qu ết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của c c cổ đông 

nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc tha  đổi qu ền nêu trên chỉ có gi  

trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủ  qu ền của họ) v  nắm giữ 

tối thiểu một phần ba (1/3) gi  trị mệnh gi  của c c cổ phần loại đó đã ph t h nh. 

Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong 

vòng ba mươi (30) ng   sau đó v  những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không 

phụ thuộc v o số lượng người v  số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

được ủ  qu ền đều được coi l  đủ số lượng đại biểu  êu cầu. Tại c c cuộc họp của cổ 

đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có 
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mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể  êu cầu bỏ phiếu kín. M i cổ phần cùng 

loại có qu ền biểu qu ết ngang bằng nhau tại c c cuộc họp nêu trên. 

2. Thủ tục tiến h nh c c cuộc họp riêng biệt như vậ  được thực hiện tương tự với c c 

qu  định tại Điều 19 v  Điều 21 Điều lệ n  . 

3. Trừ khi c c điều khoản ph t h nh cổ phần qu  định kh c, c c qu ền đặc biệt gắn 

liền với c c loại cổ phần có qu ền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả c c vấn đề liên 

quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc t i sản của Công t  không bị tha  đổi khi 

Công t  ph t h nh thêm c c cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chƣơng trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông được triệu tập theo c c trường hợp qu  định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 

Điều 14 Điều lệ n  . 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện c c công việc sau đâ : 

a. Chuẩn bị danh s ch cổ đông đủ điều kiện tham gia v  biểu qu ết tại Đại hội đồng cổ 

đông. Danh s ch cổ đông có qu ền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm 

hơn năm (05) ng   trước ng   gửi thông b o mời họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị t i liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị qu ết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e. X c định thời gian v  địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông b o v  gửi thông b o họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả c c cổ đông có 

qu ền dự họp; 

g. C c công việc kh c phục vụ đại hội. 

3. Thông b o họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả c c cổ đông bằng phương 

thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công t  v  Ủ  ban 

chứng kho n Nh  nước, Sở giao dịch chứng kho n. Người triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông phải gửi thông b o mời họp đến tất cả c c cổ đông trong Danh s ch cổ đông 

có qu ền dự họp chậm nhất mười (10) ng   trước ng   khai mạc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, c c t i liệu liên quan đến c c 

vấn đề sẽ được biểu qu ết tại đại hội được gửi cho c c cổ đông hoặc/v  đăng trên 

trang thông tin điện tử của Công t . Trong trường hợp t i liệu không được gửi kèm 

thông b o họp Đại hội đồng cổ đông, thông b o mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến 

to n bộ t i liệu họp để c c cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, c c t i liệu sử dụng trong cuộc họp; 
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b. Danh s ch v  thông tin chi tiết của c c ứng viên trong trường hợp bầu th nh viên 

Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên; 

c. Phiếu biểu qu ết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủ  qu ền dự họp; 

e. Dự thảo nghị qu ết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo qu  định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ n   có 

qu ền kiến nghị vấn đề đưa v o chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải bằng văn bản v  phải được gửi đến Công t  ít nhất ba (03) ng   l m việc trước 

ng   khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ v  tên cổ 

đông, địa chỉ thường tr , quốc tịch, số Th  căn cước công dân, Giấ  chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực c  nhân hợp ph p kh c đối với cổ đông l  c  nhân; tên, 

mã số doanh nghiệp hoặc số qu ết định th nh lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông 

l  tổ chức; số lượng v  loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, v  nội dung kiến nghị đưa 

v o chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có qu ền từ chối kiến nghị qu  định tại 

khoản 4 Điều n   nếu thuộc một trong c c trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đ ng thời hạn hoặc không đủ, không đ ng nội dung; 

b. V o thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 10 % cổ 

phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất s u (06) th ng theo qu  định tại 

khoản 3 Điều 12 Điều lệ n  ; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm qu ền qu ết định của Đại hội đồng cổ 

đông; 

d. C c trường hợp kh c theo qu  định của ph p luật v  Điều lệ n  . 

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến h nh khi có số cổ đông dự họp đại diện 

cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có qu ền biểu qu ết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng s u mươi (60) ph t 

kể từ thời điểm x c định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủ  cuộc họp. Cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng  ba mươi (30) ng   kể từ ng   

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 h nh khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 

33% tổng số cổ phần có qu ền biểu qu ết. 

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến h nh do không có đủ số đại biểu 

cần thiết trong vòng s u mươi (60) ph t 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) 
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ng   kể từ ng   dự định tiến h nh đại hội lần hai. Trong trường hợp n  , đại hội được 

tiến h nh không phụ thuộc v o tổng số phiếu có qu ền biểu qu ết của c c cổ đông dự 

họp, được coi l  hợp lệ v  có qu ền qu ết định tất cả c c vấn đề dự kiến được phê 

chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công t  phải tiến h nh thủ tục đăng ký cổ đông v  

phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi c c cổ đông có qu ền dự họp có mặt đăng ký 

hết. 

2. Khi tiến h nh đăng ký cổ đông, Công t  cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 

ủ  qu ền có qu ền biểu qu ết một th  biểu qu ết, trên đó ghi số đăng ký, họ v  tên 

của cổ đông, họ v  tên đại diện được ủ  qu ền v  số phiếu biểu qu ết của cổ đông đó. 

Khi tiến h nh biểu qu ết tại đại hội, số th  t n th nh nghị qu ết được thu trước, số th  

phản đối nghị qu ết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu t n th nh ha  phản đối 

để qu ết định. Tổng số phiếu t n th nh, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ 

theo từng vấn đề được Chủ tọa thông b o nga  sau khi tiến h nh biểu qu ết vấn đề đó. 

Đại hội bầu những người chịu tr ch nhiệm kiểm phiếu hoặc gi m s t kiểm phiếu theo 

đề nghị của Chủ tọa. Số th nh viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông qu ết 

định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủ  qu ền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có qu ền 

đăng ký nga  v  sau đó có qu ền tham gia v  biểu qu ết tại đại hội nga  sau khi đăng 

ký. Chủ tọa không có tr ch nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký v  

hiệu lực của những nội dung đã được biểu qu ết trước đó không tha  đổi. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị l m chủ tọa c c cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng l m việc thì c c th nh viên 

Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ l m chủ tọa cuộc họp theo ngu ên 

tắc đa số. Trường hợp không bầu được người l m chủ tọa, Trưởng Ban kiểm so t điều 

khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp v  

người có phiếu bầu cao nhất l m chủ tọa cuộc họp. 

Trong c c trường hợp kh c, 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 v  người có số phiếu bầu 

cao nhất được cử l m chủ tọa cuộc họp. 

5. Chương trình v  nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trong phiên khai mạc. Chương trình phải x c định rõ v  chi tiết thời gian đối với từng 

vấn đề trong nội dung chương trình họp. 
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6. Chủ tọa đại hội có thể tiến h nh c c hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông một c ch hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua v  

phản  nh 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  êu cầu của Đại hội đồng 

cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo qu  định tại khoản 8 Điều 

142 Luật doanh nghiệp. 

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có qu ền  êu cầu c c cổ đông hoặc đại 

diện được ủ  qu ền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc c c biện 

ph p an ninh hợp ph p, hợp lý kh c. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủ  

qu ền không tuân thủ những qu  định về kiểm tra hoặc c c biện ph p an ninh nêu trên, 

người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một c ch cẩn trọng có 

qu ền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội. 

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một c ch cẩn trọng, 

có thể tiến h nh c c biện ph p thích hợp để: 

a. Bố trí ch  ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an to n cho mọi người có mặt tại c c địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông có to n qu ền tha  đổi những biện ph p nêu trên v   p dụng 

tất cả c c biện ph p cần thiết. C c biện ph p  p dụng có thể l  cấp giấ  v o cửa hoặc 

sử dụng những hình thức lựa chọn kh c. 

10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  p dụng c c biện ph p nêu trên, 

người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi x c định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông b o đại hội được tiến h nh tại địa điểm ghi trong thông b o v  chủ tọa đại 

hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủ  qu ền không dự họp được 

theo Điều khoản n   hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm kh c với địa điểm 

chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

Thông b o về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện ph p tổ chức theo 

Điều khoản n  . 

11. Trong Điều lệ n   (trừ khi ho n cảnh  êu cầu kh c), mọi cổ đông được coi l  tham 

gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 
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12. H ng năm, Công t  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 lấ  ý kiến cổ đông bằng 

văn bản. 

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp qu  định tại khoản 2, khoản 3 Điều n  , c c qu ết định của Đại hội 

đồng cổ đông về c c vấn đề sau đâ  sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số 

phiếu bầu của c c cổ đông có qu ền biểu qu ết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện được ủ  qu ền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Thông qua b o c o t i chính năm; 

b. Kế hoạch ph t triển ngắn v  d i hạn của Công t ; 

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm v  tha  thế th nh viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm so t v  

b o c o việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Gi m đốc . 

2. Bầu th nh viên Hội đồng quản trị v  Ban kiểm so t phải thực hiện theo qu  định tại 

khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 

3. C c qu ết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi v  bổ sung 

Điều lệ, loại cổ phiếu v  số lượng cổ phiếu được ch o b n, việc tổ chức lại ha  giải thể 

doanh nghiệp, giao dịch mua, b n t i sản Công t  hoặc c c chi nh nh thực hiện có gi  

trị từ 35% trở lên tổng gi  trị t i sản của Công t  tính theo B o c o t i chính kỳ gần 

nhất được kiểm to n được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu c c cổ 

đông có qu ền biểu qu ết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủ  qu ền có 

mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. C c nghị qu ết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 

có qu ền biểu qu ết l  hợp ph p v  có hiệu lực nga  cả khi trình tự v  thủ tục thông 

qua nghị qu ết đó không được thực hiện đ ng như qu  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 qu ền v  thể thức lấ  ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua qu ết định của 

Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo qu  định sau đâ : 

1. Hội đồng quản trị có qu ền lấ  ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua qu ết 

định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấ  cần thiết vì lợi ích của Công t . 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấ  ý kiến, dự thảo nghị qu ết Đại hội đồng 

cổ đông v  c c t i liệu giải trình dự thảo nghị qu ết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo 

gửi, công bố t i liệu cho c c cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu qu ết 

v  phải gửi ít nhất mười (10) ng   trước ng   hết hạn nhận phiếu lấ  ý kiến. Yêu cầu 
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v  c ch thức gửi phiếu lấ  ý kiến v  t i liệu kèm theo được thực hiện theo qu  định tại 

khoản 3 Điều 18 Điều lệ n  . 

