
cONG Ty cO pHAN xAv r,Ap va coNG HoA xA uor cHU Ncuia vIET NAM
vAT LIEU xAv DU\c oONc rnap DQc lap - Tq do - H4nh phric

sO:d9.0UCBTT-BMC D6ng Thdp, ngdy 25 thdng 6 ndm 2021

V/v b6 sung, di6u chinh tdi liQu hgp Dai
hQi d6ng 

"6 
d6ng thulng fiAn ndm 2021

coxc Bo rHoNG TIi\ rnrx coNG THONG Tlltr DIEN TU cuA rrY BAN
CHU'NG KHOAN NHA NUOC VA SO GIAO DICH CHIR\G KHOAN HA NoI

I(nh grii:

- Uy ban Chrmg kho6n Nhd nudc;

- So Giao dich Chring kho5n Hd NQi.
,:. AI. I en to cnuc nlem yet:

coxC TY CO PHAN XAY T,AP VA VAT LIEU XAV DTIT{G DONG THAP

Md chr.rng kho6n: BDT

Trp sd chinh: SO 03, T6n Duc Thlng,Phuong 1, TP. Cao Ldnh, TinllD6ng Th6p
/ar

Lopi th6ng tin c6ng b6: E B6t thuong

Nguoi thr;c hiQn c6ng bO ttrOng tin: Bd Phpm Minh Nghia

2. NQi dung th6ng tin c6ng b6:

C6ng ty CO phAn XAy lap vd VQt 1i6u xAy dUng D0ng Th6p c6ng bO ttrOng tin b6
. '..:. \ ,r AnAr + ,.o

sung vh di€u chinh tdi'li6u hgp Dai h6i d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2021dugc t6
chirc vdo ngdry 301612A21 nhu sau:

* 86 sung: Quy ch6 idm vi6c tpi Dai hQi ddng cO d6rg thudng ni6n ndm 2021

* Di6u chinh tdi lieu hop dd gui tr6n hQ th6ng cua Quy Uy ban, Quy S0 vd ddng

tr6n website Cdng ty ngdy 281512021:

- Di6u chinh 86o c6o hopt dQng cua HQi ddng qu6n tri ndm 2020 vd phucrng

hu6ng thr;c hiQn kti hoach ndm2O21;

- Di6u chinh 86o c6o k5t qu6 hopt dQng SXKD ndm 2020, k6 hopch hoat

dQng SXKD va ddu tu ph6t tri6n ndm2021;

- Di6u chinh Du thAo sua d6i, b6 sung Di6u lQ COng ty.

- Di6u chinh Dp th6o sua d6i, b6 sung Quy ch6 nQi b0 vC qu6n tri C6ng ty;

- Di6u chinh Dg thAo Quy ch6 ho4t dQng ctra HDQT C6ng ty;

' - Di6u chinh Dp th6o Quy cht5 hopt d6ng cira Ban Ki6m so6t COng ty;

Di6u chinh Td trinh thdng qua Phuong tuphAn ptrOl tqi nhuQn ndm2020.
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'.":

3. Tdi 1i6u ndy d5 dugc ddng tii tr6n website cria C6ng ty ngdy 251612021 tai dia chi
www.dongthapbmc.vn (mqtc Quan h€ c6 iang- Phinfurb"g ri" dqi hti).

Chtng tdi xin cam ktlt c6c th6ng tin c6ng b6 tren d6y id dilng sy thpt vd hodn todn
chiu tr6ch nhi6m trudc phdp lupt v6 ndi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6.

NGUOI DAI DITN THEO PHAP LUAT

RGIAMDICI1?

l{guy6n Hiru Phufc

Noi nh$n:
- Nhu trAn;

- ThdnhviAn HDQT, BKS, BTGD,
- Lru: VT ffi<r\,;/ YYI--i'1. \.r.

4,){'- :Z,i
liB'H-ej

xav ilP vA
vAt trEu x AY DqJNG

\ ooltoulPl
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,

cONc ry co pHAr{ xAy r,Ap coNG HoA xA Hol cn0 xcni.q.vrEr NAM
vA vAr Llrpu Sy pUNG DoNG ruAp D0. Lflp - Tq Do - HSnh phric

s5,. . dgL .ec-HDer D6ng Thdp, ngdy 25 thdng 06 ndm 2021

QI]Y CHtr LAM YTTC
DAr HQr ooXC CO DoNG THUONG NrtN XArvr 2021

COXC TY CO PHAI{ XAY IAP VA VLXD DONG THAP

CHUONG I
ust'xc QUr DINH CHUNG

Di6u 1. Phpm vi 6p dUng.

Quy chd ndy su dUng cho viQc td chirc Dpi hQi d6ng c6 d6ng thuorng niOn C6ng fy
C6 phAn Xdy Liry vd VLXD DOng Th6p.

Di6u 2. Quy ch6 quy dinh cp th6 quyOn vd nghia vu cira c5c b6n tham gia Dpi hdi, di6u
kiQn, th6 thirc ti6n hdnh Dai hQi.

Di6u 3. C6 d6ng vd cdc bOn tham gia Dpi h6i c6 tr6ch nhi6m thgc hi6n theo c6c quy
dinh tai Quy chO ndy.

CHUONG II
QUYEr\ VA NGHiaVg CUA CAC nBX THAM GTADAT HQr

Di6u 4. C6 d6ng tham dU D+i hQi d6ng c6 d6ng.

1. Di6u ki6n tharn dU Dai hQi

-A.TAt cA c6c c6 dQrg so hiru c6 phAn C6ng ty CO phdn XAy Lap vd WXD D6ng
Th6p hodc nhfing ngudi dugc uy quy6n tham dr,r hqp lQ.

2. Quy0n vd nghia vu cira cdc c6 d6ng du diOu ki6n khi tham du Eai h6i.

a. C6 d6ng hodc ngudi dugc uy quy6n dtin du DAi hQi cAn mang theo c6c gi6y to
sau:

^,i- Giay Chrmg minh nh6n ddn hoflc H6 chi6u;

- Gi6y moi tham dg Dai h6i.

BAn chinh Gi6y uy qlry6n tham dU DF{DCD (tradng hqp t)y quyin tham dU Dqi
h0,

b. Eang ky tham dU Dai hQi: CO d6ng ho[c nguoi dugc uy quyAn d6n dp Dai hQi(. . ,
xuAt trinh cdc grdy td tr6n cho Ban td chitc vir dugc nhpn: 01 b0 tdi liQu Epi hQi, 01 the
bi6u quy6t. Trong d6:

* Thd biAu quy€t mdu hdng (Ghi' Md sd co ddng; 56 cd phdn daqc quy€n biAu
:. ,quyet 60 htru vd/hoQc daqc uy quy€n)).

'CO ddng dugc iry quy6n bing vdn bAn cho nguoi nhpn uy quy6n thay mpt minh
tham dy vd bi6u quy6t t4i Dpi hQi d6ng c6 d6ng. Ngudi dugc r.ry quyA.r tham dU Dai
hQi kh6ng dugc ,y qryAn cho ngudi kh6c tham du Dai hQi.
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5. B6o c5o tru6c Dpi hQi uO tet quA ki6m traty lQ c6 d6ng tham du Dai h6i.

Ei6u 7. Thu ky Dpi hQi

1. Chir toa cu m6t hodc rn6t sO nguoi ldm thu ky cuQc hop.

2. Thu lcy thuc hi6n c6c cdng vi6c tro girip theo phAn c6ng ctra Eodn chir tich,
gom:

a. Ghi ch6p dAy d[r, trung thuc todn b0 nQi dung tai Dai hQi.

b. H6 tro Dodn chu tich cdng b6 bi6n b6n vd Dr,l th6o Nghi quyt5t Dpi hQi, th6ng
b6o cua DodLn chu tich gui d6n circ c6 d6ng khi dugc y6u cAu.

-.K 
I A

c. Ti0p nhfln phi€u hdi, y ki€n cua c6 ddng.

d. Doc bi6n b6n hgp Eai h6i ddng cO d6.rg vd thOng qua Dpi hQi.

e. Thgc hi6n c6c c6ng vi6c trg giirp theo ph6n cdng cira Chu tga doin.

Ei6u 8. Ban ki6m phitiu

1. Ban ki6m phi6u g6m 03 ngudi, do chu tqa de nghi vd dugc DAi hQi d6ng c6
d6ng th6ng qua t4i Dai hdi. Thdnh vi6n Ban ki6m phiiiu kh6ng dugc c6 t6n trong danh

, 1 -ls6ch dd cft vd img cri vdo HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t.

2.Banki6m phiOu co nhi6m vu:

a. Gi6m s6t viQc bi6u quy6t cira c6c c6 d6ng ho{c nguoi dai diQn tham dU Dai hQi;

b. T6ng h-o. p s5 cd phAn biOu quytit theo timg nOi dung vd th6ng b5o k6t quA cho
Dodn chu tich vd Ban thu ky;

3. Ban kitim phi6u c6 quydn thanh lflp b0 phfln giirp vi6c d0 hoan thanh nhiQm v.u

cua minh.

CHUOI{G III
TIEI{ HA]\H EAI HQI

Di6u 9. Di6u ki6n ti6n henh Dai h6i

CuQc hop Epi hQi d6ng c6 d6r,g dugc ti6n hdnh khi c6 s6 .6 d6ng dU hqp vi try
quy0r, tham dU dai di6n it nh6t S 1% tdtgs6 cd phAn c6 quyOn biOu quy6t

Ei6u 10. ThO lQ biOu quy6t, c6ch thric bi6u quyr5t th6ng qua cdcv0n d0 tai Dai hQi

t. f dt cit circ nQi dung trong chucrng trinh ctra Dpi hQi d6u ph6i th6ng qua bing
cdchldy y ki6n bi6u quyOt cta tdt cb cO d6r,g tham du Dai hQi bing hinh thric gio th6
bi6u quy6t cua tix. cit c6c c6 d6ng (theo hadng ddn cila chil tea dodn). fti6 tg UlCu

quytlt,

a. CO itOng hopc nguoi dai diQn cua .6 d6rg s0 thuc hiOn biOu quyt5t bdng c6ch
gio the bi6u quyet.

b. Ban ki6m phi0u sC trgc tiOp dOm s5 tire "d6ng y", sau d6 d6m s6 thO "khdng
+,' rtt . 

^. 
r.i A,

ddng y " vd cu6i cirng d6m s6 thd "khdng co i kiAn" d0 t6ng hgp k6t qui bi6u quy6t.

2. Trong trudng hqp vAn dA cAn bi6u quydt kh6ng dugc Dpi hQi bi6u quy6t th6ng
qua thi Dai h6i c6 quy6n thAo ludn lai, thay d6i nQi dung vd ti6n hdnh bi6u quyOt lpi.
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N6i dung thay d6i vd k6t qu6 bi6u quy6t lai phAi duoc Ban ki6m phi6u ghi nhan dAy dri
trong Bi6n bin ki6m phi6u.

3. Cdchthirc bi6u quy6t: C6c nQi dung bidu quy6t trong chucrng trinh Dai h6i thgc
hiQn theo quy6t dinh cira Dodn chri tich voitrintr ttrtr. uiou qlry5t b#g .a.n gio th6 ;t5;
quy6t: D6ng y, Kh6ng d6ng y, ho6c ict Ong c6 y ki0n, cu th6 rt *

- Th6ng qua thdnh phAn Dodn chtr tich,Ban thu ky, Ban ki6m phitiu.
- Th6ng qua c6c td trinh vd cdcndi dung khdc theo diSn bi6n thuc t6 tpi Epi hQi.

Di6u 11. Thdng qua Nghi quytit cua Dai hQi d6ng c6 d6ng

I ' Quy6t nghf cua Dai hOi d6ng cO d6ng vO cdc vAn dO trong chucrng trinh Eai h6i
du,oc th6ng qua khi 

^doq. 
so c6 d6ng dai di6n it nhit 5l% ton[ so c6 pfra, c6 quy6n

biOu quy6t cfra c6c cd dong vd dai diq; c6 d6ng du hqp .rrap trru[". 
-

2. D6i v1i cfrc Quy6t aghi cria Dai.h6i ddng cd d6ng v0 Loai c6 phAn vd t6ng s6 c6
phAn cria tirng loai; Thay d6i nganh, nghO vd linh vyc kinlidoanh;'ffrufOOl co c6u t6 chric
quan ly C6ng ty; Du 6n dAu tu ho{c bdn.titi sin c5 gidtritir 35% t6ng"gi6trf tdi s6n trd l6n
duoc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6t cria C6ng ty, trir trudng rtqpbiou lQ c6ng ty quy
dinh ti l0 ho{c gi6tri kh6c; TO chr?c lqi, giti the C6ng ry; Giahan hoat dQng C6ng ty.
dugc th6ng qua khi duoc s6 c6 ddng dai di€n it nhdt 65% t6ng s6 c6 phAn ro [rycrr"Uic,
quy6t crta cdc c6 d6ng vd dpi di6n c6 d6ng du hop ch6p rhuQn.

Di6u 12. Bi6n bin vd Nghi quyot cu6c hop Dai hQi d6ng c6 d6ng

1. Bi6n ban vd Nghi quyet hop Dai h6i d6ng c6 d6,rg ph6i lpp xong vd th6ng qua
tru6c khi bO mac cu6c hop.

2. Bi6n b6n vA Neli quy6t hop Dpi hQi d6ng c6 d6ng ph6i dusc thu ky Dai hQi
luu gifi tai C6ng ty Cd phAn Xdy Lhp vd VLXD E6ng Th6p.

Eidu 13. xu ly trucrng hqp to chirc Dai hQi d6ng c6 d6ng kh6ng thenh

1. Trulng hqp khdng c6 dir diAu kiQnti6n hdnhDTi hQi theo qui dinh, Dai h6i
phAi duoc tri€u t6p lpi trong u.ong 30 ngdy.k6 tungdy dp kirin t6 chric ppi hQi d6ng c6
d6ng thudng ni0n lAn thu nhAt. Dai h6i d6ng co dong rriQu tpp lAn hai phni c6 ,5 

"Oddng ho[c dpi diQn dugc uy quy6n du hqp dai di6n cho it nnNiZy, tOng s6 c6 phAn c6
quydn bi6u quy6t.

2' N6u Dpi hQi d6ng cO d6ng thulng ni6n Cdng ty CO phAn lAn thri hai kh6ng c6
du diOu ki6n ti6n hdnh theo qui Airn, thi bai hQi lAn thir ba dugc tri6u t6p trong vdng
20 ngity t<o tir ngdy ds ki6n t6 chirc Dai hQi 1An thir hai. Dai hgi Oong .a Oorgia" ,rrf;
ba ducvc ti6n hdnh kh6ng phu.thuQc s6 cO d6qg hoac dpi diQn dusc t/quy6n Ji rrn, ru
ri,lQ s6 c9 phAn c6 quy€n bi6u quy6t. Cdc u6, ac'ao Dai hQi d6ng .a io"g rarlni U.
bi6u quyt5t th6ng qua dOu dugc roi"ta hqp 19.

CHUONG IV
EIEU KHOAI\ THI HANII

Ei6u'14. Quy chti ndy g6ry 4 chucrng vit 14 Ei6u do H6i D6ng euan trf c6ng ty C6
phAn Xdy Ldp vd VLXD D6ng Th6p ban hAnh tuAn thri c6c qui dinh cfia ph6p lupt.
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Quy ch6 ndy sE chinh thfrc c6 hi6u lpc. vlr duryc 6p dpng ngay tpi Epi hQi ddng c6
d6ngthuong ni6n c6ng ry c6 pha" xey Llp vd wXD o6ng itrap sau khi duqcbpi
hQi d6ng 

3iaons ,lT, q* roi ti lq biSu qryot t6n thanh ld tr6n siv, ti"irA .o prra;
co quyen breu quy0t tham du Dai h6i.

^2 .9*_:9 d6lg, thdnh viOn Ban t6 chric Dai h6i d6ng cO d6ng thudng ni6n COng ty
c6 phAn xdy Ldp vd vLXD D6ng Th6p chiu tr6ch nliOm thi henh.

TM. HQr DOXC QUAN TRI ,

VO Einh Qu6c Huy

GV5i-
* \v+s ooro rt.ip

-xAv rii,vA
vAr utu xiy orjto
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c0Nc ry cO puArv
xAv r,Ap va vlxli ooNc rnAp

56: .. 9.A.tsc-uEer

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrpr NAM
DOc I6p - TU do - Hanh phrftc

Ding Thdp, ngdy 25 thdng 6 ndm 2021

BAo CAo
HO4,T DQNG C0A HQr EONG QUAN TRI NAM 2020

VA PHUCTNG IIUONG THTIC HIEN KE HOACH NAM 2021

Kfnh thua Quy cd tl6ng!

. Thay mdt HQi <tdng Quin tri (IDQT) C6ng ty C6 phan XAy l8p-ve VLXQ
Egng Th6g (C6ng ty), t6i xin trdn trQng goi lcri chio vd nhirng ldi chric t6t ctgp nh6t
il6n Qqf cO d6ng tham du Eai h6i ddng c6 ddng (ETIDCD) thuong ni6n h6m nay.

Ti6p theo, IDQT xin b6o c6o tru6c DAi hQi mQt si5 nQi dung chir ytiu vC tintr
hinh thgc hiQn ndm 2020 vd phucrng hu6ng nhipm vp ndm 2021 ciaC6ng ty nhu sau:

I. Kh6i quit chung tinh hinh nim 2020

. Nhu chring taddbiiSt,.clpi dich Covid-19 dA ldm cho n6n kinh tti todn cAu chiu
nfriOu 6nh huong bdt lqi. D6i vdi nu6c ta, m{c dt da dugc Chfnh phri h5 trq kip thdi
vC ntriAu mdt, nhtmg nu6c ta vdn kh6ng it nhirng doanh nghiQp de phii ctrlu anfr
huong l6n bdi tlai dich ndy. Tuy vQy, sU ph5t triiSn cria nu6c ta dd dugc th6 gi6i ghi
nhan, cho th6y n6u kh6ng chiu 6nh hucrng cria dpi dich Covid-lg thi mtc O9 tang
trucrng trong ndm2020 sE dpt dugc lcj,,tich cao hcrn.

OOi vOi.C6ng ty chring ta, hi6u qu6 kinh t6 mang lpi ndm 2O2O ld r6t kh6 quan.
Nhin nhfln k6t qui ndy c6 dugc ld do 1u6n c6 dugc ry quun tdm chi dao, h5 tro vl tao
mgi tti6u kign thu4n lgi cria cdc cdp c6c ngdnh trong iinh; r, nO lgc cria Nguoi d4i
diQn ph6n v6n Nhi nudc, cria tpp thti Ban 15nh dao vd nguoi lao d6ng, ctra c5Jt6 chric
hgp ph6p tpi cdng ty, cflng nhu ghi nh0n Sire il6ng.g6p n16t a6n fi ciic co ddng
trong thdi gian qua. BOn c4nh d6, \h6rg th6 phri nhfln rdng phAn lon chc linh vgc kinh
doanh cria C6ng ty chirng ta chri y5u hopt dQng trong pham ri nQi dia, cho nOn mric dQ
dnh hucrng cria dpi dich Covid-19 le khdng nhi6u.

II. Co c6u viin tli6u lQ vh ngirnh nghdi kinh doanh
1. Viin Di6u tQ tinh tltin 3lll2/20202
a- Co 

"iiu 
uiin Diiu lQ tqi thdi di€m thryc hi_Qn CPH theo Quyiit dlnh sii I t 7g/eD-

UBND-HC ngdy 19/10/2016 cia UBND tinh E6ng Thdp:

TOnq v6n Di€u l9 386 qi c16ng, theo mQnh gi5 cd phi6u c6 38.600.000 c6 phAn,
dtin nay vdn kh6ng thay d6i. Trong d6 g6m:

- Ty le c6 phAn Nhd nu6c nim git chi6m g2,50yov6n Di6u lQ.

- Ty le c6 phAn brin uu cl6i cho ngudi lao d6ng chitim 2,37yov6n DiCu 1€.

- Ty l9 c6 phdn b5n d6u gi6 c6ng khai chi6m 5)3yov6n EiAu lQ.

b- Cd ddng hi€n hiru tqi thdi didm chtit danh sdch c.6 
46yS tham &{ Egi hQi ngdy

14/5/2021: HiQn c6 404 c6 dQng n6m gifi 38.595.400 c6 phi6u vd 4.600 c6 phi6u qu!
cta c6ng ty theo t6ng v6n Di6u 16 la 38.600.000 c6 phi6u. chi titit g6m:

- C6 phi6u cria UBND tinh Edng Th6p

- C6 phi6u qu! cria C6ng ty
- C6 phi6u oiua04t6 chric trong nu6c
- C6 phi6u oiua397 cd nh6n ld nguni trong nu6c

35.699.900 cp

4.600 cp

182.100 cp

2.186.400 cp

(:)
2/ ,

=( l*\rls
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2

- C6 phi6u cua 02 c6 nhAn ld ngudi nudc ngodi : 2.000 cp

- C6 phi6u cta 01 t6 chfc nudc ngodi : 525.000 cp

2. Nginh nghd kinh doanhz (Chi ti(it dinh kDm Phry lwc sri Ot)

Theo Gi6y <teng hj kinh doanh sO t+OOtO1396, do Sd Kti hoach vd DAu tu tinh
D6ng Th6p cAp l6n dAu ngiy 0gl7l2}l0, ddng ky thay OOi tAn thf 6 ngey 25l0ll2}l9.

III. Co c6u td chric tinh tl6n 31t1212020

1. Ngudi tISi diQn quin g phAn v6n Nhir nuric t4i Cdng ty:
-;. A A
T6ng s6 v6n Nhd nudc le 35.699.900 c6 ph6n, chi6m 92,50yo v6n di6u 16, do 03

nhdn sp sau ddy ldm dpi di6n g6m:

- 6rg VO Dinh Qu6c Huy : Ldm dai diQn 5I%.
- Ong Nguy6n Hiru Phudc : Ldm d4i diQn 30%.

- Bd Trdn Thi Thriy Hing : Ldm ttai dien lg%.

2. Ngudi tlgi diQn theo phrip lu$t cfra C6ng ty:
Ong Nguy6n Hiru Phu6c - T6ng Gi6m tl6c Cdng ty.

3. HQi tl6ng qufrn triCdng ty:
- Ong: Vd Dinh Qu6c Huy - Cht tich HEQT
- Ong' Nguy6n Hfru Phudc - TV.HDQT
- Be : TrAn Thi Thriy Hing - TV.HDQT

4. Ban Ki6m soit C6ng ty:
- 6ng: Dang Thanh H6ng - Trucrng BKS
- Be : Nguy6n Thi Thanh An - Thanh vi6n BKS

6ng: Nguy6n Phan Trgng Todn - Thenh vi6n BKS

5. Ban T6ng Gi6m tl6c C6ng ty:
- 6ng: Nguy6n Hfru Phu6c - TV.HDQT ki€m T6ng Girlm d6c

- Bd : TrAn Th! Thriy Hing - TV.HDQT ki6m Ph6 T6ng Gi6m d6c
- Be : Pham Minh Nghia - Ph6 T6ng Gi6m d6c

- Ong' Nguy6n Hoang Anh - Ph6 T6ng Gi6m cl6c

6. Cic phdng, ban trgc thuQc Cdng ty:

. - T6ng s6 c6 06 phdng chric ndng nghiQp vu g6m phdng TCHC-Quin tri, phdng
K6 toan, phdng Qra..ly ['hai thdc.citt, phdng Ki6m soat nQi b6 vd phap rn6, pr,o"g
Kinh doanh, phdng DAu tuphSt tri6n vd 01 Ban Quin ly khu c6ng nghiQp.

7. C6c tlon v! trgc thuQc Cdng ty:

. c5 05'dcrn vi gom Xi nghiQp XAy dpg, Xf nghiQp EAu tu vd Kinh doanh nhd
dit,XinghiQp C<y khi sira chta, Nhi m6y BO t6ng rA Tro.rg tdm Tht nghi€m.

8. Cdng ty con:

a- C6ng ty Cd phAn VQn tdi BMC E6ng Thdp:

- v6n Ei6u 16 l8 ty d6ng, c6ng ty nim gifr 51o/o,tuongducrng 91g.050 cp.
- Hi0n co 02 nhdn sg dugc giao ldm dpi diQn phAn v6n cta C6ng ty. Trong d6 c6

01 nh6n sg dai di€n 734.440 cp cp, chi6m ry lQ 80% vd 0t nhenlu ldm dai diOn
193.610 cp, chi6m ry 11=2}%tr6n t6ng sO cO phAn C6ng ty nfm git.
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b- C6ng ty CO phdn TVTK vd Xdy d4mg BMC - D6ng Thdp:

- Vtin Di6u lQ 4 fj'd6ng, C6ng ty n6m giir 67,93oh, tucrng ducmg 271.700 cp.

- Hiqn co 02 nhdn sg duoc giao ldm dpi di€n phAn v6n cria C6ng ty. Trong d6 c6
01 nh6n su d4i di6n217.360 cp, chi6m ti 19 80% vd 0l nhdn su ldm clai diqn 54.340
cp, chi6m ty 11'2}%tr6n t6ng sd c6 phAn C6ng ty nim git.

9.Lao tl0ng t4i C6ng tyz (Dinh kdm So ai n chtirc Phw lwc tA OZ1

T6ng sO lao dQng co 452 ngudi bao g6m 07 Vi6n chirc quan ly vd 441 ngudi lao
dQng.Todn C6ng ty co 42lao dQng nt.

Ve trintr d0: C6 ll7 lao dQng trinh d0 tu dai hoc trcr l6n, 57 cao ding vd trung
hgc, 193 so cAp vd cdng nhAn k! thuflt, 85 lao dQng ph6 th6ng.

10. Td chrfrc Ding, Eoirn th6 t4i Cdng ty:
- Dang bQ: C6ng ty c6 129 Earg vi6n sinh hoat tai 12 Chi b0.

- C6ng doilr: C6ng ty c6 418 CDV viOn sinh hopt tpi 08 COng dodn bQ phQn.

- Dod,n co sd: C6ng ty c6 51 DV sinh hopt tai 03 Chi doin truc thuQc.

IV. T6m tit tintr hinh hopt tlQng SXKD nilm 20202

t. fOt quf, hoSt tlQng SXKD nilm2020 di tlugc ki6m toSn:

DVT: tri€u ding

a===
14[,.,-
olto

;dPH
Av ta.

, ttiu xt

o0\e)\-
1oo'r-\--

STT cui uBu CO BAN

K6
ho4ch
nEm
2020

Thgc
hiQn
nIm
2420

rv le
thgc hiQn
so v6i k6

hogch
nilm2020

I 2 3 4 5
T6ng doanh thu 600.000 s89.624 98,2704

2 Tdng chi phi 500.000 468.694
a
J Loi nhudn trudc thu6 TNDN 100.000 t20.930 120,93yo

4 ThuC TNDN 20.000 24.44s
5 Loi nhudn sau thuO TNDN 80.000 96.485 l20,6tyo
6 Phdn phdi loi nhudn sau thuO TNDN 80.000 96.48s
a Trich l0p QUI ddu tu 16.000 28.908

- Trich theo ti l0 th6ne nhdt hdng ndm 16.000 19.297

- 86 sung th6m QuV d6u tu 9.611

b Trich l6p QuY khen thu&ng phric lqi 12.486 15.017

- QUI khen thuong phric lgi cho ngudi lao dQng 12.000 t4.473
- QuI khen thu&ng cho Vi€n chric quin ly 486 544

c Tht lao Nguoi phg tr6ch quin trf C6ng ty 24 24
d Chia c6 ttrc 2019 vugt, do ldm trdn ty le chia 7

d Chia c6 tric cho c6c cd d6ng 51.490 52.490
Trong d6: Chia cd tuc phdn v6n Nhd nudc 47.628 48.553

- Ty le chia c6 tric/V6n dieu l0 duoc chia c6 tric
la 385,954 triQu d6ng

13,340A 13,600h

7 Lgi nhu4n chua phdn ph6i 39

8 SO phni nOp NSNN 185.000 187.527 101,37yo
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2. D6nh gi6 chung:

a- Ednh gid nhfbng thudn lqi vd nhirng mqt dqt du.qc;

Nhu tr6n dd n6u, thu4n loi r6t 16n d6i v6i Cdng ty kh6ng chi trong ndm 2020, mir
nhi6u ndm qu.a lu6n c6 duoc sg quan t6.m chi dpo, hd oq ritpo moiEi6u kiQn thuQn

AIoi cua c6c c6p c6c ngdnh trong tinh. Mric d0 enh huong cira dai dich Covid-lg le
kh6ng nhi€u c6 thtl xem li mQt trong nhirng thupn lgi cho Cdng ty.

Nguoi dai di6n phdn v6n Nhi nudc 1u6n ch6p hdnh ttit Quy dinh ph6p lu6t, thich
tmg tdt v6i mdi trulng tai. C6ng ty, thgc hi6n t6t nhiQm vp dugc UBND tinh D6ng
Thdp giao vd hoan thenh tdt vai trd ld thdnh vi6n HDQT dd dugc cO ddng tin nhiQm;
t1o.lg mgi cdng t6c lu6n guogg miu di dAu; g6p phAn dingk6 trong vi6c dinh hucrqg
chi0n luoc, b6o_todn vdn, khdc phuc kh6 khan vi kip thdi th5o gd nhirng vu6ng mic
nhim hp chi! tOi cla riri ro c6 th6 xhy racho Cdng ty.