3. Phiếu lấ  ý kiến phải có c c nội dung chủ  ếu sau đâ : 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấ  ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường tr , quốc tịch, số Th  căn cước công dân, Giấ  chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực c  nhân hợp ph p kh c của cổ đông l  c  nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số qu ết định th nh lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông 

l  tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường tr , quốc tịch, số Th  căn cước công dân, Giấ  

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực c  nhân hợp ph p kh c của đại diện 

theo ủ  qu ền của cổ đông l  tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại v  số phiếu biểu 

qu ết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấ  ý kiến để thông qua qu ết định; 

e. Phương  n biểu qu ết bao gồm t n th nh, không t n th nh v  không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấ  ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công t  phiếu lấ  ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị v  người đại diện theo ph p luật của 

Công t . 

4. Phiếu lấ  ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông l  c  nhân, hoặc người 

đại diện theo ph p luật của cổ đông l  tổ chức hoặc c  nhân, người đại diện theo ph p 

luật của tổ chức được ủ  qu ền. 

5. Phiếu lấ  ý kiến có thể được gửi về Công t  theo c c hình thức sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấ  ý kiến gửi về Công t  phải được đựng trong phong bì d n kín v  

không ai được qu ền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấ  ý kiến gửi về Công t  qua fax hoặc thư điện tử 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

C c phiếu lấ  ý kiến Công t  nhận được sau thời hạn đã x c định tại nội dung phiếu 

lấ  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 l  không hợp lệ. Phiếu lấ  ý kiến 

không được gửi về được coi l  phiếu không tham gia biểu qu ết. 

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu v  lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

Ban kiểm so t hoặc của cổ đông không phải l  người điều h nh doanh nghiệp. Biên 

bản kiểm phiếu phải có c c nội dung chủ  ếu sau đâ : 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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b. Mục đích v  c c vấn đề cần lấ  ý kiến để thông qua nghị qu ết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu qu ết đã tham gia biểu qu ết, trong đó phân biệt 

số phiếu biểu qu ết hợp lệ v  số biểu qu ết không hợp lệ v  phương thức gửi phiếu 

biểu qu ết, kèm theo phụ lục danh s ch cổ đông tham gia biểu qu ết; 

d. Tổng số phiếu t n th nh, không t n th nh v  không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

e. C c vấn đề đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo ph p luật của 

Công t , người kiểm phiếu v  người gi m s t kiểm phiếu. 

C c th nh viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu v  người gi m s t kiểm phiếu 

phải liên đới chịu tr ch nhiệm về tính trung thực, chính x c của biên bản kiểm phiếu; 

liên đới chịu tr ch nhiệm về c c thiệt hại ph t sinh từ c c qu ết định được thông qua 

do kiểm phiếu không trung thực, không chính x c. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến c c cổ đông trong vòng mười lăm (15) 

ng  , kể từ ng   kết th c kiểm phiếu. Trường hợp Công t  có trang thông tin điện tử, 

việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể tha  thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Công t  trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết th c kiểm 

phiếu. 

8. Phiếu lấ  ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị qu ết đã được thông qua 

v  t i liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấ  ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công t . 

9. Nghị qu ết được thông qua theo hình thức lấ  ý kiến cổ đông bằng văn bản phải 

được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có qu ền biểu qu ết chấp thuận 

v  có gi  trị như nghị qu ết 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 v  có thể ghi âm hoặc ghi 

v  lưu giữ dưới hình thức điện tử kh c. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể 

lập thêm bằng tiếng Anh v  có c c nội dung chủ  ếu sau đâ : 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian v  địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Chương trình họp v  nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa v  thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp v  c c ý kiến ph t biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông v  tổng số phiếu biểu qu ết của c c cổ đông dự họp, phụ lục danh s ch 

đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần v  số phiếu bầu tương ứng; 
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g. Tổng số phiếu biểu qu ết đối với từng vấn đề biểu qu ết, trong đó ghi rõ phương 

thức biểu qu ết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, t n th nh, không t n th nh v  

không có ý kiến; t  lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu qu ết của cổ đông dự họp; 

h. C c vấn đề đã được thông qua v  t  lệ phiếu biểu qu ết thông qua tương ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa v  thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt v  tiếng Anh đều có hiệu lực ph p lý như nhau. 

Trường hợp có sự kh c nhau về nội dung biên bản tiếng Việt v  tiếng Anh thì nội dung 

trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực  p dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong v  thông qua trước khi kết 

th c cuộc họp. Chủ tọa v  thư ký cuộc họp phải chịu tr ch nhiệm liên đới về tính trung 

thực, chính x c 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 t  trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả c c cổ đông 

trong thời hạn mười lăm (15) ng   kể từ ng   kết th c cuộc họp. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi l  bằng chứng x c thực về những công 

việc đã được tiến h nh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về 

nội dung biên bản được đưa ra theo đ ng thủ tục qu  định trong vòng mười (10) ng   

kể từ khi gửi biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh s ch cổ đông đăng ký dự họp kèm 

chữ ký của cổ đông, văn bản ủ  qu ền tham dự họp v  t i liệu có liên quan phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Công t . 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ng  , kể từ ng   nhận được biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấ  ý kiến cổ đông bằng văn bản, th nh viên 

Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông qu  định tại 

khoản 3 Điều 12 Điều lệ n   có qu ền  êu cầu Tòa  n hoặc Trọng t i xem xét, hủ  bỏ 

qu ết định của Đại hội đồng cổ đông trong c c trường hợp sau đâ : 

1. Trình tự v  thủ tục triệu tập họp hoặc lấ  ý kiến cổ đông bằng văn bản v  ra qu ết 

định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đ ng theo qu  định của Luật doanh 

nghiệp v  Điều lệ n  , trừ trường hợp qu  định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ n  . 

2. Nội dung nghị qu ết vi phạm ph p luật hoặc Điều lệ n  . 

Trường hợp qu ết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủ  bỏ theo qu ết định của Tòa 

 n hoặc Trọng t i, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủ  bỏ có thể xem xét 

tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ng   theo trình tự, thủ tục 

qu  định tại Luật doanh nghiệp v  Điều lệ n  . 
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CHƢƠNG VII 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã x c định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến c c ứng viên 

Hội đồng quản trị được đưa v o t i liệu họp Đại hội đồng cổ đông v  công bố tối thiểu 

mười (10) ng   trước ng   khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông 

tin điện tử của Công t  để cổ đông có thể tìm hiểu về c c ứng viên n   trước khi bỏ 

phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 

chính x c v  hợp lý của c c thông tin c  nhân được công bố v  phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một c ch trung thực nếu được bầu l m th nh viên Hội đồng quản trị. Thông 

tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm c c nội dung tối 

thiểu sau đâ : 

a. Họ tên, ng  , th ng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chu ên môn; 

d. Qu  trình công t c; 

e. C c công t  m  ứng viên đang nắm giữ chức vụ th nh viên Hội đồng quản trị v  c c 

chức danh quản lý kh c; 

f. B o c o đ nh gi  về đóng góp của ứng viên cho Công t , trong trường hợp ứng viên 

đó hiện đang l  th nh viên Hội đồng quản trị của Công t ; 

g. C c lợi ích có liên quan tới Công t  (nếu có); 

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

i. C c thông tin kh c (nếu có). 

2. C c cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất s u (06) 

th ng có qu ền gộp số qu ền biểu qu ết để đề cử c c ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có qu ền biểu 

qu ết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) 

ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 

50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa s u (06) ứng viên; từ 70% 

đến 80% được đề cử tối đa bả  (07) ứng viên; v  từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối 

đa t m (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử v  ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 
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viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công t  qu  định tại Qu  chế nội bộ về quản 

trị công t . Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản 

trị phải được công bố rõ r ng v  phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi 

tiến h nh đề cử theo qu  định ph p luật. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng th nh viên Hội đồng quản trị l  5 người. Nhiệm kỳ của th nh viên Hội 

đồng quản trị không qu  năm (05) năm v  có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế. 

2. Cơ cấu th nh viên Hội đồng quản trị như sau: 

Tổng số th nh viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) 

tổng số th nh viên Hội đồng quản trị. 

3. Th nh viên Hội đồng quản trị không còn tư c ch th nh viên Hội đồng quản trị trong 

c c trường hợp sau: 

a. Không đủ tư c ch l m th nh viên Hội đồng quản trị theo qu  định của Luật doanh 

nghiệp hoặc bị luật ph p cấm không được l m th nh viên Hội đồng quản trị; 

b. Có đơn từ chức; 

c. Bị rối loạn tâm thần v  th nh viên kh c của Hội đồng quản trị có những bằng chứng 

chu ên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực h nh vi; 

d. Không tham dự c c cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng s u (06) th ng liên 

tục, trừ trường hợp bất khả kh ng; 

e. Theo qu ết định của Đại hội đồng cổ đông; 

f. Cung cấp thông tin c  nhân sai khi gửi cho Công t  với tư c ch l  ứng viên Hội đồng 

quản trị; 

g. C c trường hợp kh c theo qu  định của ph p luật v  Điều lệ n  . 

4. Việc bổ nhiệm th nh viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo c c 

qu  định của ph p luật về chứng kho n v  thị trường chứng kho n. 

5. Th nh viên Hội đồng quản trị có thể không phải l  cổ đông của Công t . 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh v  c c công việc của Công t  phải chịu sự gi m s t v  chỉ 

đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị l  cơ quan có đầ  đủ qu ền hạn để thực 

hiện c c qu ền v  nghĩa vụ của Công t  không thuộc thẩm qu ền của Đại hội đồng cổ 

đông. 



25 

 

2. Qu ền v  nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật ph p, Điều lệ công t  v  Đại hội 

đồng cổ đông qu  định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những qu ền hạn v  nghĩa vụ 

sau: 

a. Qu ết định chiến lược, kế hoạch ph t triển trung hạn v  kế hoạch kinh doanh h ng 

năm của Công t ; 

b. X c định c c mục tiêu hoạt động trên cơ sở c c mục tiêu chiến lược được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm v  miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Gi m đốc, 

người điều h nh kh c v  qu ết định mức lương của họ; 

d. Gi m s t, chỉ đạo Gi m đốc v  người điều h nh kh c; 

e. Giải qu ết c c khiếu nại của Công t  đối với người điều h nh doanh nghiệp c ng 

như qu ết định lựa chọn đại diện của Công t  để giải qu ết c c vấn đề liên quan tới 

c c thủ tục ph p lý đối với người điều h nh đó; 

f. Qu ết định cơ cấu tổ chức của Công t , việc th nh lập công t  con, lập chi nh nh, 

văn phòng đại diện v  việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp kh c; 

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công t ; 

h. Qu ết định qu  chế nội bộ về quản trị công t  sau khi được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông ; 

i. Du ệt chương trình, nội dung t i liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấ  ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua qu ết 

định; 

j. Đề xuất mức cổ tức h ng năm; qu ết định thời hạn v  thủ tục trả cổ tức; 

k. Đề xuất c c loại cổ phần ph t h nh v  tổng số cổ phần ph t h nh theo từng loại; 

l. Đề xuất việc ph t h nh tr i phiếu chu ển đổi v  tr i phiếu kèm chứng qu ền; 

m. Qu ết định gi  ch o b n cổ phiếu, tr i phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng 

cổ đông ủ  qu ền; 

n. Trình b o c o t i chính năm đã được kiểm to n, b o c o quản trị công t  lên Đại hội 

đồng cổ đông; 

o. B o c o Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Gi m đốc; 

p. C c qu ền v  nghĩa vụ kh c (nếu có). 

3. Những vấn đề sau đâ  phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: a. Th nh lập c c chi 

nh nh hoặc văn phòng đại diện của Công t ; b. Th nh lập c c công t  con của Công 

ty; 
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c. Trong phạm vi qu  định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp v  trừ trường hợp 

qu  định tại khoản 2 Điều 135 v  khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải 

do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị qu ết định việc thực hiện, sửa 

đổi v  hủ  bỏ c c hợp đồng của Công t ; 

d. Chỉ định v  bãi nhiệm những người được Công t  ủ  nhiệm l  đại diện thương mại 

v  Luật sư của Công t ; 

e. Việc va  nợ v  việc thực hiện c c khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh v  bồi thường 

của Công t ; 

f. C c khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh v  ngân s ch vượt qu  ... đồng 

Việt Nam hoặc c c khoản đầu tư vượt qu  10% gi  trị kế hoạch v  ngân s ch kinh 

doanh h ng năm; 

g. Việc mua hoặc b n cổ phần, phần vốn góp tại c c công t  kh c được th nh lập ở 

Việt Nam ha  nước ngo i; 

h. Việc định gi  t i sản góp v o Công t  không phải bằng tiền trong đợt ph t h nh cổ 

phiếu hoặc tr i phiếu của Công t , bao gồm v ng, qu ền sử dụng đất, qu ền sở hữu trí 

tuệ, công nghệ v  bí qu ết công nghệ; 

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không qu  10% tổng số cổ phần của từng loại đã được 

ch o b n trong mười hai (12) th ng; 

j. Qu ết định gi  mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công t ; 

k. C c vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch m  Hội đồng qu ết định cần phải có sự chấp 

thuận trong phạm vi qu ền hạn v  tr ch nhiệm của mình. 

4. Hội đồng quản trị phải b o c o Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể 

l  việc gi m s t của Hội đồng quản trị đối với Gi m đốc v  người điều h nh kh c 

trong năm t i chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình b o c o lên Đại hội 

đồng cổ đông, b o c o t i chính năm của Công t  bị coi l  không có gi  trị v  chưa 

được Hội đồng quản trị thông qua. 

5. Trừ khi ph p luật v  Điều lệ qu  định kh c, Hội đồng quản trị có thể ủ  qu ền cho 

nhân viên cấp dưới v  người điều h nh kh c đại diện xử lý công việc tha  mặt cho 

Công t . 

Điều 28. Thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Th nh viên Hội đồng quản trị (không tính c c đại diện được ủ  qu ền) được nhận 

thù lao cho công việc của mình dưới tư c ch l  th nh viên Hội đồng quản trị. Tổng 

mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông qu ết định. Khoản thù lao 

n   được chia cho c c th nh viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng 

quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được. 
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2. Tổng số tiền trả cho từng th nh viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa 

hồng, qu ền mua cổ phần v  c c lợi ích kh c được hưởng từ Công t , công t  con, 

công t  liên kết của Công t  v  c c công t  kh c m  th nh viên Hội đồng quản trị l  

đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong B o c o thường niên của Công 

t . Thù lao của th nh viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện th nh mục riêng trong 

B o c o t i chính h ng năm của Công t . 

3. Th nh viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều h nh hoặc th nh viên Hội đồng 

quản trị l m việc tại c c tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 

việc kh c m  theo Hội đồng quản trị l  nằm ngo i phạm vi nhiệm vụ thông thường của 

một th nh viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản 

tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình 

thức kh c theo qu ết định của Hội đồng quản trị. 

4. Th nh viên Hội đồng quản trị có qu ền được thanh to n tất cả c c chi phí đi lại, ăn, 

ở v  c c khoản chi phí hợp lý kh c m  họ đã phải chi trả khi thực hiện tr ch nhiệm 

th nh viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả c c chi phí ph t sinh trong việc tới 

tham dự c c cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc c c tiểu ban của 

Hội đồng quản trị . 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số c c th nh viên 

Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, t i liệu, triệu tập v  

chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời 

có c c qu ền v  nghĩa vụ kh c qu  định tại Luật doanh nghiệp v  Điều lệ n  . 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có tr ch nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi b o 

c o t i chính năm, b o c o hoạt động của Công t , b o c o kiểm to n v  b o c o kiểm 

tra của Hội đồng quản trị cho c c cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo qu ết định của Hội đồng quản trị. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị 

phải bầu người tha  thế trong thời hạn mười (10) ng  . 

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 bả  (07) 

ng   l m việc, kể từ ng   kết th c bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp 

n   do th nh viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc t  lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. 

Trường hợp có nhiều hơn một (01) th nh viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc t  lệ 
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phiếu bầu cao nhất thì c c th nh viên bầu theo ngu ên 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 c c cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ v  

bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian v  địa điểm họp ít nhất năm (05) ng   

l m việc trước ng   họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấ  cần thiết, nhưng 

m i 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 đ ng, khi một trong số c c đối tượng dưới đâ  đề nghị 

bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận: 

a. Ban kiểm so t; 

b. Gi m đốc  hoặc ít nhất năm (05) người điều h nh kh c; 

c. Th nh viên độc lập Hội đồng quản trị; 

d. Ít nhất hai (02) th nh viên Hội đồng quản trị; 

e. C c trường hợp kh c (nếu có). 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bả  

(07) ng   l m việc, kể từ ng   nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều n  . Trường 

hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu tr ch 

nhiệm về những thiệt hại xả  ra đối với Công t ; những người đề nghị tổ chức họp 

được nêu tại khoản 3 Điều 30 có qu ền triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có  êu cầu của công t  kiểm to n độc lập thực hiện kiểm to n b o c o 

t i chính của Công t , Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 

để b n về b o c o kiểm to n v  tình hình Công t . 

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến h nh tại trụ sở chính của Công t  hoặc tại địa 

điểm kh c ở Việt Nam hoặc ở nước ngo i theo qu ết định của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị v  được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông b o họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho c c th nh viên Hội đồng quản 

trị v  c c Kiểm so t viên ít nhất năm (05) ng   l m việc trước ng   họp. Th nh viên 

Hội đồng quản trị có thể từ chối thông b o mời họp bằng văn bản, việc từ chối n   có 

thể được tha  đổi hoặc hủ  bỏ bằng văn bản của th nh viên Hội đồng quản trị đó. 

Thông b o họp Hội đồng quản trị phải được l m bằng văn bản tiếng Việt v  phải thông 

b o đầ  đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung c c vấn đề thảo luận, kèm 

theo t i liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận v  biểu qu ết tại cuộc họp v  

phiếu biểu qu ết của th nh viên. 
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Thông b o mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện kh c, nhưng 

phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng th nh viên Hội đồng quản trị v  c c 

Kiểm so t viên được đăng ký tại Công t . 

8. C c cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến h nh khi có ít nhất ba phần tư (3/4) 

tổng số th nh viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện 

(người được ủ  qu ền) nếu được đa số th nh viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Trường hợp không đủ số th nh viên dự họp theo qu  định, cuộc họp phải được triệu 

tập lần thứ hai trong thời hạn bả  (07) ng   kể từ ng   dự định họp lần thứ nhất. Cuộc 

họp triệu tập lần thứ hai được tiến h nh nếu có hơn một nửa (1/2) số th nh 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 tu ến 

giữa c c th nh viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số th nh viên đang ở 

những địa điểm kh c nhau với điều kiện l  m i th nh viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng th nh viên Hội đồng quản trị kh c cùng tham gia ph t biểu trong cuộc 

họp; 

b. Ph t biểu với tất cả c c th nh viên tham dự kh c một c ch đồng thời. Việc thảo luận 

giữa c c th nh viên có thể thực hiện một c ch trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng 

phương tiện liên lạc thông tin kh c hoặc kết hợp c c phương thức n  . Th nh viên Hội 

đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậ  được coi l  “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa 

điểm cuộc họp được tổ chức theo qu  định n   l  địa điểm m  có đông nhất th nh viên 

Hội đồng quản trị, hoặc l  địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

C c qu ết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức v  tiến 

h nh một c ch hợp thức, có hiệu lực nga  khi kết th c cuộc họp nhưng phải được 

khẳng định bằng c c chữ ký trong biên bản của tất cả th nh viên Hội đồng quản trị 

tham dự cuộc họp n  . 

10. Th nh viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu qu ết đến cuộc họp thông qua 

thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu qu ết đến cuộc họp thông qua thư, 

phiếu biểu qu ết phải đựng trong phong bì kín v  phải được chu ển đến Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu qu ết chỉ được 

mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 

11. Biểu qu ết 

a. Trừ qu  định tại điểm b khoản 11 Điều 30, m i th nh viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủ  qu ền theo qu  định tại khoản 8 Điều n   trực tiếp có mặt với tư c ch 

c  nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu qu ết; 
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b. Th nh viên Hội đồng quản trị không được biểu qu ết về c c hợp đồng, c c giao 

dịch hoặc đề xuất m  th nh viên đó hoặc người liên quan tới th nh viên đó có lợi ích 

v  lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công t . Th nh viên 

Hội đồng quản trị không được tính v o t  lệ th nh viên tối thiểu có mặt để có thể tổ 

chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những qu ết định m  th nh viên đó không có 

qu ền biểu qu ết; 

c. Theo qu  định tại điểm d khoản 11 Điều 30, khi có vấn đề ph t sinh tại cuộc họp 

liên quan đến lợi ích hoặc qu ền biểu qu ết của th nh viên Hội đồng quản trị m  th nh 

viên đó không tự ngu ện từ bỏ qu ền biểu qu ết, ph n qu ết của chủ tọa l  qu ết định 

cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của th nh viên Hội đồng quản 

trị liên quan chưa được công bố đầ  đủ; 

d. Th nh viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được qu  định tại điểm a 

v  điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ n   được coi l  có lợi ích đ ng kể trong hợp đồng 

đó; 

e. Kiểm so t viên có qu ền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có qu ền thảo luận nhưng 

không được biểu qu ết. 