Tpp thO Ban Ldnh d4o, t6 chilc Ding, citc t6 chirc hqrp phdp khric vd ngudi lao
ddng lu6n thgc hiQn tdt Quy ctinh ph6p ludt. Trong c6ng iai qua" lf, chi clao rli6u
henh, ph6n c6ng nhiQm vp, phd bi6n chfnh sdch phSp ludt, tuy6n truy6n giSo duc vd
cdc m$t kh6c lu6n c6 duoc sg tu6n thri, ddng thupn vd nhiqt tinh r6t cao trong timg
c6p. ViQc hm qay ild g6p phdn ndng 

"uo 
ne.rg luc biin th6n, x6y drmg tAp thlvirn!

mtnh vd g6p phan mang iainieu qua-tintr tti aaig'te vC cho d;*i, nghGp.

ThgctriQn t6t ndng luc quan lf vd td chric khai th6c ngu6n tii nguy6n trong tinh.
SU g6p ph6n 6n rlfnh cho hoat dQng ndy dd tich cpc \ginnguu cluqc nan bcrm hirt cat
lau ldm th6t tho6t ngu6n tii nguy6n trong tinh vd tfraitnu NSlrN,-g6p phAn drlng kC
cho tinh trong c6ng t6c qudn ly Nhi nu6c vd gifi gin an ninh khu vgc bi6n gi6i.

Thlrc hi6n t6t nhiqm vu chinh tri li qu6n ly vd dAu tu c5c khu, cgm cdng nghiQp
theo chri trucrng cria Chinh phri vd cria tinh nhim g6p phAn ph6t tri6n kinh t6 

"a 
t Oi

tinh nhe.

Hi6u qu6 kinh tC nlang lai ndm 2020 dd g6p phAn tdng ngu6n thu vi: cho NSNN
tucrng ducrng 187,5 ty d6ng, tang ddng vtin chri tucrng ducmg ig ty d6ng, tj, 16 chia c6
tric cho c6 d6ng dg ki6n l3,60Yo tr€n v6n Di6u lq duqc chia c6 tuc, caJh* ro vdi k6
hoach (k€ hoqch ndm 2020 td 13,34%o), 6n dinh thu nhpp ngudi lao d6ng vd mang lai
nhi6u tli6m tich cuc kh6c cho doanh nhiqp.

b- Nhin nhQn nh{ing nhirng mdt chwa dgt duqc:

Trong ndm qua C6ng ry dA cO gingr6t nhi6u vd han cht5 clugc nhi6u rui ro. Tuy
nhiOn, viQc tinh to6n sao cho ch_i phi gi6 thdnh phn hgp hcrn cl6 tdng sric canh tranh
trong nhiAu finh vgc hopt dQng v6n chua dat duqc nh" ky vqng va cOinhi€u ihua thi€t
trqng canh tranh so v6i c6c t6 chric kinh t6 trong vi ngodi tinh- Cu the h trong d{u
thAu thi c6ng x6y dpng c6c c6ng trinh, cung cdp circ loai sin phAm bC t6ng nnubOng
bC t6ng ly tdm, bO t6ng thucrng phAm, b€ t6ng nhua n6ng, tibu thu hdng h6a mua di
b6n l4i vd dich vu tu vdn.

Do nhiOu y0u tO.kh6ch quan, d6ng thdi c6 tinh d6n sU an todn v6n trong didu
ki0n nhin nhan kinh te thi trudng c6 the ph6t sinh rrii ro kh6ng ludng tru6c duoc, Vi
vpy,'C6ng ty v6n chua mpnh dan phrlt tri6n th6m nhi6u snn phAL m6f chua tdng th6m
dugc ngdnh ngh6 m6i vd chua mo r6ng du<yc thi trudng hoqt dQng, did:u na| aa it
nhi6u ldm cho uy tin vd thucrng hiQu cta bOrg ty tuy c6 lai rQng nhui! vfin chua cao.
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V. Tinh hinh hoSt tl0ng cfia HDQT
1. VA thyc hiQn chfr trucrng, chinh s6ch phdp luft:
HDQT lu6n cdn cri vio QuV di$ ph6p luft, c6c Quy dinh vi chri truong chi dpo

cria tinh, Di6u le C6ng ty, Quy ch6 nQi b0 vC qu6n tri doanh nghiQp, Nghi quytit
DHDCD, Nghi quy6t HPQT, ktl ho4ch SXKD,. c6c quy dinh kh6c do C6ng ty b?^
hanh vd tinh hinh thlrc tti tai doanh nghiQp O6 OC ra chri trucrng vn ctinh huong chirin
lugc hopt dQng, td chric qu6n ly, ban hdnh cdc vdn bin, ki6m tra giirm s6t, thgc hiQn
ctr6 0O biio c6o vi gi6i quyt5t c6c c6ng viQc khdc c6 li€n quan. Thdi gian qua, c6ng t6c
niy 1u6n ttugc HDQT thgc hi6n t6t tai C6ng fy.

HiQn nay, 03 nhen sg ld Ngudi cl4i diQn phAn vdn Nhd nu6c cl€u ln thdnh vi6n
HDQT, vi v4y viQc thgc hi6n t6t cdc m{t cta HEQT cfing h k6t qui thlrc hiQn t6t
nhi$m v.u criaNgudi tlai diQn phAn v6n Nhd nudc tai C6ng ty.

2. Vd cOng tic quin ly vir chi d4o thgc hiQn chi6n lugc:
HDQT x6c ilfnh muc ti6u chffi ln phii d6m b6o sao cho C6ng ty 1u6n c6 dugc

sg 6n clfnh cAn thi6t, clfnh huong phn hqp ctd ngdy mQt ph6t tri6n, bio toin vd ldnh
mAnh h6a tinh hinh tei chfnh. Vi v4y FDQT ild chi dpo thgc hien mQt s6 c6ng viQc co
ban, thitit thuc vd c6 hi6u qui nhu sau:

- Kh6ng ngirng tuy6n truyAn chfnh s6ch ph6p luflt, cht truong cria Chinh phir vi
cria tinh A6 toan C6ng ty nghiCm tuc thlrc hiQn. Van t10ng, khuy6n khich ngudi lao
dQng lu6n ndng c6o nhQn thirc, d6ng g6p cdng sric vd tri tuQ cria minh ngiy cdng
nhi6u hcm cho C6ng ty.

- T6 chric quan lf chAt che vC mgi m{t vd quy6t dinh than trQng trong dAu tu,
mua sem nhim b6o todn vd sri dUng ddng v6n hi6u qud nh6t, hong tl6 tl{c biQt quan
tim vd chi dpo xric tiOn c6ng t6c d0u tu cdc khu, cum c6ng nghiQp theo chri truong cfia
Chinh phri vi cria tinh.

- Nhem trrffi nhfing b6t c$p xiry ra, FDQT d5 brlm s6t thgc t6 dC nam bit tip
thdi tinh hinh hopt tlQng tpi C6ng ty. Theo d6, thdng qua c6ng t6c ki€m tra giirms6t c16

dinhgiit, sap x6p vi chir dQng gi6i quytit cdc v6ncl6 thuQc thAm quy6n cria HEQT.

- Di sdu nghiOn criu vir nhfln dinh tinh hinh kinh tp tfri trudng, xd hQi, eOi tac ae
nhan diQn vO ntri6u m[t nham tim co hQi, phSt huy thii manh vd kip thdi dua ru gihi
ph6p kh6c phpc nhirng diCm cdn b6t cQp.

- Cht ctQng vd ph6i hgp v6i Ban di6u henh thgc hiQn <l6ng bQ gifla t6 chric
SXKD vdi quan h9 d6i ngopi nhim t4o th6m nhi6u thuqn lgi cho C6ng ty,

- Chi dpo thyc hi6n t6t viQc x6y dpng k6 hoach SXKD vd d6u tu hdng ndm; xdy
dUng chitin lugc kinh {oanh ddi hpn giai doqn 2021 - 2025 vd clinh hu6ng dtin ndm
2030. TrCn co so d6 th6ng nh6t chu trucrng vA vi6c giao chi ti6u ki5 ho4ch S)il(D hdng
nam dti BandiAu hdnh C6ng ty lim cdn cri tri6n khai thUc hien.

3. Tinh hinh thgc hiQn Nghi quy5t cfra DHECD vir Nghi quySt cfra HDeT:
Tropg ndm 2020, FIDQT dd ban hanh 2a Nghi quy6t OO thOng nh6t chu trucrng,

gi6i quy6t sg viQc vd chi dpo thyc hi6n nhi6u vAn cl€ c6 li6n quan d6n C6ng ty. T6t ctt
c6c nQi dung n6u tpi Nghi quytit FDQT dA)u duoc Ban l6nh clio C6ng ty qr,in triQt kip
thdi vd dugc todn C6ng ty nghiCm tric thpc hiQn.
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Ngiy 26/612020, C6ng ty td chric thinh c6ng DHDCD thudng ni6n ndm 2020.
C6c nQi dung dE dugc c6 d6ng bii5u quytit th6ng nh6t th6ng qua g6m nhi6u v6n dA

nhu: Th6ng qua k6t qu6 thUc hign ndm 2019 vd kC ho4ch hopt clQng ndm 2020; ry le
chia c6 tuc, phdn ptrOi tqi nhupn ndm thpc hi6n 2019 vd ndm k6 ho4ch 2020; chgn dcrn

v! ki6m to6n dQc l6p, cirng nhiAu v6n dC khdc c6 1i6n quan. NQi dung Nghi quyiSt
DHDCE dugc FDQT c6ng b6 th6ng tin dirng Quy rlinh Nhi nudc hi6n hdnh, Quy chi5

c6ng bti th6ng tin cria C6ng ty vd nghiCm tirc thgc hiQn.

rdt caNghi quy6t cta HDQT vd Nghi quy6t DHDCD dd dugc Ban Ki6m so6t
C6ng ty tqp hqp theo d6i, ki6m tra, giitm s6t vd dinth giiL cao vA tfnh ph6p ly circ vdn
ban, cflng nhu d6nh gi6 cao hiQu qui thUc hiQn tpi C6ng ty.

4. VA dfrm bio quy6n vir lqi ich hgp phSp cria Cdng ty vir c6c thdrnh vi6n:
C6cvilntt6 c6 li6n quan d6n C6ng ty d6u dugc FDQT b6o vQ q,rydn lgi mQt c6ch

thitit th1rc, chu6n mgc nh6t vd phi hqp v6i Quy dinh ph6p luat.

C6c thdnh vi6n FIEQT lu6n dodn k6t, duoc binh dAng vd dugc t6n trgng trong
vi6c thuc hi6n quy6n f kiiin vd quy6n bi6u quyt5t. Lu6n trung thr,rc, kh6ch quan, c6ng
khai vi minh bpch trong c6ng t5c qu6n lj,, chi dpo vd gi6i quytit sg viQc dirng theo
th6m quyAn dugc ghi tpi Di6u lQ.

5. VA cdc m{t khic:
Nhi6u vdn AC c6 li6n quan khilc nhu c6ng tirc $ chric, quan ly tinh hinh st dgngr ...

vdn, tdi s6n, c6ng ng, ddu tu, nghia vU nQp NSNN, thgc hiQn quy6n loi ngudi lao dQng
vi c6 d6ng, xdy dpg vd lan hdnh c5c Quy chti, nhic nh0 viQc phdng ngira 6nh hucmg
cira dpi dlch Covid-l9...d6u dugc FDQT quan tdm vi chi dao thyc hiQn.

VI. Dinh gi6 ho4t dQng cfra Ban di6u hhnh

1. Phin c6ng nhiQm vB Ban tlidu hirnh:
Nlm 2020, T6ng Girim cl6c C6ng ty cdn cri vdo co c6,, t6 chric sin xu6t, k6

hopch SXKD vd dAu tu, d6ng thdi xem xdt ndng luc, kinh nghiQm vd chuy6n m6n cria
crlc thanh vi6n Ban <tiAu hnnh dC tam co sd trinh HEQT ph6 duyQt n6i dung phen
c6ng, trong tt6 riy quy6n cp thti 01 (mQt) nhen sg dugc thay m{t TOng Gi6m d6c tIC
chi dao di6u hanh mgi hopt dQng khi T6ng Gi6m ct6c di v6ng.

Sau khi dugc FDQT th6ng nh6t chri trucrng, T6ng Gi6m c16c rla ban hinh Quy
dinh phAn cdng nhiQm vU dti c6c thinh vi6n Ban tli6u hdnh ldm co sd thyc hiQn.

2. Dinh gi6 ho4t alQng cria Ban tlidu hinh:
C6c thdnh vi6n ddu nghiOm tuc thr,rc thi clirng Quy dfnh ph5p ludt trong c6ng t6c

chi d4o tli6u hanh vd t6 chric SXKD dring theo ngdnh ngh6 cho ph6p.

C6c chri trucrng, tlinh hucrng va y ki6n chi dao cria FDQT d6u du<yc Ban di6u
hinh qu6n triet mQt c6ch nghi€m tirc, qua dd b6o c6o trung thgc ktSt qui thuc hiQn vC
cho HEQT COng ty.

Ban di6u hanh t\am dy dAy dri c6c cuQc hqp HEQT mcr rQng clii cpp nhAt nhirng
thdngtin vd chi dao cAn thi5t, b6o c6o tinh hinh hopt gQnq cta C6ng ty 

"d 
trinh )7 ki6;

dd xu6t, tham muu ho{c xin y kitin gi6i quyt5t nhi6u v6n d6 c6 li6n quur.
' 
Tqi circ ky.hqp cria Ban iliOuhdnh phAn lcrn dAu c5 thanh vi6n HDQT cirng tham

dg. Ghi nhan kOt qui cuQc hop diSn ra d4t ydu cAu, trong 46 nlrfi"g tinh hinh m6i c6
liOn quan d6u dugc thdng tin d6 cuQc hgp dugc bi6t, tung vdn d0 ttrO t<tran vu6ng mic
duoc nOu l6n dC ctrng tim biQn phSp gi6i quy6t.
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T6ng GiSm d6c vd c6c thinh vi6n Ban di6u hnnh 1u6n ndng dQng, nhiet tinh,
trung thyc, c5 ndng lyc, thi5 hiQn duoc sy d6ng b0 vd c6 hiQu qui trong c6ng t6c tli6u
hanh doanh nghiQp.

Tu nhting ghi nhQn co bAn n6u tr6n. IDQT danh gi6 timg c6 nh6n vi tfrp th6 Ban
tliOu hdnh d6 hodn thanh xu6t sic nhiQm vp trong tfim2020.

VII. MOt sii tt 6r,9 tin khr{c

1. Giao dich cd phi6u, chri'ng khorln:
Th6ng 02 ndm20l7, C6ng ty chinh thric tro thanh C6ng ty dai chring.

Vio Ngdy 0619120t7, C6 phi6u cria Cdng ty chfnh thric giao dich tr6n thf trucrng
chimg khoan UPCOM tpi Sd Giao Dich Chtmg Kho6n Hd nQi (HNX), md chimg
khorin BDT cho d6n nay.

2.Thoiiv6n Nhir nuric t4i Cdng ty:
C6ng ty dang ti6n hnnh tho6i v6n phAn v6n Nhi nudc theo Quy6t Ainn sO

908/QD-TTg ngay 291612020 cta Chfnh phri ln 4l,4gyo tr6n v6n Di6u 16, Nha nudc
gift lpi 5lo/otr}nv6n Di6u 19. CO phi6u ndy duoc chdo b6n te tu ngey B/5/2021.

Ri6ng 02 C6ng ty con. K6 holch sau khi hodn tdtthoaiv6n tai C6ng ty m9, C6ng
ty sE xem x6t thdi di6m thich hgp dC trinh UBND tinh ph6 duyQt ki5 ho4ch tho6i v6n.

3. Tham gia qufrn ly ngudn tiri nguy6n trong tinh:
Trong ndm2020, C6ng ry dA hodn thenh *u6t sic song song hai nhiqm vU dOi

v6i linh vyc ndy le tich cpc tham gia qu6n l1i t6t ng,rdin tdi nguy6n trong tinh vd t6
chirc khai th6c theo dirng theo Quy rtinh ph6p lupt vd GiSy ph6p dugc c6p.

VIII- Phucrng hufng ho4t tlQng cria HDQT nim 2021

1. Nh$n ilinh tinh hinh:

VC tu th6, Ban l6nh d4o Cdng ty lu6n sin sdng vd quytit tdm thgc hiQn sao cho
mang lai hiqu qu6 kinh t6 cao ntr6t ve cho C6ng ty.Tuy nhi6n, c6 nhfrng ili6m cAn luu
y dO c6 th6 d6nh gi6 kh6ch quan hcrn AOi vOi C6ng ty trong thdi gian t6i nhu sau:

- Tai Vigt Nam n6i chung hi6n c6 r6t nhi6u nhi6u t6 chric kinh tC trong vd ngoiri
nudc dang ho4t clQng v6i da phan il6u c6 ttdng v6n lon, ho4t clQng nhiAu nganh ngh6
vd rQng khSp c6c tinh thenh bao g6m tinh D6ng Th6p. Do d6; AOi vOi Cdng ty sE

khdng tr6nh khoi sg c4nh tranh ngey cdng gay g6t hcm trong nhi6u linh vgc nhu <l5u

thAu thi c6ng xdy dtmg, cung cdp sin phAm, hdng h6a vd dich vg phUc vr; x6y dtmg,
dg b6o ndy kh6ng chi di6n ra trong ndm202l md cdn k6o ddi qua nhirng nam k6 ti6p.

- Nhu dd n6u, tuy thdi gian qua tlai dich Covid-l9 kh6ng hm anh huong nhi6u
d6n C6ng ty. Nhung mQt khi tinh hinh kinh t6 nudc ta ngiy cdng g{p nhiAu kh6 khdn
hon boi inh-huong cria d4i dfch ndy thi c6 thtl nhu cAu th!truong ve AA,, tu sC gi6m di,
nhu vpy nhi6u linh vuc hoat ctQng cua C6ng ty se kh6 d4t dugc nhu k! vQng.

- Tru6c m6t, trong thoi gian cho hodn titlqi c6c h6 so vd hoat dQng khai th6c,
cho n6n viQc xdy afrg tti hoactr 2O2l ddiv6i linh vpc ndy giim'tucrng ducrng 1,7
triQu m3 so v6i thgc hiQn ndm2020; phuc vIJ san l6p ktru c6ng nghiQp Tdn Ki6u theo
kt5 hoach tucrng duong 2 triQu m3, tinh theo gi6 b6n theo chtr truong cua tinh tpi noi
khai th6c gi6m 20.000 dlm3.

2. Phuong hufng ho4t tlQng:

. Titip tr,rc ph6t.huy vd thr,rc hiQn t6t vai trd h bO phan qu6n lli doanh nghiQp, ph6n
d6u hodn thanh ki5 hoach SXKD ndm 2021 d5 duoc UBND tinh E6ng if,ap tirOng
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B

1hr[] tIiyTs 1Er !ie* Trong d6, t6ng doanh thu dpt 500 fi d6ng, lsi nhupn 1ru69
thu6 TNDN ttpt 100 t'j ddng, ty 16 chia c6 tuc l3,34yo tr6n v6n Ei6u lQ dugc chia c6
tuc, trich lflp QuI DAu tu ph6t tri6n 20Yo tr€nlqi nhuan sau thu6 TNDN ld 16 tj' d6ng,
tich lfly nQp NSNN I 50 ri <l6ng.

Theo nhpn dfnh n6u tr6n vd mu6n dpt dugc hiQu qu6 trong ndm 2021nhu vria
n6u, HDQT vd Ban l6nh dpo 96rg ty phii thc hien su quy6t-t6m cao rtQ hcm nta, d6ng
thoi chuAn bi vC nhiAu mat cl6 sao cho C6ng ty lu6n Ouqc 6n dinh vi timg bu6c phSt
tri6n, trong tl6 c6 nhirng viOc co bin nhu sau:

- Chi d4o C6ng ty thuc hiQn mqi linh vFc ho4t dQng phii tr6n co s0 ngdnh ngh6
cho phdp, cAn nhdc khd n[ng thuc hiOn vd phi hqp theo q"V Oint phdp lupt.

-.Kh6ng {rgung OOi mOi phucrng thric quin l}i de ndng cao ndng lFc, nhim d6p
tmg t6t hon v0 moi mfit hon trong tinh hinh m6i, thgc hign tOt frcrn nfriem v.u cluqc
DHDCD giao cho. Theo d6, vai trd ld Ngudi dai diQn phen v6n Nhd nudc ngdy cang
dugc dffi gi6 cao hon.

- Dinh hucrng chi6n.luoc vd md rQng thi tnrong, sin phAm, dich vu vi t[ng
cudng lga chgn dtii tac dC frq,p t6c pht hqp vdi tinh [inh vd nang luc cria c6ng ty,
nhim tdng th6 m?nh vd g6p phAn ndng cao hi6u qui kinh t6 vA cho c6ng ty.

- Tung bu6c d6i mdi, sip x6p nhim n6ng cao ndng lgc sin xu5t, kinh doanh vd
n6ng cao ngu6n nh6n lpc.

- D6 ra thttg bi6n ph6p 5p firng sao cho thpc hi6n tOt nnat chri truong thgc
hdnh ti6t kiQm chdng l6ng phi, tinh toSn phu hqp hcrn v0 co c5u gi6 thdnh nhim tGt
ki6m chi phi, nang cao sfc canh tranh vi 6n dinh hon nhicu mdt kh6c.

- Th?n trgng trong quytit einfr str dr;ng v6n vi duy tri thpc hi6n ldnh manh h6a
tinh hinh tii chfnh. Chi dpo tritin khai t6t c6ng t6c dAu tu, kdu ggi <lAu tu vdo c5c Khu,
CUm c6ng nghiQp vi thorli v6n theo chri trucmg cria Chinh phtr va cria tinh.

Qu6n triqt t6t vi6c phdng ngira tlpi dich Covid-l9. Ddng thdi kip thoi c6 bi6n
-;.

n!6p dc ngdn ngira rui ro c6 th6 xtty ra, th6o gd n€ay r,t.in g kh6 khan gdp ph6i, thay
dtii phuong thric kinh doanh vd xrl ly nhi6u 15" Ad i.nac cno thfch ung vdri tinh hinh
thgc tti n6u dpi dlch titip tgc k6o ddi trong thdi gian tdi.

* HDQT C6ng ty kfnh trinh Eai hQi nQi dung b6o cito n6u trdn. MQt lAn nfia,
thay m4t IDQT vd Ban l6nh <lpo C6ng ty, xin kfnh chric Quf cO d6ng lu6n manh
kh6e, hpnh phric vd thinh c6ng./.

Xin trdn trgng kfnh chdo!

QI DONG QUAN TRI

#*3d
,^ \ nAirn tu i o I,/ a

V6 Dinh QuSc Huy
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c0Nc ry cO puAN xAy r,Ap
v,t v4r LrEU xAv DUNG ooNc ruAp

SO: KS/BC-BMC

ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrTr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

E6ng Thdp, ngdy 25 thdng 6 ndm 2021

rAo cAo KET euA HoAr D9NG sxKD xAnn 2020,
rn uo4cH HoAT DQNG SXKD VA

oAu rtl prrAT TRIEN NAvr 2O2I

Kinh goi: Quy cO d6ng.

_: Cllt.ctrSyv6t dinh s6 880/QD-UBND-HC ngdy 0l/0812016 ci.r. UBND tinh
E6ng Thdp.v6 ph6 duyQt phuong 6n qd phdn h6a vd chuy6n C6ng ty TNHH m6t thdnh
vi6n Xdy lap vd Vat liQu xdy dpg Eong Th6p thenh C6ng ty cdpirAn xdy thp vd VQt
liQu xAy dgng D6ng Thrip.

Cdn cri quy6n han, tr6ch nhiQp, ngrya vu cria HQi d6ng qu6n tri vd Ban T6ng

QiSm d6c C6ng ty dugc n6u t4i Di6u lQ t6 chric vd hoat <tQng C6ng ty CO phAn XAy
16p vd Vat liQu xAy dpg D6ng Th5p.

Cdn cri vdo ktit qui SXKD c15 ctpt dugc trong ndm202O, nhfln dinh tinh hinh thuc
tti v6 kinh te thi trucrng, dinh hudng phrlt tri6n vd khi ndng ifrp" hi6n cua Doanh
nghiQp trong thoi gian t6i.

Nuy, C6ng ty C6 ph6n XAyldp vd Vpt liQu xdy dUng E6ng Th6p biro c6o Ktit qud
hoat d6ng SXKD ndm 2020, Kti hopch sin xu6t kinh do-anh ,ra OAriu ph6t triiSn nam
2021bao g6m crlc nQi dung nhu sau:

PrrAX THTI NrrAr
XET QUA HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH XATU 2O2O

1- Kh6i qu6t chung:

Ndm 2020 dugc xem ld m6t ndm cria nhirng kh6 khdn vd th6ch thric l6n OOi vOi
kinh t6 th6 gi6i n6i chung, trong d6 c6 Vi6t Nam. Kinh tti ttr6 gi6i duoc dg b6o suy
tho6i nghi6m trgng nh6t trong lich sri, tdng trucrng cira c5c ndn kinh tC lcrn deu giam
s6u do inh huong ti6u cuc cria dich Covid-lg. Tuy nhi6n, kinh tC Viet Nam v6n duy
tri tdng trucrng ducrng v6i t6c itQ tdng GDP u6c tinh dqt 2,91o/o. Mac du tdng truong
GDP ndm2020 c14 th6p nhAt trong giai doan 2}ll-2020 nhung tru6c nhtng t6c dQng
ti6u cpc cria dfch Covid-l9 thi d6 ld mQt thenh c6ng cria nu6c tavoit6c dQ tdng thu6c
nh6m nu6c cao nh6t th6 gi6i.

Trong tinh ta: ndm 2020 DOng Thrip ti6p tuc dr'mg thv 2 v6 chi s6 n6ng luc canh
tranh c6p tinh PCI, dring tht 2 v6 chi sO trigu qui quin tri vd hdnh chinh .6; rap ,iof,
PAPI vd nim trong top 3 vO t6c tlQ ting trucrng cria ndn kinh ti3 so v6i c6c tinh trong

({,
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khu v.uc. Ktit qui thlrc hiQn cdc chuong trinh, AC an trgng tdm cria Tinh dat dugc nhiQu
ktit qu6 tich cgc; m6i trudng dAu tu, kinh doanh cii thi6n; gil chhdng hda vd tinh hinh

, t. ,
s6n xudt ciic s6n phem chri luc cua Tinh 6n tlinh; hp tAng giao th6ng dugc c6i thi6n k6t
,rOi OOt g Th5p gAn h<rn v6i c5c vung kinh t6 trgng ditim, tao thu6n loi hcrn trong vi6c
thu hrit k6u gQi dAu tu, nhi6u dy 5n dAu tu dugc khdi cdng dua vdo hoat d6ng trong
ndm2020,....ddg6p phAn tpo dQng luc quan trgng thric dAy ph5t tri6n kinh te - xd h6i
dia phucrng trong tinh hinh dich benh Covid-19 cdn nhi6u diSm bi6n phric tap.

2-I<hAi qu6t tinh hinh hoat tlQng SXKD cria C6ng ry nim 2020:

a- Nhfln x6t d6nh gi5:

Nim 20201i.n4m thir tu C6ng tychinh thric di vdo ho4t clQng v6i m6 hinh C6ng
ty C6 phAn. HQi d6ng Quin tri, Ban T6ng Gi6m d6c Cdng ty cnng v6i todn th6 nguci
lao d6ng dA tflp trung tri tuQ, trf lgc nghiEn cr?u dua ra cdc phucrng an quin ly di6u
hdnh doanh nghiQp ngdy cing khoa hoc, phiit huy tinh ndng dOng, sfng tao vd mang
hi0u qu6 kinh doanh cao, qua d6 mQt lAn nfia C6ng ty chring ta rdt tu hdo vi dd hodn
thanh *u6t slc nhi6m.vp dugc giao ndm 2020, d6ng g6p kh6ng nh6 vlro sr,r ph6t tri6n
clung cho ndn kinh t6 Tinh nhe, tdng tich lfly d6ng kd vt cho Ngdn s6ch Nhd nu6c vir
v6n chu so hiru hiQn c6 tpi Doanh nghiQp, 6n dinh cu6c s6ng cho qqS lao cl6ng thucrng
xuy6n vd mang lai nhi6u di6m tich cpc khSc trong su6t thdi gian qua.