12. Th nh viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gi n tiếp được hưởng lợi từ một hợp 

đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công t  v  biết bản 

thân l  người có lợi ích trong đó có tr ch nhiệm công khai lợi ích n   tại cuộc họp đầu 

tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch n  . Trường hợp 

th nh viên Hội đồng quản trị không biết bản thân v  người liên quan có lợi ích v o 

thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công t , th nh viên Hội đồng quản trị n   

phải công khai c c lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được 

tổ chức sau khi th nh viên n   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 c c qu ết định v  ra nghị qu ết trên cơ sở đa số th nh 

viên Hội đồng quản trị dự họp t n th nh. Trường hợp số phiếu t n th nh v  phản đối 

ngang bằng nhau, phiếu biểu qu ết của Chủ tịch Hội đồng quản trị l  phiếu qu ết định. 

14. Nghị qu ết theo hình thức lấ  ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến t n th nh của đa số th nh viên Hội đồng quản trị có qu ền biểu qu ết. Nghị qu ết 

n   có hiệu lực v  gi  trị như nghị qu ết được thông qua tại cuộc họp. 

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có tr ch nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới 

c c th nh viên v  biên bản đó l  bằng chứng x c thực về công việc đã được tiến h nh 

trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười 

(10) ng   kể từ ng   gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt v  

có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa v  người ghi biên bản. 
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Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể th nh lập tiểu ban trực thuộc để phụ tr ch về chính s ch 

ph t triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm to n nội bộ. Số lượng th nh viên của tiểu ban 

do Hội đồng quản trị qu ết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm th nh 

viên của Hội đồng quản trị v  th nh viên bên ngo i. C c th nh viên độc lập Hội đồng 

quản trị/th nh viên Hội đồng quản trị không điều h nh nên chiếm đa số trong tiểu ban 

v  một trong số c c th nh viên n   được bổ nhiệm l m Trưởng tiểu ban theo qu ết 

định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo qu  định của 

Hội đồng quản trị. Nghị qu ết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số th nh viên 

tham dự v  biểu qu ết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban l  th nh viên Hội đồng 

quản trị. 

2. Việc thực thi qu ết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị, hoặc của người có tư c ch th nh viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải 

phù hợp với c c qu  định ph p luật hiện h nh v  qu  định tại Điều lệ công t . 

Điều 32. Ngƣời phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người l m Người phụ tr ch quản trị 

Công t  để h  trợ hoạt động quản trị công t  được tiến h nh một c ch có hiệu quả. 

Nhiệm kỳ của Người phụ tr ch quản trị công t  do Hội đồng quản trị qu ết định, tối đa 

l  năm (05) năm. 

2. Người phụ tr ch quản trị Công t  phải đ p ứng c c tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về ph p luật; 

b. Không được đồng thời l m việc cho công t  kiểm to n độc lập đang thực hiện kiểm 

to n c c b o c o t i chính của Công t ; 

c. C c tiêu chuẩn kh c theo qu  định của ph p luật, Điều lệ n   v  qu ết định của Hội 

đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ tr ch quản trị công t  khi cần nhưng 

không tr i với c c qu  định ph p luật hiện h nh về lao động. Hội đồng quản trị có thể 

bổ nhiệm Trợ lý Người phụ tr ch quản trị công t  tù  từng thời điểm. 

4. Người phụ tr ch quản trị công t  có c c qu ền v  nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo qu  

định v  c c công việc liên quan giữa Công t  v  cổ đông; 

b. Chuẩn bị c c cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm so t v  Đại hội đồng cổ đông 

theo  êu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm so t; 

c. Tư vấn về thủ tục của c c cuộc họp; 

d. Tham dự c c cuộc họp; 
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e. Tư vấn thủ tục lập c c nghị qu ết của Hội đồng quản trị phù hợp với qu  định của 

ph p luật; 

f. Cung cấp c c thông tin t i chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị v  c c 

thông tin kh c cho th nh viên của Hội đồng quản trị v  Kiểm so t viên; 

g. Gi m s t v  b o c o Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công t . 

h. Bảo mật thông tin theo c c qu  định của ph p luật v  Điều lệ công t ; 

i. C c qu ền v  nghĩa vụ kh c theo qu  định của ph p luật v  Điều lệ công t . 
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CHƢƠNG VIII 

GIÁM Đ C VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công t  phải đảm bảo bộ m   quản lý chịu tr ch nhiệm trước 

Hội đồng quản trị v  chịu sự gi m s t, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc 

kinh doanh h ng ng   của Công t . Công t  có Gi m đốc, c c Phó gi m đốc, Kế to n 

trưởng v  c c chức danh quản lý kh c do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm 

miễn nhiệm, bãi nhiệm c c chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị qu ết 

Hội đồng quản trị. 

Điều 34. Ngƣời điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Gi m đốc v  được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công t  

được tu ển dụng người điều h nh kh c với số lượng v  tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu 

v  qu  chế quản lý của Công t  do Hội đồng quản trị qu  định. Người điều h nh 

doanh nghiệp phải có tr ch nhiệm mẫn c n để h  trợ Công t  đạt được c c mục tiêu đề 

ra trong hoạt động v  tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích v  c c điều khoản kh c trong hợp đồng lao động đối với 

Gi m đốc do Hội đồng quản trị qu ết định v  hợp đồng với những người điều h nh 

kh c do Hội đồng quản trị qu ết định sau khi tham khảo ý kiến của Gi m đốc . 

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) th nh viên Hội đồng quản trị hoặc một người 

kh c l m Gi m đốc ; ký hợp đồng trong đó qu  định thù lao, tiền lương v  lợi ích 

kh c. Thù lao, tiền lương v  lợi ích kh c của Gi m đốc phải được b o c o tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên, được thể hiện th nh mục riêng trong B o c o t i chính năm 

v  được nêu trong B o c o thường niên của Công t . 

2. Nhiệm kỳ của Gi m đốc không qu  năm (05) năm v  có thể được t i bổ nhiệm. Việc 

bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ v o c c qu  định tại hợp đồng lao động. Gi m đốc 

không phải l  người m  ph p luật cấm giữ chức vụ n   v  phải đ p ứng c c tiêu 

chuẩn, điều kiện theo qu  định của ph p luật v  Điều lệ công t . 

3. Gi m đốc có c c qu ền v  nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện c c nghị qu ết của Hội đồng quản trị v  Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 

kinh doanh v  kế hoạch đầu tư của Công t  đã được Hội đồng quản trị v  Đại hội đồng 

cổ đông thông qua; 

b. Qu ết định c c vấn đề m  không cần phải có qu ết định của Hội đồng quản trị, bao 

gồm việc tha  mặt Công t  ký kết c c hợp đồng t i chính v  thương mại, tổ chức v  
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điều h nh hoạt động kinh doanh h ng ng   của Công t  theo những thông lệ quản lý 

tốt nhất; 

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương  n cơ cấu tổ chức, qu  chế quản lý nội 

bộ của Công t ; 

d. Đề xuất những biện ph p nâng cao hoạt động v  quản lý của Công t ; 

e. Kiến nghị số lượng v  người điều h nh doanh nghiệp m  Công t  cần tu ển dụng để 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo qu  chế nội bộ v  kiến nghị thù lao, 

tiền lương v  lợi ích kh c đối với người điều h nh doanh nghiệp để Hội đồng quản trị 

qu ết định; 

f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để qu ết định số lượng người lao động, 

việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, v  c c điều khoản kh c liên 

quan đến hợp đồng lao động của họ; 

g. Chậm nhất v o ng   01 th ng 12 h ng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế 

hoạch kinh doanh chi tiết cho năm t i chính tiếp theo trên cơ sở đ p ứng c c  êu cầu 

của ngân s ch phù hợp c ng như kế hoạch t i chính năm (05) năm; 

h. Chuẩn bị c c bản dự to n d i hạn, h ng năm v  h ng quý của Công t  (sau đâ  gọi 

l  bản dự to n) phục vụ hoạt động quản lý d i hạn, h ng năm v  h ng quý của Công t  

theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự to n h ng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế to n, 

b o c o kết quả hoạt động kinh doanh v  b o c o lưu chu ển tiền tệ dự kiến) cho từng 

năm t i chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua v  phải bao gồm những 

thông tin qu  định tại c c qu  chế của Công t ; 

i. Qu ền v  nghĩa vụ kh c theo qu  định của ph p luật, Điều lệ n  , c c qu  chế nội 

bộ của Công t , c c nghị qu ết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công 

ty. 

4. Gi m đốc chịu tr ch nhiệm trước Hội đồng quản trị v  Đại hội đồng cổ đông về việc 

thực hiện nhiệm vụ v  qu ền hạn được giao v  phải b o c o c c cấp n   khi được  êu 

cầu. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Gi m đốc khi đa số th nh viên Hội đồng quản 

trị có qu ền biểu qu ết dự họp t n th nh v  bổ nhiệm Gi m đốc mới tha  thế. 
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CHƢƠNG IX 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm so t viên được thực hiện tương tự qu  định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 25 Điều lệ n  . 

2. Trường hợp số lượng c c ứng viên Ban kiểm so t thông qua đề cử v  ứng cử không 

đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm so t đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 

chức đề cử theo cơ chế qu  định tại Điều lệ công t  v  Qu  chế nội bộ về quản trị 

công t . Cơ chế Ban kiểm so t đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm so t phải được 

công bố rõ r ng v  phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến h nh đề 

cử. 