C5c hoat dQng SXKD cria C6ng ty ttmg bu6c dd dugc 6n dinh, llnh v.uc s6rn xu6t
vd kinh doanh sin phAm hiQn nay cua C6ngty d6u c6 mang lai hiQu qu6, cdc lopi s6n
ph6m nhu c5t khai th6c, b6 t6ng tuoi, bc i6ng nhga n6ng, c6ng b6 i6ng ly tdm, bdt
<lOng sin.... dd c6 uy. tin vd thucrng hiQu tr6n th! trucrng. Tuy nhi6n, ngoii linh vuc
khai th5c ld c6 kh6ch hdng rQng khip c5c tinh thenh khu vuc phia Nam thi cfc linh
vpc khSc cdn han ch6 vA thi trucrng chua mo rQng ra cdc khu v.uc l6n c6n. Qua d6, ghi
nhQn c6 nhirng thu4n loi vd kh6 kh[n thSch thric co bin nhu sau:

- Thufln lgi:

Nhd sg quan tdm chi dao cira Tinh riy, HDND, UBND tinh D6ng Th5p, c5c Scy

ban ngdnh cria Tinh trong cdng trlc t16i m6i vd ph6t tri6n doanh nghi6p, 1u6n h6 trg,
theo ddi, dQng vi6n khuy6n khfch C6ng ty ngdy cdng ph6t tri6n.

c6ng ty lu6n ch6p hdnh dring Quy dinh Ph6p luflt trong mgi hopt dQng kinh
doanh vd trong c5c m{t khSc co li6n quan. Lu6n ph5t huy thti mpnh kC cA vd ndng luc,
kinh nghiOm vd tdi chinh, qu6n tri6t t6t chtr trucyng thUc henh titit kigm nhirn tdng
ndng su6t, hp gi6 thdnh. XAy dUng vd duy tri thucrng xuy6n m6i quan hQ t6t v6i kh6ch
hdng, tpo cAu n6i giira nhd cung cAp vd ngudi ti6u dung. Tinh hinh tdi chinh minh
b4ch, cdn c16i sir dr;ng t6t <lOng v6n, kh6n g thdt thodt tdi i6n vd d6ng v5n chu scy hiru
dugc tdng th6m tu lgi nhupn OC tai.

. Sp dodn k6t, tam huytit trong diAu hdnh cua HQi il6ng Quan tri vd Ban T6ng
Gi6m d5c, tu tucrng chinh tri cua ngudi lao dQng dugc git virng, nhi€t tinh trong c6ng
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tdc, c6 nguiin thu nh4p 6n ilinh, dugc hucrng q.ryd, loi c6ng bing vd <lAy <hi mgi chtS

d6 theo quy <linh.

- Kh6 khin, th6ch thfc:

Anh hudng gi6n c6ch xd hQi do dfch bQnh Covid-l9 k6o dii, cdc c6ng trinh ph6i

tpm ngung tri6n khai thi cdng ho{c thi c6ng v6i ti6n d0 cham gdy Anh hucrng ratton
d6n sric ti6u thp hdng h6a tpi don vi.

Gi6 nhi6n 1i6u, nguy6n vQt liQu kh6ng 6n dfnh ldm 6nh hucrng ddn giSthdnh dAu

vdo cfing nhu sy c?nh tranh gay ght v6 gi6 ban sin phAm o nhi6u mdt hdng, co ch6

thanh toirn, hoa h6ng,..... tt c5c thanh phan kinh t6 kh6c n6n c6c dcrn vf ph6i linh ho4t

trong viQc hp gi|bdn sin phAm dC cpnh tranh d5n d6n hiQu qu6 kinh doanh o mQt s6

linh v.uc chua dat theo Lj, vqng.

C6ng t6c nghiOn criu thi truong ph6t tri6n s6n phAm m6i dua vdo SXKD cdn d
mric khi6m t6n. MQt s6 phuong tiQn, trang thi6t bi dd cfi, lpc hfu, thucrng xuy0n hu
h6ng,.. chua tl6p img <lAy dri, kfp thdi v6i nhu cAu thpc tiSn vd t6c ilQ ph6t tri6n nhu
hiQn nay.

b- ftlt quA ho4t dQng SXKD thgc hiQn ndm2020: (dusc t{nh til ngdy 01/01/2020
den 31/12/2020)

STT cni utu co BAN EVT KE HOACH
NAM2O2O

TH-II. c HrEN
NAM 2O2O

TYLE%
THI/C

HIEN SO
VOI KE
HOACH

I KGt qui ho4t tlQng SXKD
I TOng doanh thu Tr.d 600.000 589.624 98,27

2 T6ng chi phf Tr.d 500.000 468.694
1J Lgi nhu6n truoc thu6 TNDN Tr.tl 100.000 T20.930 120,93

4 Thurl rNPN ph6i nQp Tr.d 20.000 24.445

5 Lgi nhudn sau thu6 TNDN Tr.tl 80.000 96.48s 120,61

II Ph0n ph6i lgi nhu$n sau thu6
TNDN Tr.tl 80.000 96.485

I Trich Iflp Qu! dAu tu Tr.d 16.000 28.908

a Trich theo fi le 20% tr€n LNST Tr.d 16.000 19.297

b Trich bii sung thAm Qu! ddu tu Tr.d 9.611

2 Trich l0p Qu! khen thuong phric lgi Tr.rl 12.486 15.017

a Qu! khen thuhng ngudi qudn li' Tr.d 486 544

b
Qu! khen thubng, philc lqi cho Ngrdi
lao dQng (Trich 15% trAn fui nhuQn
sau thud TNDN)

Tr.d 12.000 14.47i
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STT csi rrtu co nAN DVT KE HOACH
NAM 2O2O

TI+& HrEN
NAM 2O2O

TY LEo/"
rrnl3

HIEN SO
VOI KE
HOACH

J

Thir lao ngudi phu .tr6ch QuAn tri
C6ng ty (2.000.000 dong/thdng, tuong
duong 0,020% tuAn bi nhuQn sau thud
TNDN)

Tr.d 24 24

4
Chia cO tirc ndm 2019 vucrt do ldm
trdn tj 16

Tr.d 7

5 Chia c6 tric cho c6c c6 d6ng Tr.d 51.490 52.490

6 Tj lQ chi cO triclv6n di6u l0 % 13,34 13,60

7 Lgi nhuQn cdn lai chua phdn ph6i Tr.cl 39

c- C6ng tdc di.utu hinh thdnh tdi sin cO Oinfr trong ndm2020:

STT DANH MUC oAu rU
GIA TRI
oAu rtl
(Tr.d6ng)

GHI CHU

1 M6y n6n mdu b0 t6ng 62 Nhd mdy BC t6ng

2 Xe tii HYLINDAI66C- 120.2r 364 ))

a
J

Khu6n c6ng D400*4m, Dl000*43,
D600*4m, D800*4m 470 ))

4 M6y hdn l6ng tp tlQng CNC D300-D1500 t.220

5 Xe cu5c 07-66XA-0506 1.280 Xi nghiOp Xdy dpng

6 Xe cu6c 09-66XA-0507 1.350 ,)

7 Xe lu rung2 b6nh th6p 665A.-0154 818 ))

8 Xe b5n tai FORD RANGER 66C-123.93 630 ))

9 Xe b6n trQn bC t6ng DEAWOO 66c-t24.0i t.245 Nhd m5y BO t6ng

10 Chitao, sria chfra Cria hdng X6o vpt 208 Ctra hing X6o Vpt

11 Xe tAi TMT DAISAKI 66H-000.80 393 Xi nghiQp XAy dpg

TONG CTA rNr OAU rU 8.040
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d- EAu tu tdi chinh:

STT rTN To CHTTC KINH Tf
GIA TRI
DAU TIT
(Tr.tldng )

GHI CIIU

I DAu tu viro C6ng ty con

I C6ng fy CP Van tdi BMC-ET 11.100 918.000 cP
2 C6ng ry CP Tu V6n Thitit t6 BIIC 564,8 271.700 cP

II EAu tu diri h4n kh6c

1 Cdng ty CP Docimexco 1.192,4 77.170 cP

PHAN THTIHAI
rc uo t cH sxKD vA DAu TrI PHAT TRrEN NAM 2021

l/ Xirc ctinh nganh nghA:

a- Ngdnh nghe kinh doanh chinh ctra COng ry bao gdm:

- Khai th6c c6t; san 6p mpt brng; mua b6n vft liQu xdy dtmg, b6 t6ng tuoi, bC
t6ng nhua n6ng, cting b6 t6ng li tdm.

- Thi c6ng xdy dr,mg cdng trinh giao thdng, dan dung, c6ng nghigp, thiry lgi,
c6ng trinh c6ng cQng.

- DAu tu xdy d1mg kinh doanh ha tAng k! thuat Khu c6ng nghiQp.

- Kinh doanh b6t clQng san.

b- Nganh, nghA c6 Hdn quan cl6n nganh, nghd kinh doanh chinh:

- Thri nghiQm co ly vflt liQu xdy dyng, ki6m rlinh chSt lugng xdy dpg.
- Co khi sta chta.

2/ Xirc ctinh mpc ti6u chfnh:

- Titip tpc ph6t huy, duy tri su 6n tlinh cAn thitit tl6 c6 dugc tu nhiAu ndm nay cira
Cdng ty vd ph6n cl6u chi6m uu thi5 hon nta trong cpnh tranh AOi vOi th! trucrng trong
tinh, ti6p luc duy tri t6t vdi kh6ch hang truydn thdng vd thu hrit ngu6n kh6ch hdng
m6i. Nghi6n criu ph6t triiSn sin phAm m6i nhu: c6t spch, gach kh6ng nung, ... vir dua
vdo ho4t clOng trong ndm202l, ttmg budc md rdng dia bin ho4t dQng SXKD sang c6c
tinh lan oQn vd khu v.uc kh6c.

- Titip tpc thgc hiQn t6t nh6t phuong ch6m cria C6ng ry g6m:

+ ooi voi cdc linh v.uc hopt <tQng: "uy tin - ch6t lugng - An toen".
. + Doi v6i ngudi lao dQng: "NhiQt tinh - Ndng <tQng - S6ng tao - Hi6u que,,.

+ E6i v6i kh6ch hdng: "Ei ctng b4n tron bu6c duong an cu - lac nghi6p,,.

.---:
t4A
,NG

P FI/

LAP

r xAt

ilG II
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3l Kehopch san xu6t kinh doanh vd phdn prroi tqi nhu4n ndm202r:

STT cni rmu co BAN EVT GIA TRI

I K6 ho4ch ho4t rlQng SXKD NAM 2021

1 T6ng doanh thu D6ng s00.000.000.000

2 T6ng chi phi E6ng 400.000.000.000

J Lgi nhu4n tru6c thuti T-triDN D6ng 100.000.000.000

4
rhuti nrroN
(20% ffAn fui nhusn trudc tnua fWOw) D6ng 20.000.000.000

5 Lgi nhu6n sau thu6 TNDN E6ng 80.000.000.000

6 V6n ili6u lQ d[ng ky D6ng 386.000.000.000

7 Tj'su6t lgi nhufn trudc thu6 TNDNA/iSn <li6u l0 % 26

8 Ti l9 chia c6 tuc/Vi5n di6u lQ % 13,34

9 Qu! luong Vi6n chric quan ly Cdng ty E6ng 3.888.000.000

a
- Qui luong cila ngudi dqi diQn phdn viSn Nhd
nudc Ddng 1.944.000.000

b
- Qui lnong cfia ngudi kh6ng dqi diQn phAn r6n
Nhd nudc D6ng r.944.000.000

10 Qu! lucmg ngudi lao d$ng D6ng 96.712.000.000

II K6 ho4ch ph6n pnSi tgi nhugn sau thu6 TNDN Edng 80.000.000.000

1
Trich lflp QuY ddu tu ph6t triiSn
(20% ffAn @i nhusn sau thud INDN) D6ng 16.000.000.000

2 Trich lflp QUI khen thucmg, phfc lgi Ddng 12.486.000.000

a
- Qu! khen thudng philc lqi cho ngudi lao dQng
(15% ffAn lqi nhuqn sau thud TNDN)

E6ng 12.000.000.000

b - Qu! khen thahng ViAn ch*c qudn ly C6ng ty D6ng 486.000.000

aJ
Thir lao ngudi phg tr6ch quan tri C6ng ty
(2.000.000 d6ngh4dng, tuong daong 0,03ok *An
lqi nhuQn sau thuA TNDN)

D6ng 24.000.000

4

Chia c6 tuc cho c6c c6 d6ng
(Trich 64,36ok ffAn lqi nhuQn sau thuA TNDN,
tugng drong I3,34% trAn Vdn diiu t€ daqc chia
co t[rc)

D6ng 51.490.000.000
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4/K|hoach ilAu tu trang thiet bidy ki6n:

STT
TEN PHTIOI{G

TIPN. THIET BI EVT
DAC EIEM-

CHUNG LOAI
NHA SAN XUAT

SO
Lr.IgNG

CHI PIIi DU
KIEN DAU TU

01
Xe cu5c brlnh hoi
0,3 m3 Chi6c DI qua su dgng 01 s00.000.000

02

Edu bria rung 6p ctr
t!rasen gan vao xe
cu5c 0,9 m3

cei Dd qua sri dpng 01 100.000.000

03 Xe bcnn cf,n Chi6c Cdn dii 45-50 m6t 0l 8.000.000.000

04
Xe b6n vpn chuyiSn
b0 t6ng Chi6c thc tich b6n 7-10 m3 02 3.000.000.000

05
Si16 chria xi mdng vi
citi t?o trpm 30m3
l€n 60m3/gid

cei Sric chria 60-80 t6n 03 1.500.000.000

06 Xe cdu thung Chii5c Stc tdi 5-8 t6n 0l 1.200.000.000

07 M6y b6 dai B6 Phgc vp sin xu6t cgc 01 65.000.000

08
V6
lopi

khu6n c5ng cac c6i Tu phi 300 tltin phi
1000

t6 1.200.000.000

09
HQ thting rfa b6 t6ng
thua d6 thu h6i d6

B6 NQi b9 ru thi6t k6 02 60.000.000

10
Bing tii rtua bO tdng.x
vao cong c6i DAu tu tdng cudng 01 60.000.000

11 M6y cua vdng c6i 01 140.000.000

t2 M6y mdi trpc B0 01 01 150.000.000

1.3 Mdy ciltplastma B6
Cdng sudt 150A-

200A 01 120.000.000

.\,J,\ia
,N \

yi
JUNG

,i,/,-rt
'./
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STT rtN pHUcrNG
TrTN - rnrrr 11

DVT
DAC DIEM _

CHUNG LOAI
NHA SAN XUAT

SO
LTIqNG

cm rui of
rrnN oAu rU

T4
M6y x5c dinh d0
nhcrt dQng hgc

B6 Model: STYDN-3 01 78.430.000

15

Mdy x6c dinh
luqmg parafin
nhpa ducmg

hdm
trong c6i Model: T8T-0615 0l i56.200.000

T6
Xi lan c6 k6t c6u dit
cau va can cau

B0

HiQu American,
Bucyrus tu 7lB trd
l6n ho{c hiQu kh6c

tinh ning tuong
ducmg

02 18.000.000.000

17

M6y nd sri dpng cho
>. ;.can cau va xang

gudng khai thSc
c6i

HiQu Mitsubishi,
isuzu, Cumin, Hino, ..

ho{c c6c hiQu khSc c6
cdng su6t tu 450hp

d6n 700 hp

10 10.000.000.000

18 Xe cu5c b6nh hoi 05 Chi6c 01 700.000.000

t9 Xe t6i ben Chi6c Tii trgng 4m3 trd l6n 01 700.000.000

T6ng cQng: 4s.729.630.000

Bdng chft: B6n muoi ldm rj, bay trdm hai muoi chtn triQu sdu trdm ba muoi ngdn
-;dong.

Ngudn v5n cl6u tu: dugc trich tir Qu! dAu tu ph6t tri6n vd v5n huy dQng kh6c.

Trdn ccy s& dy kitin kti hopch dAu tu ndy, C6ng ty sE tinh to6n, phdn UO AC tfrpc

hiQn dAu tu cho phn ho,p.
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5/K|hopch tri6n khai ctAu tu c6c du an ndm202l:

STT rnx o$ AN rn uo , cH DAu rrl
VA NGUON VON EAU TTI

DVT
GIA TRI
BAU TtI

NAvr zozr
GHI CIIU

1

Dq,i" Khu cdng nghiQp Tdn Ki0u, x5 Tdn
Ki6u, huyQn Th6p Mudi, tinh D6ng Thrip.
(Dy 6n tri6n khai fri 2019-2023 voi tdng
gi6 tri dAu tu ld, 1.266 rj ddng (trong d6
vdn C6ng ty ld 790 rj,dong))

Tv.d 500

2

DU an CUm c6ng nghiQp Tdn L4p, x6 T6n
Nfuan D6ng, huyQn ChAu Thanh, tinh
D6ng Th6p (Dg 6n tri6n khai tu 2018-
2020 vbi t6ng gi6 tri itiu tu la 3$,9 ty
dQng (trong d6 v6n C6ng ty ld 123,9 tj,
d6ng; C6ng ty dd gidi ngdn diin
3 1/1 2/2020 ld 87,3 rj, dind)

ri.d 15

3

Dy in DONGTIIAP-BMC Nam S6ng
Ti6n, x6 Tdn Nhufn D6ng, huyQn Chdu
Thenh, tinh D6ng Th6p (Ngudn vr5n diu
tu: dugc trich tu Qu! rliu tu ph6t triiSn vd
vtin huy dQng kh6c)

Tv.d 10

6/ Giei ph6p-thuc hiQn:

;6 lir ndm gpp phii ,6t nt i6u kh6 khdn, th6ch thftc cho C6ng ty a" 
f 

':\
nhi6u nguy6n nhdn. Vi v{y, ngodi viQc tii5p tpc khai th6c nhirng thufln lqi da cO duo. iil
th] Cdng ty chung ta cAn phii phdng ngya mgi rui ro mQt cSch cao nh6t va AiCt nhmry'
bit nhtng co hQi mQt cdch t6t nhat, mu6n dugc nhu th6 C6ng ty chfng ta phii thpc '
hiQn t6t cdc gihi ph6p sau ddy:

- Titip t.uc duy tri thUc.hiQn tt5t c6c Quy dlnh Ph6p lu6t, chri trucrng chinh s6ch
cta Nhi nu6c vd cria Tinh vC mgi m4t c6 li6n quan.

- COng t5c td chric sin xu6t ca, HC, tpc c6i ti6n nhim ndng cao ndng su6t, nghiCn
cftu 6p dUnS khoa hoc cdng nghe viro trong sin xuAt; chf trgng c6ng t6c sua chta,bbo
d"gg vi dAu tu mQt c6ch hgrp ly vdo co sd h4 tAng, phucrng iig.r, tfri6t bi dA ndng cao
chdt luqng dich v.u.

- Tap trung nghiCn cftu vi ph6t trii5n c6c m$thang kinh doanh m6i c6 ti6m nSng
tror,rg ttrng linh v.uc hopt dQng nh6m drlp rmg t6t hcyn cho nhu cAu thi trucrng nhu: sin
phAm c6t sach, g?ch kh6ng nwg, trang trf nQi thdt,.... vd tiiip tpc ddy m4nh ph6t tritin
hon nta 6 cdc linh vuc {*g c6 lgi thti nhu: cdtxiry d}mg, UC tOng tuoi, cdng b0 t6ng
li tdm, b6t O6ng sin, h4 tAng khu c6ng nghiQp, ....
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- Khuy6t khfch ngudi lao dQng dang c6ng tdc tai .cdc bQ phan chri dQng hon trong
c6ng viQc dugc giao vd tdng cuong qdng 

"uo 
i,irrg ki6n c6i ti6n de gifp 

'Cdng 
ty hoen

thi6n hon vd mei mpt. Nghien 'iJ rap icp tai t6"chirc .a, ;;t, #;il ,a ,t,il ;t;
9r4 guen ly vd di6u hdnh, luc lucrng ,gooilao d6ng sao cho phu hqrp ririat. xay dung
kO hoach ddo tao, b6i du6ng cdn bQ quan ly, ky thu?t nhim ttray d6i nh4n thric va tA-
nhin, n6ng cao tfnh chuy6n nghi6p cho ngudi lao dQng.

Khuytin. khich, <10ng vi6n vd khen thucrng klp thdi nhirng crl nhdn hay tap thi5 c6

lhenh tich. Titip tr,rc duy tii tot viQc chim lo d&i s6ng v{t ctr6iva tinh than cho ngudi
lao d6ng, thgc hiQn t6t cdng titc giito dUc chinh tri tu tuong sao cho ngudi lao itQng
ngdy cngg hiiSu rd hcrn v,i quvcn lf,i, trech nhiQm vdnghia v.u cria minh;U;trrn.o"[
tdc vir c5ng hitin.

- Thgc hi6n ttlt c6ng t6c gifi gin an ninh chfnh tri, trpt t.u an todn xd hQi, phdng
ch6y chfra chdy, v6 sinh m6i truong tqi cdc.bQ phan, tao nirim tin vdi chfnh qry0" ua
nhdn ddn noi l1opt dQng. Titip t.uc duy tri t6t c6ng t6c an sinh xd hQi vdi tintr ttrAn Eu
nguyQn cao nh6t.

. TrOn tl6y ld nQi dung 86o c6o_k6t qui hopt ddng SXKD ndm2020, K6 ho4ch san
xuAt kinh doanh vd ddu fi phSttriiSn nim 2O2l cria C6ng ty CO phe" Xdy 6p've Vat
li6u xdy dgng D6ng Thrlp xin thdng qua d4i hQi d6ng.O JOng.

DAr DrpN THEO PHAP LUAT CUA CONC ry
ronc crAu ooc {)'t-

Nguy6n Hfru Phufc

Noi nhdn:
- C6c c6 d6ng;
- Luu h6 so Dai hQi.

a tQruo tr
CO PHAN

10
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cdNc ry cO pHAN coNG HoA xA not cHU NcHi.q,vIET NAM
xAv LAp v,q. vLxD DoNG rnAp DQc rflp - iu do - H4nh phric

SO: . /+Q../TTr-HDQT E6ng Thdp, ngdy 25 thdng 6 ndm 2021

ro rniNn
VG viQc thdng qua nQi dung phfln ptriii tqi nhu$n nilm2020 cfra Cdng ty

Kinh gai: Dgi hQi tl6ng cO AOng

Cdng ty CO ph6n Xffy tip vir VLXD Diing Thdp

Cdn c* LuQt Doanh nghiQp tA SS/ZOZI/QH|4 ngdy I7/6/2020;

Cdn cth Diiu l€ t6 chrlc vd host dlng cila C6ng ty CO phdn XAy hp vd VLXD
D6ng Thdp;

Cdn crh NShi quyiit Dqi h/i d6ng cii d6ng thudng niAn ndm 2020 sA OUllg-
DHDCD.2020 ngdy 26/6/2020 crta C6ng ty CO phdn Xdy ldp vd VLXD D6ng Thdp;

Cdn cth Bdo cdo tdi chinth ndm 2020 dd duqc kidm todn bdi C6ng ty TNHH Ki€m
todn vd Ta vtin RSM vd daqc c6ng bti theo Quy dinh Nhd nudc hi€n hdnh.

Cdn c* NShi qryiit HDQT sA tUU}-HDOT ngdy 24/5/2021 vi vi6c th6ng nhift
th6ng qua cdc nQi dung vd ldm co sd trinh Dgi hQi d6ng ci5 ddng thudng ni€n ndm
202 I.

Nay, kinh trinh Dpi hQi cl6ng cO d6ng bi6u quy6t thdng qua nQi dung ph6n ph6i
lgi nhu{n sau thu6 TNDN ndm 2020 cua C6ng ty nhu sau:

l. Viin Di6u le : 386.000.000.000 d6ng

Trong d6:

- Vtin Di6u lQ itugc chia c6 tfc : 385.954.000.000 cl6ng

- C6 phi6u qu! cira C6ng ty : 46.000.000 ddng

2.PhdnpfrOi tqi ntrufln sau thu6 TNDN : 96.485.000.000 ddng

STT cni rrnu co BAN DVT SO TIEN

I 2 3 4

I K6 ho4ch SXKD ndm 2020

I T6ng doanh thu EOng 589.624.000.000

2 Tdng chi phi E6ng 468.694.000.000

J Lqi nhuan tru6c thuti ttrtON DOng 120.930.000.000

4 Thu6 TNDN (20%) E6ng 24.445.000.000

5 Lqi nhufln sau thu6 TNDN DOng 96.485.000.000

6 V6n diAu lQ dane kf D6ng 386.000.000.000
'a V6n diAu 16 dugc chia cd tric 385.954.000.000

b C6 phi{iu qu} ctra Cdng ty 46.000.000

7 Tj'su6t lgi nhufn tru6c thu6 TNDNivdn dicu lQ % 31

8 Tj'lQ chia c6 tric/v6n dieu lQ dugc chia cO tirc % 13,60
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2

9
Qu! lucmg Vi6n chirc quin l;f ( Thryc hiAn theo iliAm a,

khodn 2, diiu l3 rqi Th1ng ru sA Z8/2016/TT-BLDTB ngdy
01/9/2016 )

D6ng 4.665.600.000

a
Qu! lucrng cta ngudi dai diQn v5n Nhd nu6c
( Tinh theo k€t qud thryc hiQn vd trinh cdc ciip cdc ngdnh
phA duyQt qu! luong cho 03 ngadi dqi diAnv6n)

D6ng 2.332.800.000

b

Qu! luong cira ngudi kh6ng ldm d4i diQn phdn v6n Nhd
nu6c ( Tinh theo k€t qud thryc hiQn vd trinh cdc crip cdc
ngdnh ph? duyQt qu! laong cho 04 ngadi kh1ng ldm dqi
diQn vin )

D6ng 2.332.800.000

l0 Qu! lucrng ngudi lao dQng D6ng 115.811.000.000

II Kii ho4ch phin ptriii lqi nhufn sau thu6 TNDN E6ng 96.48s.000.000

I Trich lflp Quy dAu tu ph6t tritin D6ng 28.908.000.000

a
Trich lflp QuI ddu tu ph6t triOn 20o/otr€n lqi nhuAn sau thu6
TNDN E6ng 19.297.000.000

b
86 sung Qu! ddu tu ph6t tri6n ttr lqi nhufln cdn l4i sau khi
chia c6 tric ( Tuctng duong 9,961% ffAn lqi nhudn sau
thuA TNDN )

D6ng 9.61 r.000.000

2 Trich lflp QUI khen thudng, phric lgi E6ng 15.017.000.000

a
Trich 10p Quy khen thudng, phirc lgi cho nguoi lao dQng

I5Yotr€nloi nhudn sau thu6 TNDN E6ng 14.473.000.000

b

Trich lap QUI khen thudng cho 07 Vi6n chric quin l1f

( Thwc hian theo Th6ng tu s6 28/2016/TT-BLDTB ngdy
01/9/2016)4.665.600.000 d : l2 x 1,4 : 544.000.000 d (dm
trdn sii), tuong duong 0,5630% ffAn fui nhudn sau thud
TNDN )

E6ng 544.000.000

a
J

Tht lao Ngudiphg tr6ch quin tri C6ng ty
( 2.000.000 d/thdng, tuong duong 0,024o/o tr€n lqi nhudn
sau thuA TNDN )

E6ng 24.000.000

4
Chia c6 ttrc2019 vugt, do ldm tron sO tlgu chi ( Tuong
itaong 0,007o/o ffAn fui nhuQn sau thud TNDN )

E6ng 7.000.000

5

Chia c6 tric cho c6c c6 il6ng ( Tr[ch tuong duong 54.402 %
ffAn lqi nhuQn sau thud TNDN, chidm tuong iluong /13,60%

tr1nvdn diiu l€ duoc chia cd ttlc )
D6ng 52.490.000.000

6
Lqi nhufln cdn lai chuaph6n ph6i guong duong 0,040%
tAn lqi nhuQn sau thud TNDN)

EOng 39.000.000

TrAn trgng kinh trinh Dai hQi./.

rM. HQr ooNC QUAN rRI

4V
=/ .,* \ue

(.

s:14O6]\)-i-Yo''aoNe Tv\ /

XAY tAP VA
vAr uiu xAy orjr

V6 Dinh Qu6c Huy
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy 

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

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

tại đại hội tổ chức chính thức vào ngày ... tháng .... năm 2021. 
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CHƢƠNG I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1.  Giải thích thuật ngữ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

đầu; 

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

trưởng; 

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

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

trưởng. 

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

Chứng khoán; 

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

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

danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

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

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

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

qua; 

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

con. 

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

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

Tháp góp vốn trên 50% Vốn điều lệ. 
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2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản 

khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

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

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 ty 

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

LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP. 

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

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. 

- Tên Công ty viết tắt: DONGTHAP BMC. 

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

hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

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

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Điện thoại: 02773858959 - Fax: 02773852751 

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

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

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

quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

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

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

thành lập và là vô thời hạn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 
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Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của công ty chưa 

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

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

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

hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. 

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

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

HĐQT sẽ cử người khác thay thế. 

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. 

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

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

nhất nhằm bảo đảm hợp pháp của doanh nghiệp. 

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

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

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

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

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

nghiệp khác. 

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

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

CHƢƠNG III  

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

Điều 4.  Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty  

Stt Tên  ngành Mã ngành 

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

dụng hoặc đi thuê. 

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

6810 

(chính) 

2 Hoàn thiện công trình xây dựng. 

Chi tiết : trang trí nội thất. 

4330 

3 Đóng tàu và cấu kiện nổi. 

Chi tiết: đóng mới các loại phương tiện thủy. 

3011 

4 Sản xuất vật liệu xây dựng. 

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

2392 

5 Lắp đặt hệ thống điện. 

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

4321 
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Stt Tên  ngành Mã ngành 

6 Chuẩn bị mặt bằng. 

Chi tiết: san lắp mặt bằng. 

4312 

7 Vận tải hành khách đường bộ khác. 

Chi tiết: vận tải hành khách bằng đường bộ. 

4932 

8 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. 

Chi tiết : xây dựng công trình giao thông. 

4210 

9 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

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

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

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

4290 

10 Xây dựng công trình công ích. 

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

cấp điện áp từ 35KV trở xuống. 

4220 

11 Xây dựng nhà các loại. 

Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng. 