Điều 37. Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm so t viên của Công t  l  ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm so t 

viên không qu  năm (05) năm v  có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Kiểm so t viên phải đ p ứng c c tiêu chuẩn v  điều kiện theo qu  định tại khoản 1 

Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công t  v  không thuộc c c trường hợp sau: 

a) L m việc trong bộ phận kế to n, t i chính của công t ; 

b) L  th nh viên ha  nhân viên của công t  kiểm to n độc lập thực hiện kiểm to n c c 

b o c o t i chính của công t  trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. C c Kiểm so t viên bầu một (01) người trong số họ l m Trưởng ban theo ngu ên 

tắc đa số. Trưởng ban kiểm so t phải l  kiểm to n viên hoặc kế to n viên chu ên 

nghiệp v  phải l m việc chu ên tr ch tại Công t . Trưởng ban kiểm so t có c c qu ền 

v  tr ch nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm so t; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Gi m đốc  v  người điều h nh kh c cung cấp c c thông 

tin liên quan để b o c o Ban kiểm so t; 

c. Lập v  ký b o c o của Ban kiểm so t sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

4. Kiểm so t viên bị miễn nhiệm trong c c trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn v  điều kiện l m Kiểm so t viên theo qu  định tại Luật 

doanh nghiệp; 

b. Không thực hiện qu ền v  nghĩa vụ của mình trong s u (06) th ng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kh ng; 

c. Có đơn từ chức v  được chấp thuận; 
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d. C c trường hợp kh c theo qu  định của ph p luật, Điều lệ n  . 

5. Kiểm so t viên bị bãi nhiệm trong c c trường hợp sau: 

a. Không ho n th nh nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm so t viên qu  

định của Luật doanh nghiệp v  Điều lệ công t ; 

c. Theo qu ết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. C c trường hợp kh c theo qu  định của ph p luật, Điều lệ n  . 

Điều 38. Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm so t có c c qu ền v  nghĩa vụ theo qu  định tại Điều 165 Luật doanh 

nghiệp v  c c qu ền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất v  kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm to n độc lập 

thực hiện kiểm to n B o c o t i chính của công t ; 

b. Chịu tr ch nhiệm trước cổ đông về hoạt động gi m s t của mình; 

c. Gi m s t tình hình t i chính công t , tính hợp ph p trong c c hoạt động của th nh 

viên Hội đồng quản trị, Gi m đốc, người quản lý kh c, sự phối hợp hoạt động giữa 

Ban kiểm so t với Hội đồng quản trị, Gi m đốc  v  cổ đông; 

d. Trường hợp ph t hiện h nh vi vi phạm ph p luật hoặc vi phạm Điều lệ công t  của 

th nh viên Hội đồng quản trị, Gi m đốc v  người điều h nh doanh nghiệp kh c, phải 

thông b o bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi t m (48) giờ,  êu 

cầu người có h nh vi vi phạm chấm dứt vi phạm v  có giải ph p khắc phục hậu quả; 

e. B o c o tại Đại hội đồng cổ đông theo qu  định của Luật doanh nghiệp. 

f. C c qu ền v  nghĩa vụ kh c theo qu  định của ph p luật v  Điều lệ n  . 

2. Th nh viên Hội đồng quản trị, Gi m đốc  v  người điều h nh doanh nghiệp kh c 

phải cung cấp đầ  đủ, chính x c v  kịp thời c c thông tin v  t i liệu về công t c quản 

lý, điều h nh v  hoạt động của Công t  theo  êu cầu của Ban kiểm so t. Người phụ 

tr ch quản trị công t  phải bảo đảm rằng to n bộ bản sao c c nghị qu ết, biên bản họp 

của Đại hội đồng cổ đông v  của Hội đồng quản trị, c c thông tin t i chính, c c thông 

tin v  t i liệu kh c cung cấp cho cổ đông v  th nh viên Hội đồng quản trị phải được 

cung cấp cho c c Kiểm so t viên v o cùng thời điểm v  theo phương thức như đối với 

cổ đông v  th nh viên Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm so t có thể ban h nh c c qu  định về cuộc họp của Ban kiểm so t v  c ch 

thức hoạt động của Ban kiểm so t. Ban kiểm so t phải họp tối thiểu hai (02) lần một 

năm v  cuộc họp được tiến h nh khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm so t viên trở lên 

dự họp. 
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4. Thù lao, tiền lương v  lợi ích kh c của Kiểm so t viên do Đại hội đồng cổ đông 

qu ết định. Kiểm so t viên được thanh to n c c khoản chi phí ăn ở, đi lại v  c c chi 

phí ph t sinh một c ch hợp lý khi họ tham gia c c cuộc họp của Ban kiểm so t hoặc 

thực thi c c hoạt động kh c của Ban kiểm so t. 

 

 

  



38 

 

CHƢƠNG X 

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, 

GIÁM Đ C VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

 

Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng 

Th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc  v  người điều h nh kh c có 

tr ch nhiệm thực hiện c c nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư c ch th nh 

viên c c tiểu ban của Hội đồng quản trị, một c ch trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của 

Công t . 

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc  v  người điều h nh kh c 

phải công khai c c lợi ích có liên quan theo qu  định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp 

v  c c qu  định ph p luật kh c. 

2. Th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc  v  người điều h nh kh c 

không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công 

t  vì mục đích c  nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ 

chức vụ của mình để tư lợi c  nhân ha  để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc c  nhân 

kh c. 

3. Th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc  v  người điều h nh kh c 

có nghĩa vụ thông b o cho Hội đồng quản trị tất cả c c lợi ích có thể gâ  xung đột với 

lợi ích của Công t  m  họ có thể được hưởng thông qua c c ph p nhân kinh tế, c c 

giao dịch hoặc c  nhân kh c. 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có qu ết định kh c, Công t  không được cấp 

c c khoản va  hoặc bảo lãnh cho c c th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, 

Gi m đốc , người điều h nh kh c v  c c c  nhân, tổ chức có liên quan tới c c th nh 

viên nêu trên hoặc ph p nhân m  những người n   có c c lợi ích t i chính trừ trường 

hợp công t  đại ch ng v  tổ chức có liên quan tới th nh viên n   l  c c công t  trong 

cùng tập đo n hoặc c c công t  hoạt động theo nhóm công t , bao gồm công t  mẹ - 

công t  con, tập đo n kinh tế v  ph p luật chu ên ng nh có qu  định kh c. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công t  với một hoặc nhiều th nh viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc, người điều h nh kh c v  c c c  nhân, tổ chức có 

liên quan đến họ hoặc công t , đối t c, hiệp hội, hoặc tổ chức m  th nh viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc, người điều h nh kh c hoặc những người liên quan 

đến họ l  th nh viên, hoặc có liên quan lợi ích t i chính không bị vô hiệu ho  trong c c 

trường hợp sau đâ : 
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a. Đối với hợp đồng có gi  trị nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm(35%) tổng 

gi  trị t i sản được ghi trong b o c o t i chính gần nhất, những nội dung quan trọng 

của hợp đồng hoặc giao dịch c ng như c c mối quan hệ v  lợi ích của th nh viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc, người điều h nh kh c đã được b o c o tới 

Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc 

giao dịch đó một c ch trung thực bằng đa số phiếu t n th nh của những th nh viên Hội 

đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có gi  trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm(35%) tổng gi  trị 

t i sản được ghi trong b o c o t i chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp 

đồng hoặc giao dịch n   c ng như mối quan hệ v  lợi ích của th nh viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc, người điều h nh kh c đã được công bố cho c c cổ 

đông không có lợi ích liên quan có qu ền biểu qu ết về vấn đề đó, v  những cổ đông 

đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch n  ; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho l  công bằng v  

hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến c c cổ đông của Công t  v o thời điểm 

giao dịch hoặc hợp đồng n   được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

Th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc , người điều h nh kh c v  

c c tổ chức, c  nhân có liên quan tới c c th nh viên nêu trên không được sử dụng c c 

thông tin chưa được phép công bố của Công t  hoặc tiết lộ cho người kh c để thực 

hiện c c giao dịch có liên quan. 

Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng 

1. Th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc  v  người điều h nh kh c 

vi phạm nghĩa vụ, tr ch nhiệm trung thực v  cẩn trọng, không ho n th nh nghĩa vụ của 

mình với sự mẫn c n v  năng lực chu ên môn phải chịu tr ch nhiệm về những thiệt 

hại do h nh vi vi phạm của mình gâ  ra. 

2. Công t  bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở th nh một bên liên 

quan trong c c vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm c c vụ việc dân sự, h nh chính v  

không phải l  c c vụ kiện do Công t  l  người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang 

l  th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc, người điều h nh kh c, 

nhân viên hoặc l  đại diện được Công t  ủ  qu ền hoặc người đó đã hoặc đang l m 

theo  êu cầu của Công t  với tư c ch th nh viên Hội đồng quản trị, người điều h nh 

doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủ  qu ền của Công t  với điều kiện người 

đó đã h nh động trung thực, cẩn trọng, mẫn c n vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với 

lợi ích của Công t , trên cơ sở tuân thủ luật ph p v  không có bằng chứng x c nhận 

rằng người đó đã vi phạm những tr ch nhiệm của mình. 
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3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi c c công việc theo ủ  qu ền của 

Công t , th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, người điều h nh kh c, nhân 

viên hoặc l  đại diện theo ủ  qu ền của Công t  được Công t  bồi thường khi trở 

th nh một bên liên quan trong c c vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ c c vụ kiện do Công 

t  l  người khởi kiện) trong c c trường hợp sau: 

a. Đã h nh động trung thực, cẩn trọng, mẫn c n vì lợi ích v  không mâu thuẫn với lợi 

ích của Công t ; 

b. Tuân thủ luật ph p v  không có bằng chứng x c nhận đã không thực hiện tr ch 

nhiệm của mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm c c chi phí ph t sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí 

ph n qu ết, c c khoản tiền phạt, c c khoản phải thanh to n ph t sinh trong thực tế 

hoặc được coi l  hợp lý khi giải qu ết những vụ việc n   trong khuôn khổ luật ph p 

cho phép. Công t  có thể mua bảo hiểm cho những người n   để tr nh những tr ch 

nhiệm bồi thường nêu trên. 
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CHƢƠNG 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 n   có qu ền trực tiếp 

hoặc qua người được ủ  qu ền gửi văn bản  êu cầu được kiểm tra danh s ch cổ đông, 

c c biên bản họp Đại hội đồng cổ đông v  sao chụp hoặc trích lục c c t i liệu n   

trong giờ l m việc v  tại trụ sở chính của Công t . Yêu cầu kiểm tra do đại diện được 

ủ  qu ền của cổ đông phải kèm theo giấ  ủ  qu ền của cổ đông m  người đó đại diện 

hoặc bản sao công chứng của giấ  ủ  qu ền n  . 

2. Th nh viên Hội đồng quản trị, Kiểm so t viên, Gi m đốc  v  người điều h nh kh c 

có qu ền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công t , danh s ch cổ đông v  những sổ 

s ch v  hồ sơ kh c của Công t  vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với 

điều kiện c c thông tin n   phải được bảo mật. 

3. Công t  phải lưu Điều lệ n   v  những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấ  chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, c c qu  chế, c c t i liệu chứng minh qu ền sở hữu t i sản, 

nghị qu ết Đại hội đồng cổ đông v  Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông v  Hội đồng quản trị, c c b o c o của Hội đồng quản trị, c c b o c o của Ban 

kiểm so t, b o c o t i chính năm, sổ s ch kế to n v  c c t i liệu kh c theo qu  định 

của ph p luật tại trụ sở chính hoặc một nơi kh c với điều kiện l  c c cổ đông v  Cơ 

quan đăng ký kinh doanh được thông b o về địa điểm lưu trữ c c t i liệu n  . 

4. Điều lệ công t  phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công t . 
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CHƢƠNG XII 

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 43. Công nhân viên và công đoàn 

1. Gi m đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua c c vấn đề liên quan 

đến việc tu ển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, ph c 

lợi, khen thưởng v  k  luật đối với người lao động v  người điều h nh doanh nghiệp. 

2. Gi m đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua c c vấn đề liên quan 

đến quan hệ của Công t  với c c tổ chức công đo n theo c c chuẩn mực, thông lệ v  

chính s ch quản lý tốt nhất, những thông lệ v  chính s ch qu  định tại Điều lệ n  , c c 

qu  chế của Công t  v  qu  định ph p luật hiện h nh. 

 

  



43 

 

CHƢƠNG XIII 

PHÂN PH I LỢI NHUẬN 

Điều 44. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông qu ết định mức chi trả cổ tức v  hình thức chi trả cổ tức h ng 

năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công t . 

2. Công t  không thanh to n lãi cho khoản tiền trả cổ tức ha  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 to n 

to n bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu v  Hội đồng quản trị l  cơ quan thực thi 

qu ết định n  . 

4. Trường hợp cổ tức ha  những khoản tiền kh c liên quan tới một loại cổ phiếu được 

chi trả bằng tiền mặt, Công t  phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể 

thực hiện trực tiếp hoặc thông qua c c ngân h ng trên cơ sở c c thông tin chi tiết về t i 

khoản ngân h ng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công t  đã chu ển khoản theo 

đ ng c c thông tin chi tiết về ngân h ng do cổ đông cung cấp m  cổ đông đó không 

nhận được tiền, Công t  không phải chịu tr ch nhiệm về khoản tiền Công t  đã chu ển 

cho cổ đông n  . Việc thanh to n cổ tức đối với c c cổ phiếu niêm  ết tại Sở giao dịch 

chứng kho n có thể được tiến h nh thông qua công t  chứng kho n hoặc Trung tâm 

lưu ký chứng kho n Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng kho n, Hội đồng quản trị thông qua nghị 

qu ết x c định một ng   cụ thể để chốt danh s ch cổ đông. Căn cứ theo ng   đó, 

những người đăng ký với tư c ch cổ đông hoặc người sở hữu c c chứng kho n kh c 

được qu ền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông b o 

hoặc t i liệu kh c. 

6. C c vấn đề kh c liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo qu  định 

của ph p luật. 
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CHƢƠNG XIV 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH  

VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 45. Tài khoản ngân hàng 

1. Công t  mở t i khoản tại c c ngân h ng Việt Nam hoặc tại c c ngân h ng nước 

ngo i được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm qu ền, trong trường hợp cần thiết, 

Công t  có thể mở t i khoản ngân h ng ở nước ngo i theo c c qu  định của ph p luật. 

3. Công t  tiến h nh tất cả c c khoản thanh to n v  giao dịch kế to n thông qua c c t i 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại c c ngân h ng m  Công t  mở t i khoản. 

Điều 46. Năm tài chính 

Năm t i chính của Công t  bắt đầu từ ng   đầu tiên của th ng 01 h ng năm v  kết th c 

v o ng   thứ 31 của th ng 12 Năm t i chính đầu tiên bắt đầu từ ng   cấp Giấ  chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp v  kết th c v o ng   thứ 31 của th ng 12 nga  sau ng   

cấp Giấ  chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 47. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế to n Công t  sử dụng l  Chế độ Kế to n Việt Nam (VAS), chế độ kế to n 

doanh nghiệp hoặc chế độ kế to n đặc thù được cơ quan có thẩm qu ền ban h nh kh c 

được Bộ T i chính chấp thuận. 

2. Công t  lập sổ s ch kế to n bằng tiếng Việt v  lưu giữ hồ sơ kế to n theo qu  định 

ph p luật về kế to n v  ph p luật liên quan. Những hồ sơ n   phải chính x c, cập nhật, 

có hệ thống v  phải đủ để chứng minh v  giải trình c c giao dịch của Công t . 

3. Công t  sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế to n l  đồng Việt Nam. Trường hợp Công t  

có c c nghiệp vụ kinh tế ph t sinh chủ  ếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn 

ngoại tệ đó l m đơn vị tiền tệ trong kế to n, chịu tr ch nhiệm về lựa chọn đó trước 

ph p luật v  thông b o cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 
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CHƢƠNG XV 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG B  THÔNG TIN 

Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công t  phải lập B o c o t i chính năm theo qu  định của ph p luật c ng như c c 

qu  định của Ủ  ban Chứng kho n Nh  nước v  b o c o phải được kiểm to n theo qu  

định tại Điều 50 Điều lệ n  . Trong thời hạn 90 ng   kể từ khi kết th c m i năm t i 

chính, Công t  phải nộp B o c o t i chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua cho cơ quan thuế có thẩm qu ền, Ủ  ban Chứng kho n Nh  nước, Sở giao dịch 

chứng kho n  v  Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. B o c o t i chính năm phải bao gồm b o c o kết quả hoạt động kinh doanh phản 

 nh một c ch trung thực v  kh ch quan tình hình về lãi/l  của Công t  trong năm t i 

chính, b o c o tình hình t i chính phản  nh một c ch trung thực v  kh ch quan tình 

hình hoạt động của Công t  tính đến thời điểm lập b o c o, b o c o lưu chu ển tiền tệ 

v  thu ết minh b o c o t i chính. 

3. Công t  phải lập v  công bố c c b o c o t i chính s u th ng đã so t xét v  b o c o 

t i chính quý theo c c qu  định của Ủ  ban Chứng kho n Nh  nước, Sở giao dịch 

chứng kho n v  nộp cho cơ quan thuế hữu quan v  Cơ quan đăng ký kinh doanh theo 

c c qu  định của Luật doanh nghiệp. 

4. C c b o c o t i chính năm được kiểm to n (bao gồm ý kiến của kiểm to n viên), 

b o c o t i chính s u th ng được so t xét v  b o c o t i chính quý phải được công bố 

trên trang thông tin điện tử của Công t . 

5. C c tổ chức, c  nhân quan tâm đều được qu ền kiểm tra hoặc sao chụp bản b o c o 

t i chính năm được kiểm to n, b o c o s u th ng được so t xét v  b o c o t i chính 

quý trong giờ l m việc tại trụ sở chính của Công t  v  phải trả mức phí hợp lý cho việc 

sao chụp. 

Điều 49. Báo cáo thƣờng niên 

Công t  phải lập v  công bố B o c o thường niên theo c c qu  định của ph p luật về 

chứng kho n v  thị trường chứng kho n. 
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CHƢƠNG XVI 

KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 50. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công t  kiểm to n độc lập hoặc 

thông qua danh s ch c c công t  kiểm to n độc lập v  ủ  qu ền cho Hội đồng quản trị 

qu ết định lựa chọn một trong số c c đơn vị n   tiến h nh kiểm to n b o c o t i chính 

của Công t  cho năm t i chính tiếp theo dựa trên những điều khoản v  điều kiện thỏa 

thuận với Hội đồng quản trị. Công t  phải chuẩn bị v  gửi b o c o t i chính năm cho 

công t  kiểm to n độc lập sau khi kết th c năm t i chính. 

2. Công t  kiểm to n độc lập kiểm tra, x c nhận, lập b o c o kiểm to n v  trình b o 

c o đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) th ng kể từ ng   kết th c năm t i 

chính. 

3. Bản sao của b o c o kiểm to n được đính kèm b o c o t i chính năm của Công ty. 

4. Kiểm to n viên độc lập thực hiện việc kiểm to n Công t  được phép tham dự c c 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông v  được qu ền nhận c c thông b o v  c c thông tin 

kh c liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông m  c c cổ đông được qu ền nhận 

v  được ph t biểu ý kiến tại đại hội về c c vấn đề có liên quan đến việc kiểm to n b o 

c o t i chính của Công t . 
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CHƢƠNG XVII 

CON DẤU 

Điều 51. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị qu ết định thông qua con dấu chính thức của Công t  v  con dấu 

được khắc theo qu  định của luật ph p v  Điều lệ công t . 

2. Hội đồng quản trị, Gi m đốc sử dụng v  quản lý con dấu theo qu  định của ph p 

luật hiện h nh. 
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CHƢƠNG XVIII 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

Điều 52. Chấm dứt hoạt động 

1. Công t  có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Kết th c thời hạn hoạt động của Công t , kể cả sau khi đã gia hạn;  

b. Giải thể trước thời hạn theo qu ết định của Đại hội đồng cổ đông;  

c. Bị thu hồi Giấ  chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

d. C c trường hợp kh c theo qu  định của ph p luật. 

2. Việc giải thể Công t  trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ 

đông qu ết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Qu ết định giải thể n   phải được thông 

b o hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm qu ền (nếu bắt buộc) theo qu  

định. 

Điều 53. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bả  (07) th ng trước 

khi kết th c thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu qu ết về việc gia hạn hoạt động 

của Công t  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 c c cổ 

đông có qu ền biểu qu ết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủ  qu ền có 

mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 54. Thanh lý 

1. Tối thiểu s u (06) th ng trước khi kết th c thời hạn hoạt động của Công t  hoặc sau 

khi có qu ết định giải thể Công t , Hội đồng quản trị phải th nh lập Ban thanh lý gồm 

ba (03) th nh viên. Hai (02) th nh viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định v  một (01) 

th nh viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công t  kiểm to n độc lập. Ban thanh 

lý chuẩn bị c c qu  chế hoạt động của mình. C c th nh viên của Ban thanh lý có thể 

được lựa chọn trong số nhân viên của Công t  hoặc chu ên gia độc lập. Tất cả c c chi 

phí liên quan đến thanh lý được Công t  ưu tiên thanh to n trước c c khoản nợ kh c 

của Công t . 