4100 

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

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

2395 

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

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

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

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

thuật, lĩnh vực: xây dựng - hoàn thiện; lắp đặt thiết bị công trình dân dụng. 

Thiết kế xây dựng công trình: dân dụng, vỏ bao che công trình công 

nghiệp (nhẹ, CBTP, VLXD), hạ tầng kỹ thuật. Giám sát công tác xây dựng 

và hoàn thiện công trình: giao thông (cầu, đường bộ). Thẩm tra thiết kế kỹ 

thuật và dự toán. 

7110 

14 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. 

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

dựng. 

7120 

15 Vận tải hành khách đường thủy nội địa. 

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

5021 

16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 4933 

17 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 

Chi tiết: khai thác cát. 

0810 

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

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

4663 

19 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. 

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

5022 
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Stt Tên  ngành Mã ngành 

20 Sữa chữa máy móc, thiết bị. 

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

3312 

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

22 Sản xuất sản phẩm chịu lửa. 

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

khô. 

2391 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

của pháp luật. 

CHƢƠNG IV  

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

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

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

Nam đồng). 

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

là 10.000 đồng/cổ phần. 

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

phù hợp với các quy định của pháp luật. 

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

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

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

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do 
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Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần 

đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện 

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

thuận khác. 

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

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

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

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

Điều 7.  Chứng nhận cổ phiếu 

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

loại cổ phần sở hữu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cổ phiếu. 

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

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

phải bao gồm các nội dung sau đây: 

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

khác; 

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

mới. 

Điều 8.  Chứng chỉ chứng khoán khác 

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

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

Điều 9.  Chuyển nhƣợng cổ phần 

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

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

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

chứng khoán. 

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

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

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

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

riêng đối với từng loại cổ phần. 

Điều 10.  Thu hồi cổ phần (đối với trƣờng hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp) 

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

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

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

không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

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

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

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

hồi. 

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

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

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

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

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

phù hợp. 

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

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

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

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

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

bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

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

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

trong việc gửi thông báo. 

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 và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát. 

4. Tổng giám đốc. 
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CHƢƠNG IV  

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 

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

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

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

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

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

biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do 

Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

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

c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng 

cổ đông trong Công ty; 

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của 

pháp luật có liên quan; 

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách 

cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; 

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

đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng 

với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 

Luật Doanh nghiệp; 

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở 

hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần 

ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công 

bố theo quy định của pháp luật; 

l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp; 

m. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

các quyền sau: 
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a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 

giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí 

mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. 

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 

hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải 

bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của 

tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm 

đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu 

trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. 

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày 

khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn 

đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên  

có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi 

khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 

ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số 

ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

Điều 13.  Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi 

hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có 

cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì 

cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ 

phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 
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4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty 

và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung 

cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông 

qua các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

d.Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực 

hiện một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty. 

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14.  Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và 

trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết 

định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng 

không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại 

hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác 

định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

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

địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được 

kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các 

khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời 

đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của 

Công ty. 

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

trường hợp sau: 
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a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của 

Điều lệ công ty; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn 

bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan 

hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có 

liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn [30] 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc 

nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; 

b.Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay 

thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 

140 Luật Doanh nghiệp; 

c.Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

d.Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 

Luật Doanh nghiệp. 

Điều 15.  Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
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h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 

m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm 

toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 

đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 

kiểm soát; 

e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

f. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

g. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

h. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

i. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; 

k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

m. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần 

và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể 

từ ngày thành lập; 

n. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

o. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 
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q. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

r. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 

1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của 

Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; 

t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản 

trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

u. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được 

đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16.  Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp 

tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự 

họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo 

quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ 

chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy 

quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi 

đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm 

văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 

chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền 

vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp: 

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự; 

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về 

một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước 

khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17.  Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu 

đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất 
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cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi 

bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu 

được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó 

trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần 

ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy 

ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông 

qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện 

theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó 

đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ 

chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó 

(không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của 

cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có 

mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại 

có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với 

các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn 

liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan 

đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty 

phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18.  Triệu tập họp, 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 thường niên và bất thường. 

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty 

phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội 

đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 

quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 
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3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên 

trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh 

sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ 

ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội 

đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được 

gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường 

hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời 

họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao 

gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có 

quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai 

mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ 

đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định 

tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% 

cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy 

định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình 

và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 19.  Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

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

diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể 
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từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến 

hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 20.  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 

phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết 

theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo 

ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của 

cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội 

đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. 

Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có 

ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành 

nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để 

quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề 

nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định 

căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được 

ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền 

tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm 

dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được 

biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng 

quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên 

tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều 

hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và 

người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 

nghị của chủ tọa cuộc họp. 
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3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng 

vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều 

hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được 

thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp 

dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa 

hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 

chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc 

cuộc họp. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc 

vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường 

hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau 

đây: 

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý khác; 

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình 

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng 

ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và 

chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

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

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy 

định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những 

người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị 

quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 
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10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, 

biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định 

tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán. 

Điều 21.  Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 

65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc trên 65% 

tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

e. Gia hạn hoạt động Công ty. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu có 

quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường 

hợp quy định tại các khoản 1, khoản 3 Điều này và khoản 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp. 

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác 

định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu 

cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 

ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội 

đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 

phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. 

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục 

thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

 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 
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Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu 

cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định 

tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông 

là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở 

chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp 

lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và 

số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

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

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi 

thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông 

là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ 

đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín 

và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được 

giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 

lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, 

thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không 

tham gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm 

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 

biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 

đề; 

đ. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám 

sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 

đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm 

phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có 

thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 

giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có 

giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 23.  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập 

thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương 

ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 

thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 
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h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký 

biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng 

quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản 

họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi 

kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản 

họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và 

bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng 

ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu 

đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải 

được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24.  Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền yêu cầu 

Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 

nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 4 điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

CHƢƠNG VII  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25.  Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp 

Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu 

về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam 

kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và 

phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất 

của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng 

cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 
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c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công 

ty khác); 

đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e. Các thông tin khác (nếu có); 

g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng 

cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác 

và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu 

quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 

từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được 

đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; 

từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử 

tối đa bảy (07) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội 

đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại khoản 4 điều 26 Điều lệ này. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị  03 ngƣời. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập 

Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả 

thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là 

thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp 

quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:  

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty được thực hiện theo điểm a khoản 1 điều 137 Luật 

doanh nghiệp và thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành phải chiếm ít 

nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.  

4.  Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị. 
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          a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp. 

         b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty  

c. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

d. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác. 

f. Đối với Doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Của 

Luật doanh nghiệp thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ  gia 

đình Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng công 

ty, của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 

trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định 

tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

6. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo 

quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Điều 27.  Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại 

hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ 

sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hằng năm của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp; 

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật; 

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá 

trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công 

ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ công ty, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật 

Doanh nghiệp; 
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i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng 

khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành 

viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi 

khác của những người đó; 

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành 

lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp khác; 

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết; 

n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông 

tin của công ty; 

s. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán. 

Điều 28.  Thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 

quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị 

do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 
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4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 

việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, 

có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, 

lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 

ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới 

tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm 

sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo 

hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 

phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 29.  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 

ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận 

đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy 

quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình 

phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
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hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong 

số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên 

còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 30.  Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. 

Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu 

tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu 

bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 

người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu 

rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 

không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay 

thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 

phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 

quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 

quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng 

quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 
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8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số 

thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể 

từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn 

một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 

Điều này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 31.  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 

phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên 

của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một 

trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội 

đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết 

thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 32.  Ngƣời phụ trách quản trị công ty 
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1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị 

công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật 

Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

3.Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 

đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 

của pháp luật; 

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công 

ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

CHƢƠNG VIII  

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33.  Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc 

kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ 

nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 34.  Ngƣời điều hành doanh nghiệp 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng. 

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, 

Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với 

cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành 
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doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong 

hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám 

đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục 

riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ 

đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 35.  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người 

khác làm Tổng giám đốc. 

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và 

trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp. 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty. 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan đại diện Chủ sở hữu, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám 

đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát công ty. 

d. Không được kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp khác. 

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công 

ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể 

cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
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5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội 

đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới 

thay thế. 

CHƢƠNG IX  

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36.  Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 

hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu 

thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 37.  Thành viên Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của 

thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định tại khoản 2 Điều này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ này. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 38.  Trƣởng Ban kiểm soát 
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1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn 

một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp 

các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39.  Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 

nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm 

toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh 

nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 

giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 

quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh 

và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của 

Công ty trong giờ làm việc. 
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9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công 

tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 40.  Cuộc họp Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham 

dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập 

chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải 

ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ 

nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm 

rõ. 

Điều 41.  Tiền lƣơng, thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức 

tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm 

soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá 

tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

CHƢƠNG X  

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  

KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 42.  Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ 

với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng 

vì lợi ích của Công ty. 

Điều 43.  Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 
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1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng 

những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm 

quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những 

người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch 

nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực 

hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán 

về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại 

lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng 

hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có 

liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao 

dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị 

và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên 

Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch 

phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% 

trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung 

quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công 

bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của 

các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 44.  Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 

người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không 

hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 

phạm của mình gây ra. 
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2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên 

quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và 

không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành 

khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ 

theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên 

cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm 

trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản 

phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ 

việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 

người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

CHƢƠNG XI  

QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 45.  Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa 

chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin 

không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 

giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí 

mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra 

cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà 

người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 

người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ 

đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của 

mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài 

sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm 

soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp 

luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký 

kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 
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CHƢƠNG XII  

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 46.  Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh 

nghiệp. 

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ 

và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, 

các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

CHƢƠNG XIII   

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC CÔNG TY CON 

Điều 47.  Quyền và trách nhiệm của Công ty đối với Công ty con 

1. Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ sở hữu trong 

quan hệ với Công ty con theo quy định. 

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa Công ty và Công ty con đều phải được 

thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng. 

3. Công ty không được can thiệp ngoài (vượt) thẩm quyền của chủ sở hữu buộc 

Công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường 

(giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà 

không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho Công ty con thì 

Công ty phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó. 

Điều 48. Quyền và trách nhiệm của ngƣời đại diện quản lý phần vốn của Công ty ở 

Công ty con 

1. Quyền, trách nhiệm của Người đại diện: 

a. Người đại diện thực hiện quyền, trách nhiệm của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp 

khác có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng các nhiệm vụ được chủ sở hữu 

giao. Kịp thời báo cáo cho Công ty về tình hình doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không 

đảm bảo khả  năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ 

đông giao hoặc những trường hợp sai phạm khác. 

b. Người đại diện phải xin ý kiến chủ sở hữu bằng văn bản trước khi tham gia ý 

kiến, biểu quyết và quyết định mọi vấn đề tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc 

họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên (về ngành nghể kinh doanh, mục tiêu, 

nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển, việc tổ 

chức lại, giải thể, phá sản, ban hành điều lệ, sửa đổi – bổ sung điều lệ, việc tăng hoặc 

giảm vốn điều lệ, đề cử để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm đối 

với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, phân phối lợi nhuận và 

trích lập, sử dụng các quỹ, chia cổ tức hàng năm. 
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2. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của Người đại diện: 

a. Người đại diện, điều hành tại các Công ty con được hưởng lương, phụ cấp trách 

nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác quy định tại điều lệ của công ty đó và 

do công ty đó trả theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hàng năm người đại diện còn 

được thưởng theo quy chế quản lý Người đại diện vốn của Công ty tại các công ty con. 

b. Người đại diện kiêm nhiệm, không tham gia chuyên trách trong Ban quản lý, 

điều hành doanh nghiệp khác thì thù lao,tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm 

(nếu có) và các quyền lợi khác được hưởng do Công ty chi trả theo quy định của pháp 

luật. 

c. Người đại diện khi được quyền mua cổ phần phát hành thêm, trái phiếu chuyển 

đổi theo quyết định của công ty cổ phần (trừ trường hợp được mua theo quyền của cổ 

đông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn bản cho Công ty. Công ty quyết định bằng văn 

bản số lượng cổ phần của Người đại diện được mua theo mức độ đóng góp và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện. Phần còn lại thuộc quyền mua của chủ sở hữu 

vốn. Trường hợp Người đại diện được cử làm đại diện phần vốn của công ty tại nhiều 

đơn vị, thì được ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại 01 đơn vị. Người đại diện tại 

công ty cổ phần có trách nhiệm chuyển quyền mua cổ phần còn lại cho chủ sở hữu vốn. 

3. Chế độ báo cáo của Người đại diện: 

Trên cơ sở báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty con được cử làm 

Người đại diện, định kỳ hàng quý và kết thúc năm tài chính hoặc đột xuất theo yêu cầu 

của chủ sở hữu. Người đại diện phải tổng hợp, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài 

chính, kiến nghị các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả vốn của 

Công ty đầu tư tại các Công ty con. 

Điều 49.  Quan hệ với các Công ty con 

1. Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông hoặc thành viên 

bên góp vốn chi phối tại Công ty con theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty 

đó. 

2. Công ty trực tiếp quản lý cổ phần, vốn góp chi phối ở Công ty con thông qua 

người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con. 

3. Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người đại diện phần vốn góp chi phối của 

Công ty tại các Công ty con. Người đại diện được trực tiếp tham gia ứng cử vào các chức 

danh điều hành quản lý tại các Công ty con, phù hợp với pháp luật hiện hành và điều lệ 

của công ty đó. 

b. Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở các Công ty con. 

c. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào các 

Công ty con. 

d. Yêu cầu Công ty con cung cấp các báo cáo, tài liệu, thông tin cần thiết như quy 

định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của Công ty. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


42 
 

 

đ. Công ty có quyền chi phối các Công ty con thông qua người đại diện phần vốn ở 

các Công ty con phù hợp với Điều lệ của Công ty. Điều lệ của Công ty con bị chi phối 

các vấn đề sau: định hướng phát triển ngành và lựa chọn công nghệ mới, xây dựng kế 

hoạch dài hạn về phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ, Phối hợp 

nghiên cứu khoa học công nghệ, định hướng phát triển nguồn nhân lực. nghiên cứu khai 

thác thị trường; sử dụng thương hiệu chung của Công ty trong kinh doanh; và các công 

việc khác theo quy định của pháp luật. 

e. Các quyền, nghĩa vụ khác theo pháp luật và điều lệ của Công ty đó. 