2. Ban thanh lý có tr ch nhiệm b o c o cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ng   

th nh lập v  ng   bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý tha  mặt Công 

t  trong tất cả c c công việc liên quan đến thanh lý Công t  trước Tòa  n v  c c cơ 

quan h nh chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh to n theo thứ tự sau: 

a. C c chi phí thanh lý; 
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b. C c khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội v  c c qu ền lợi kh c của 

người lao động theo thỏa ước lao động tập thể v  hợp đồng lao động đã ký kết; 

c. Nợ thuế; 

d. C c khoản nợ kh c của Công t ; 

e. Phần còn lại sau khi đã thanh to n tất cả c c khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đâ  

được chia cho c c cổ đông. C c cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh to n trước. 
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CHƢƠNG XIX 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp ph t sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công t , 

qu ền v  nghĩa vụ của c c cổ đông theo qu  định tại Luật doanh nghiệp, c c qu  định 

ph p luật kh c, Điều lệ công t , c c qu  định giữa: 

a. Cổ đông với Công t ; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm so t, Gi m đốc ha  người điều h nh kh c; 

C c bên liên quan cố gắng giải qu ết tranh chấp đó thông qua thương lượng v  ho  

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 qu ết tranh chấp v   êu cầu 

từng bên trình b   c c thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ng   l m việc 

kể từ ng   tranh chấp ph t sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị 

ha  Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên n o c ng có thể  êu cầu Hội đồng quản trị 

chỉ định một chu ên gia độc lập l m trung gian hòa giải cho qu  trình giải qu ết tranh 

chấp. 

2. Trường hợp không đạt được qu ết định ho  giải trong vòng s u (06) tuần từ khi bắt 

đầu qu  trình ho  giải hoặc nếu qu ết định của trung gian ho  giải không được c c bên 

chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng t i kinh tế hoặc Tòa  n kinh tế. 

3. C c bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng v  ho  giải. Việc 

thanh to n c c chi phí của Tòa  n được thực hiện theo ph n qu ết của Tòa  n. 
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CHƢƠNG XX 

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 56. Điều lệ công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ n   phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, qu ết 

định. 

2. Trong trường hợp có những qu  định của ph p luật có liên quan đến hoạt động của 

Công t  chưa được đề cập trong bản Điều lệ n   hoặc trong trường hợp có những qu  

định mới của ph p luật kh c với những điều khoản trong Điều lệ n   thì những qu  

định của ph p luật đó đương nhiên được  p dụng v  điều chỉnh hoạt động của Công t . 
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CHƢƠNG XXI 

NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 57. Ngày hiệu lực 

1. Bản Điều lệ n   gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công t  cổ 

phần Dầu thực vật S i Gòn nhất trí thông qua ng   .. th ng 06 năm 2018 tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 v  cùng chấp thuận hiệu lực to n văn của 

Điều lệ n  . 

2. Điều lệ được lập th nh mười (10) bản, có gi  trị như nhau, trong đó: 

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nh  nước của địa phương; 

b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính qu ền theo qu  định của Ủ  ban nhân dân 

Tỉnh, Th nh phố; 

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công t . 

3. Điều lệ n   l  du  nhất v  chính thức của Công t . 

4. C c bản sao hoặc trích lục Điều lệ công t  có gi  trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số th nh viên Hội đồng quản trị. 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 GIÁM Đ C 

 

 

 

ĐẶNG VIỆT HOÀNG 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

------------------------------ 

Số: 11/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty   

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 

của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Sài Gòn; 

- Căn cứ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC về huớng dẫn một số điều của nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đ   u t Đại hội đồng 

cổ đông thông qu   uy ch  nội  ộ v  quản trị công ty c   Công ty Cổ phần Dầu thực 

vật Sài Gòn. 

 Quy ch  nội  ộ v  quản trị công ty dự thảo được đính kèm với tờ trình.  

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thuờng niên năm 2018 chấp thuận thông 

qua! 

  

-  

-  

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

LÝ ĐÌNH SANG 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  

số 01/2018/SGO/NQ-ĐHĐCĐ ngày .. tháng 06 năm 2018) 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này được xây dựng căn cứ theo quy định của: 

a. 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Doanh nghiệp; 

b. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 290/9/2006; Luật chứng khoán số 

62/2010/QH12 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán; 

c. Nghị định 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; 

d. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp 

dụng đối với Công ty đại chúng; 

e. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn, 

 Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần 

Dầu thực vật Sài Gòn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập 

những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Dầu thực 

vật Sài Gòn; 

 Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công 

ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

1. Chữ viết tắt: 

a. “Công ty” là  Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;                                              
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b. “ĐHĐCĐ”:  Đại hội đồng Cổ đông; 

c. “HĐQT”:  Hội đồng quản trị; 

d. “BKS”:  Ban Kiểm soát; 

e. “BGĐ”:  Ban Giám đốc; 

2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a. “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định 

hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và 

những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: 

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ; 

- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty; 

- Minh bạch trong hoạt động của Công ty; 

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả. 

b.  “Công ty ” là Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn; 

c. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 

4 Luật doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị 

không phải là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý 

khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

e.  Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 

134 và Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp. 

f.     Các thuật ngữ khác chưa được giải nghĩa tại Quy chế này sẽ được hiểu theo 

quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP. 

3. 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. 
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CHƯƠNG II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

 

Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại 

hội đồng cổ đông 

1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 

được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật về chứng 

khoán áp dụng cho các công ty niêm yết. 

2. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 

họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt 

danh sách cổ đông). 

Điều 4. Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông 

1. 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. 

2. 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 (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). 

3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 

được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc 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 HĐQT, 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. 
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Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông 

và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng 

ký hết 

Điều 6. Cách thức bỏ phiếu 

1. 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, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, 

số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay 

phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc 

không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu 

quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát 

kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ 

quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

2. 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 đối. 

Điều 7. Cách thức kiểm phiếu 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, 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: 

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 HĐQT, Ban kiểm soát và báo cáo 

việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc. 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định 

tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung 

Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải 

thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có 

giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ 

gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các 
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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. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục 

thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

 Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu 

trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số 

phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn 

đề 

Điều 9. Cách thức phán đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay 

đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công 

ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ 

của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua 

lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội 

đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 

Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ 

công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không 

thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên 

nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để 

cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

Điều 10. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải 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; 
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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. 

k. 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 11. Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 

Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ công 

ty và các quy định của pháp luật về chứng khoán. 

Điều 12. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn 

bản 

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 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề quy định tại khoản 2 điều 143 của Luật 

doanh nghiệp được lấy ý kiến bằng văn bản. 
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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; 

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. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 

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 Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 

lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm 

kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến 

không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết; 
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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 gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) 

ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, 

việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm 

phiếu. 

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của 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. 
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CHƯƠNG III 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH 

VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp. 

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định 

khác.  

3. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty 

khác.   

Điều 14. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành 

 viên HĐQT 

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 

2. 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 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% 

đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử 

tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 

từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được 

đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

Điều 15. Cách thức bầu thành viên HĐQT 

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng 

số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT 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. 
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Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 

Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 

trong các trường hợp sau: 

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; 

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. Cố tình cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng 

viên Hội đồng quản trị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh và lợi ích 

của Công ty. 

Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại 

Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán 

Điều 18. 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: 

a.  Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b.  Trình độ học vấn; 

c.  Trình độ chuyên môn; 

d.  Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và 

các chức danh quản lý khác; 
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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). 
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CHƯƠNG IV 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 19.  Thông báo họp Hội đồng quản trị 

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 năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành 

viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối 

này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị 

đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản 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 20. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

1. 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. 

2. 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.  

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực 

tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên 

đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều 

có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong 

cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo 

luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng 

phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên 

Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. 

Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất 

thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 
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c. 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 

Điều 21. Cách thức biểu quyết  

1.  Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty, mỗi thành viên 

Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Điều 

lệ Công ty trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một 

(01) phiếu biểu quyết; 

2.  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.  

3.  Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty, 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; 

4.  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 Công ty được coi là có lợi ích đáng kể 

trong hợp đồng đó; 

5.  Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết. 

6.  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 

Điều 22. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

1. 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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2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành của đa số 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 

Điều 23. Ghi biên bản họp HĐQT  

Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, HĐQT có thể 

yêu cầu một thành viênHĐQT hoặc một người khác làm thư ký ghi biên bản họp. 

Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Biên bản 

họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh 

Điều 24. Thông báo nghị quyết HĐQT 

 Nghị quyết HĐQT phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định 

tại Điều lệ Công ty.  
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CHƯƠNG V 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN 

Điều 25. 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 26. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí 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 Công ty.  

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 27. Cách thức bầu Kiểm soát viên 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết 

hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

2. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 

viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng 

số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại 

trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 

chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. 

Điều 28. 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;  
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b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

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 29. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên  

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại 

Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. 
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CHƯƠNG VI 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 

Điều 30. Các tiểu ban thuộc HĐQT 

HĐQT 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 

HĐQT quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của 

HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT 

không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này 

được bổ nhiệm là Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu 

ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. 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 HĐQT. 

Điều 31. 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. 
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CHƯƠNG VII  

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM  

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

 

Điều 32. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp 

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp. 

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 

Điều 33. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

1. 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 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. 

2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một 

người khác làm Giám đốc. Nhiệm kỳ của Giám đóc không quá năm (05) năm và có 

thể được tái bổ nhiệm. 

3. Theo đề nghị của 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 

Điều 34. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp 

Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật lao động 

Điều 35. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

 Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp theo quy 

định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động đã ký kết. 

Điều 36. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo 

quy định tại Điều lệ công ty và các quy định pháp luật chứng khoán. 
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CHƯƠNG VIII 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ GIÁM ĐỐC 

Điều 37. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo 

 kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị sẽ mời Trưởng ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của 

Hội đồng quản trị và có thể mời thêm một số thành viên Ban Giám đốc tham dự một 

số cuộc họp Hội đồng quản trị. Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban Giám đốc 

được mời có thể tham gia thảo luận trong cuộc họp nhưng không có quyền tham gia 

biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp này 

cho Trưởng ban kiểm soát và Ban Giám đốc trong thời gian năm (05) ngày làm việc 

sau khi cuộc họp kết thúc. 

2. Tại các phiên họp của Ban Kiểm soát có nội dung quan trọng, Trưởng ban kiểm 

soát có thể mời một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Giám đốc 

tham gia cuộc họp của Ban Kiểm soát để thảo luận về những vấn đề có liên quan. 

Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được 

mời ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi có thông báo kết quả cuộc họp cho Hội 

đồng quản trị và Giám đốc trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp 

kết thúc. Ban kiểm soát thông báo kịp thời với HĐQT về kết quả hoạt động kiểm 

soát, đồng thời làm việc với Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và 

kiến nghị với ĐHĐCĐ. 

3. Tại các phiên họp của Ban Giám đốc có nội dung quan trọng, Giám đốc có thể 

mời một số thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát tham gia cuộc họp 

của Ban Giám đốc để thảo luận về những vấn đề có liên quan. Thư mời họp phải có 

đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba ngày 

làm việc trước khi cuộc họp diễn ra. Giám đốc sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc 

họp cho Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát trong thời gian năm ngày làm 

việc sau khi cuộc họp kết thúc. 

Điều 38. Thông báo nghị quyết của HĐQT cho Ban kiểm soát 

 Bản sao các văn bản nghị quyết của Hội đồng quản trị sẽ được chuyển đến cho 

Trưởng ban kiểm soát và Giám đốc trong thời hạn năm (05) ngày làm việc sau khi 

cuộc họp kết thúc, cùng thời điểm chúng được cung cấp cho các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

Điều 39. Giám đốc 

1. Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo công ty 

hoạt động liên tục và hiệu quả. 
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2. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực 

hiện nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. 

Điều 40. Các trường hợp Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp 

 HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 

bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị bằng văn bản của Ban kiểm soát, Giám 

đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác, nội dung văn bản đó phải nêu rõ 

mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận. 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. 

2. 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.  Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các 

khoản đầu tư vượt quá 05% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 

a. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở 

Việt Nam hay nước ngoài; 

b. 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; 

c. 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; 

d. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

e. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyếtđịnh cần phải 

có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 
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Điều 41. Báo cáo của Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn được giao 

1. Theo định kỳ hàng tháng, Giám đốc phải tổ chức họp Ban Giám đốc để kiểm 

điểm, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội 

đồng quản trị đối với Ban Giám đốc. Biên bản họp phải được lưu trữ, làm cơ sở trích 

dẫn và đưa thông tin vào các báo cáo của Ban Giám đốc. 

2. 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 đối tượng này 

khi được yêu cầu. 

3. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu các thành viên Ban Giám đốc 

cũng như các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc báo cáo về việc 

thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

Điều 42. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của 

Hội đồng quản trị đối với Giám đốc 

 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 Giám đốc. 

Điều 43. Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

 thông báo cho HĐQT, Ban kiểm soát 

1.  Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, 

Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước ngày nội 

dung đó cần được quyết định; 

2. Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan 

đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 

khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

3.  Chậm nhất vào ngày 01 tháng 12 hàng năm, Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê 

chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các 

yêu cầu của ngân sách phù hợp; 

4. Giám đốc 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; 

5.   Các nội dung khác Giám đốc cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít 

nhất là 7 ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày. 
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6. Trong trường hợp cấp thiết HĐQT, BKS có quyền yêu cầu Giám đốc, cán bộ 

điều hành khác trong Công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty 

7. 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 48 giờ. HĐQT, 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. 

Điều 44. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 

 HĐQT, các kiểm soát viên và Giám đốc 

1.  Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban 

Giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo 

tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng 

quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung. Trường 

hợp khẩn cấp, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành 

viên Ban Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email) cho 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát hoặc Giám đốc hoặc cả ba người 

để được giải quyết hiệu quả 

2.  Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị có quyền truy vấn thông tin, số 

liệu, hồ sơ của công ty trực tiếp qua các cán bộ công nhân viên phụ trách chuyên môn 

của các phòng ban trong Công ty. Trao đổi trực tiếp, gián tiếp giữa các thành viên 

Ban kiểm soát để làm sáng rõ vấn đề quan tâm, phục vụ lợi ích chung. 
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CHƯƠNG IX 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG 

VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ 

CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC 

Điều 45. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ 

luật đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc và các người điều hành 

doanh nghiệp khác  

1. Phương thức đánh giá hoạt động: 

 Tùy thuộc vào quy định của Hội đồng quản trị, công tác đánh giá hoạt động của 

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người điều hành khác của Công ty có 

thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau: 

a. Tự nhận xét, đánh giá; 

b. Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm; 

c. Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm. 

2.  Tiêu chí đánh giá hoạt động: 

a. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen 

thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

thành viên Ban Giám đốc và các người điều hành khác căn cứ vào kế hoạch đề ra của 

từng năm, mức độ hoàn thành kế hoạch của từng thành viên. 

b. Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc và các người điều hành khác do Hội đồng 

quản trị ban hành trong từng thời kỳ. 

3. Khen thưởng, kỷ luật: 

a. Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với các 

chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.  

b. Giám đốc điều hành có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán 

bộ đảm nhiệm các chức danh quản lý do Giám đốc bổ nhiệm. 

c. Nguyên tắc xử lý, các hình thức xử lý, trình tự xử lý vi phạm, kỷ luật đối với 

cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty thực hiện theo quy chế về kỷ luật do 

Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ. 

4.  Đối với thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Đánh giá hoạt động: Hội đồng quản trị sẽ kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt 

động của mỗi thành viên (gồm cả Chủ tịch) theo định kỳ 06 tháng và hàng năm, dựa 
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theo các chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực 

hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. 

b. Khen thưởng: Tùy theo thành tích cá nhân, Hội đồng quản trị có quyền sử dụng 

một phần tổng mức thù lao và tiền thưởng hàng năm của Hội đồng quản trị và Ban 

Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để chi thưởng cho 

các thành viên và xem xét khen thưởng, thi đua theo quy định của pháp luật và Quy 

chế khen thưởng của Hội đồng quản trị. 

c. Kỷ luật: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi quyền hạn 

và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể bị kỷ luật 

theo Quy chế kỷ luật của Hội đồng quản trị hoặc miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế miễn nhiệm, bãi 

nhiệm của Hội đồng quản trị. 

5.  Đối với thành viên Ban Kiểm soát: 

a. Đánh giá hoạt động: Ban Kiểm soát sẽ kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 

của mỗi thành viên (gồm cả Trưởng ban) theo định kỳ 06 tháng và hàng năm, dựa 

theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực hiện kế 

hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát. 

b. Khen thưởng: Tùy theo thành tích cá nhân, Trưởng ban Kiểm soát sẽ đề nghị 

Hội đồng quản trị thẩm định và quyết định sử dụng một phần tổng mức thù lao và 

tiền thưởng hàng năm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng 

cổ đông thường niên thông qua để chi thưởng cho các thành viên và xem xét khen 

thưởng, thi đua theo quy định của pháp luật và Quy chế khen thưởng của Hội đồng 

quản trị. 

c. Kỷ luật: Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm 

soát. Các thành viên Ban Kiểm soát có thể bị kỷ luật theo Quy chế kỷ luật của Công 

ty hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp đã được quy định trong Điều 

lệ Công ty. 

6.  Đối với Giám đốc và các người điều hành khác: 

a. Đánh giá hoạt động: Hội đồng quản trị sẽ đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả 

và hiệu quả điều hành của Giám đốc và các người điều hành khác theo định kỳ 06 

tháng và hàng năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có 

tham khảo ý kiến của Trưởng ban Kiểm soát. 

b. Khen thưởng: Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc khen thưởng cụ thể cho 

Giám đốc và các người điều hành khác theo chính sách đã thiết lập và thỏa thuận 
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trước, chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý. Hội đồng quản trị có quyền sử 

dụng quỹ khen thưởng phúc lợi để chi khen thưởng chung (trong đó có Giám đốc và 

các người điều hành khác), xem xét khen thưởng, thi đua theo quy định của pháp luật 

và Quy chế khen thưởng của Hội đồng quản trị. 

c. Kỷ luật: Giám đốc và các người điều hành khác chịu sự giám sát của Hội đồng 

quản trị, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước 

pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc điều hành có 

thể bị kỷ luật theo Quy chế kỷ luật của Hội đồng quản trị hoặc bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm trong các trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế miễn 

nhiệm, bãi nhiệm của Hội đồng quản trị 

d. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, 

không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên 

môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra 

7. Khi cần thiết HĐQT Công ty sẽ điều chỉnh, bổ sung quy định về đánh giá hoạt 

động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Giám đốc và các người điều hành khác. 
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CHƯƠNG X 

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM  

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Điều 46. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty 

1. Có hiểu biết về pháp luật; 

2. 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 

3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

Điều 47. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  

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. 

Điều 48. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  

1. 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. 

2. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

Điều 49. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  

Thông báo về bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy 

định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật chứng khoán. 
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CHƯƠNG XI 

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Điều 50. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, 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 HĐQT, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 51. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1.  Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc  và người điều 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, 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 ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được 

nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá 

nhân khác. 

3.  Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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, 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, 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, Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên 

quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá 

trong các trường hợp sau đây: 

a.  Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 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 
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viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo 

cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp 

đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những 

thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b.  Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 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, 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. 

 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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 52. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1.  Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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, 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 
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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. 
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CHƯƠNG XII 

SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 53. Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty  

1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT 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 đê cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những 

quy định mới của Pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những 

quy định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của 

Công ty. 
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CHƯƠNG XIII 

NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 54. Ngày hiệu lực  

1. Quy chế này gồm 13 chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn nhất trí thông qua ngày .. tháng 06 

năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị công ty phải có chữ ký 

của Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên HĐQT mới có giá trị. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

LÝ ĐÌNH SANG 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN 

------------------------------ 

Số: 13/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 

của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng 

hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;  

- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 

62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Sài Gòn; 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Việc ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề 

liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2018. Bao gồm: 

 Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2018: 

 Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển 

khai việc thực hiện phát hành; 

 Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ 

các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội 

đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành 

 Chủ động xây dựng hồ sơ xin phép phát hành gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, 

thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng 

cổ đông; 



 Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác 

nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu  

 Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát 

hành thêm: 

 Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ 

sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo 

phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành. 

 Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ 

phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành 

cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành. 

 Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên 

quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

2. Thực hiện ký kết các hợp đồng có liên quan. 

3. Chủ động thực hiện các vấn đề có liên quan. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua! 

 

-  

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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