4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty con: 

a. Thực thi tất cả các nghĩa vụ theo quy định về quyền của chủ sở hữu tại khoản 3 

điều này. 

b. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn góp của Công ty. 

c. Thực hiện trả lợi tức cho Công ty theo đúng các quy định của pháp luật hiện 

hành. 

d. Cung cấp các báo cáo, tài liệu, thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp 

nhất và báo cáo tổng hợp của Công ty. 

Điều 50.  Sử dụng dịch vụ chia sẻ 

Công ty xây dựng và thực hiện quy chế sử dụng dịch vụ chia sẻ chung trong các 

lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ tạo cơ sở cho sự phát triển 

đồng đều của các đơn vị thành viên và tiết kiệm chi phí, nâng cáo hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

CHƢƠNG XIV  

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 51.  Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức 

hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên 

quan tới một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh 

toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực 

thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu 

được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có 

thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về 

tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo 

đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận 

được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ 

đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở 
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giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng 

Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị 

quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày 

đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác 

được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

CHƢƠNG XV  

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 52.  Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, 

Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các 

tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 53.  Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết 

thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 dương lịch. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 

năm sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 54.  Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán Việt Nam, chế độ kế toán 

doanh nghiệp, hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp 

thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy 

định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập 

nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp 

Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự 

chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước 

pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

CHƢƠNG XVI  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN  

VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 55.  Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 
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1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm 

toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 

nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh 

theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh 

một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo 

tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 56.  Báo cáo thƣờng niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

CHƢƠNG XVII  

KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 57.  Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua 

danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 

lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội 

đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và 

các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến 

tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

CHƢƠNG XVIII  

DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 58.  Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số 

theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của 

Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

CHƢƠNG XIX  

GIẢI THỂ CÔNG TY 
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Điều 59.  Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định 

gia hạn; 

b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý 

thuế có quy định khác; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng 

cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được 

thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy 

định. 

Điều 60.  Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết 

thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công 

ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 61.  Thanh lý 

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau 

khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 

thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do 

Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các 

quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong 

số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh 

lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày 

thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty 

trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan 

hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của 

người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c. Nợ thuế; 

d. Các khoản nợ khác của Công ty; 

đ. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây 

được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 
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CHƢƠNG XX  

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 62.  Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, 

quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định 

pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: 

a. Cổ đông với Công ty. 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều 

hành khác. 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà 

giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng 

bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ 

ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định 

một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi 

bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các 

bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh 

tế. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc 

thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

CHƢƠNG XXI  

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 63.  Điều lệ công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, 

quyết định. 

2.  Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa 

được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với 

điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của 

Công ty. 

CHƢƠNG XXII  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 64.  Điều khoản thi hành 

1. Bản điều lệ này gồm 22 chương 64 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ 

phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhất trí thông qua ngày ...  tháng ... năm 2021 tại 

Đồng Tháp và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 
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2. Bản điều lệ này đã được các cổ đông sáng lập xem xét từng chương từng điều và 

cùng ký tên chấp thuận. 

3. Điều lệ được lập thành năm (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: 

a. Năm ( 05) bản đăng ký tại cơ quan quản lý theo quy định. 

b. Năm ( 05) bản lưu giữ tại trụ sở chính công ty 

4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

5. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

 

CHỮ KÝ CỦA NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

                                       TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                    NGUYỄN HỮU PHƢỚC 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP 

Căn cứ:  

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ……………………..………… ngày ... tháng ... năm 2021  

DỰ THẢO 
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CHƢƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-

BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội dung về 

vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo 

quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan được đề cập trong quy chế 

này. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 

1. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng 

Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy 

định của Điều lệ công ty.  

2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được 

quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

3. Công ty: là Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp 

4. HĐQT: là Hội đồng quản trị 

5. Ứng cử: là tự đề cử 

6. BKS: là Ban kiểm soát 

7. VSD: là Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam  

8. Đại biểu: là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền) 

9. Người phụ trách quản trị công ty: là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy 

định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

CHƢƠNG 2 – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội đồng cổ đông 

họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết 

định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng 

không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày 

kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b 
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khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d 

khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty; 

b. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần 

nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan; 

c. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

điểm khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban 

kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 

3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

d. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 

tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến 

hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và 

tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm 

những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi 

phí ăn ở và đi lại. 

Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 

Luật Doanh nghiệp. 

Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông 

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:  

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng 

quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc 

đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành 

để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 

phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một 

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

muốn của đa số người dự họp. 

d. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, 

hợp lý khác; 
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- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình 

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

e. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 

dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ 

được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

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

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 

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

tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành. 

g. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên.  

h. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự 

kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

i. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc 

tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

2. Thư ký đại hội:  

a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu; 

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 

thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty; 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa. 

3. Ban kiểm phiếu:  

a. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị 

của chủ tọa cuộc họp; 

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 
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- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; 

chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.  

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn 

thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 

a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại 

biểu phục vụ cuộc họp.  

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra cổ đông/đại biểu: 

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

- Trưởng Ban kiển tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ 

đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền 

dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

Công ty được tổ chức tiến hành. 

- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu. 

Điều 5. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh 

sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  

 1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 

họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trƣớc ngày đăng ký cuối cùng.  

 2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan theo 

quy định tại Quy chế thực hiện quyền của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán 

Việt Nam. 

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả 

cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trƣớc ngày 

khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp 

phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời 

gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên 

lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét 

thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của 

Điều lệ công ty. 

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối 

với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b. Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. 

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo 

thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên 

trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, 

cách thức tải tài liệu. 
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Điều 7. Chƣơng trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại 

Điều 3 Quy chế này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

được lập không quá [10 ngày] trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 

[nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn]. Công ty phải công bố thông tin 

về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 

ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 

Quy chế này; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 

quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên 

trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp chậm nhất [21 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp [nếu Điều lệ công ty 

không quy định thời hạn dài hơn] (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi 

một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các 

vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang 

thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu 

họp để các cổ đông có thể tiếp cận. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty có 

quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất [03 ngày] làm việc trước ngày khai 

mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác]. Kiến nghị phải ghi rõ 

tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn 

cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 

khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 

địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm 

giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 

khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 
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a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ [5%] 

cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy 

định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội 

dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 8. Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông: 

a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. 

b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách 

thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân 

thủ quy định tại Khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được cử thì 

phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu cử/biểu quyết được uỷ quyền cho mỗi đại 

diện).  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện 

tử; 

- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với qui 

định của Pháp luật. 

- Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để 

cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, 

bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, 

bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty.  

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội  

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy 

định tại Điều 16 Điều lệ Công ty; 

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập 

theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ 
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chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy 

quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi 

đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn 

bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

(nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

c. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi 

được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường 

hợp: 

- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự; 

- Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

- Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

- Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về 

một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước 

khi cuộc họp được triệu tập lại. 

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào 

ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông  

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 

phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết 

theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo 

ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó 

ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu 

quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo 

từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết 

tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban 

kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có 

quy định khác]. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm 

phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy 

quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham 

gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm 

dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được 

biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi. 

Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

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

đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết . 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn [30 ngày], kể 
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từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở 

lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn [20] ngày 

kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến 

hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 10. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 

quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức khác theo quy định của pháp 

luật hiện hành.   

Điều 11. Các nội dung đƣợc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

2. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

3. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên 

được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

4. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

5. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;  

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm 

soát; 

9. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

10. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

11. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

12. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

13. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần 

thiết; 

14. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

15. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần 

và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ 

ngày thành lập; 
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16. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

17. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

18. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở 

lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty [trừ trường hợp Điều lệ công ty 

quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác]; 

19. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

20. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 

1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của 

Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

21. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; 

22. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt 

động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

23. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội  

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

2. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo 

và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ 

đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ 

biểu quyết, Phiếu biểu quyết Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở 

hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết  

1. Nguyên tắc chung 

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 

chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ 

phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 

kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc 

điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 

a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu 

quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. 

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, 

Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán 

thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi 

biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem 

như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành 

viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu 
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quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không 

hợp lệ. 

b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu 

biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, 

“Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh 

dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại 

hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo 

hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại 

biểu. 

Điều 14.  Cách thức bỏ phiếu bầu cử  

1. Nguyên tắc chung 

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

- Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào 

HĐQT và Ban kiểm soát. 

2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử 

a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu 

b. Bầu cử theo phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều 13 Quy chế này. 

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu  

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp phiếu thẻ/phiếu biểu quyết 

tán thành, không tán thành,không có ý kiến. 

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ 

chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 

Điều 16. Điều kiện để nghị quyết đƣợc thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 

65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 

quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

đ. Tổ chức lại, giải thể công ty; 

e. Gia hạn hoạt động công ty; 

g. [Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định]. 

2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 
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Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc 

bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu 

quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo 

phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp 

và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 17. Thông báo kết quả kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của 

từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ toạ/ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi 

bế mạc cuộc họp. 

Điều 18. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty 

hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu 

công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ 

của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. 

Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ 

đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều 

này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty 

trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được 

về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít 

nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ 

đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp có quyền yêu 

cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 

nghiêm trọng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 19. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 

bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
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d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 

đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 

thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h. Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

i. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

k. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký 

biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng 

quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp 

ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết 

thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng 

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Điều 20. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 

dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và 

tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, 

nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên 

thị trường chứng khoán. 

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 

Điều 21. Trƣờng hợp đƣợc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản: 

a. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

b. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

c. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty 

d. Định hướng phát triển công ty;  

đ. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 
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g. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 

định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

h. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

i. Tổ chức lại, giải thể công ty: 

k. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động 

Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

l. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

Điều 22. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản 

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 

họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu 

quyết chậm nhất [10 ngày] trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách 

thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 18 Điều lệ Công ty. 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 

a. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích lấy ý kiến; 

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là 

cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính 

đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số 

phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử  của cổ đông; 

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến; 

- Phương án bầu cử (nếu có); 

- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

b. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, 

fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là 

cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông 

là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và 

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 
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- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ 

bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy 

ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư 

điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham 

gia biểu quyết. 

4. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu 

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm 

phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, 

trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ 

và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham 

gia biểu quyết/bầu cử; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, 

tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám 

sát kiểm phiếu. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 

đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm 

phiếu không trung thực, không chính xác. 

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu 

a. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có 

thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 

giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

b. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá 

trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Lưu tài liệu:  

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua 

và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công ty. 

7. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản 
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Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu 

Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 

nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty. 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Điều 23. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Lưu ý: Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp. 

Điều 24. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, 

bao gồm: 

1. Điều kiện tham gia:  

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ được lập 

theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ 

công ty.  

2. Yêu cầu kỹ thuật:  

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện 

thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet…). 

3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: 

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã 

được cung cấp theo quy định tại Điều 25 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với 

bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 25. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật 

khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin 

đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng 

nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu 

mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. 
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2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có 

thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp 

thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ 

đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác 

(nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội 

dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.  

Điều 26. Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 điều 8 Quy chế này. 

2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: 

Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền 

trực tuyến, đặc biêt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ 

liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các 

yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền. 

Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa 

mãn các điều kiện sau: 

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn 

thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.  

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi 

rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. 

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc 

chính thức. 

Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản 

chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc 

chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo 

thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến. 

Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu 

biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội 

đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 27. Điều kiện tiến hành 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 28. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến 

1. Nguyên tắc: 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi 

các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; 

- Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận; 

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể 

tại quy chế làm việc của đại hội; 
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- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký 

và chuyển lên cho Chủ tọa. 

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ 

tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu; 

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực 

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau. 

Điều 29. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ 

phiếu điện tử.  

Điều 30. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành 

hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ 

thống bỏ phiếu điện tử.  

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi 

nhận kết quả. 

2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:  

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định 

khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực 

hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào 

ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ 

thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu 

điện tử ghi nhận kết quả. 

- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu 

biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.  

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: 

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội 

dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại 

biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. 

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu 

có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với 

những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử 

vấn đề phát sinh đó.  

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả 

biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát 

sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết 

quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm 

phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.  
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- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là 

phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng 

số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử. 

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại 

hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiểu 24 giờ 

trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm 

ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi 

nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu. 

Điều 31. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều 

được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết 

không tán thành và biểu quyết không ý kiến. 

Điều 32. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 31 Quy chế này, 

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng 

vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công 

bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp 

Điều 33. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này. 

Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm 

Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt 

Nam. 

Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại 

Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 34. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC 

TUYẾN 

Điều 35. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Điều 36. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Điều 24 Quy chế này. 

Điều 37. Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 27 Quy chế này. 

Điều 38. Điều kiện tiến hành 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 39. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 29 Quy chế này. 
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Điều 40. Cách thức bỏ phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 30 Quy chế này. 

Điều 41. Cách thức kiểm phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 31 Quy chế này. 

Điều 42. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 32 Quy chế này. 

Điều 43.  Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 33 Quy chế này. 

Điều 44. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

CHƢƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 45. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT  

HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; 

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền 

lợi liên quan đến công ty; 

3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và 

quy định nội bộ của công ty; 

4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 

116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng 

đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.; 

5. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng 

tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 

8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; 

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 18 

Quy chế này. 

10. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp 

luật chứng khoán về công bố thông tin. 
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11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ 

công ty. 

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT  

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng 

khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty trong đó có 

quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 

của công ty và của các đơn vị trong công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các 

nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao 

nhất của cổ đông và của công ty; 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề 

được đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các 

Công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công 

ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 

giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc 

là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 47. Số lƣợng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT  

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành 

viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên 

Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: 

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành 

viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên 

Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập 

của Hội đồng quản trị. 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 

trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định 

tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

c. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy 

định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

d. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 
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Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT  

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 

của 01 công ty đại chúng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là 

thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 

Điều 49. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến 

dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba 

(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 

dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) 

ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 

đề cử theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc Hội đồng quản trị đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật 

Điều 50. Cách thức bầu thành viên HĐQT 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong 

số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại 

quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu 

thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc 

thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ 

lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 

21 Điều lệ công ty. 

Điều 51. Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 
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a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định 

tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp; 

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông 

bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại 

cuộc họp gần nhất. 

Điều 52. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty có 

trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 

của Luật hiện hành. 

Điều 53. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng 

văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam 

kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty 

nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội 

đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 
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d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty 

khác); 

đ. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty; 

e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang 

nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích 

có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

Điều 54. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong 

số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [90 ngày] kể từ ngày 

nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy 

quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình 

phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các 

thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại 

tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 55. Thù lao, thƣởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 

quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 
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thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 

việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 

thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, 

hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 

ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới 

tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau 

khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm 

cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp 

luật và Điều lệ công ty. 

Điều 56. Số lƣợng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 

họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và 

chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong 

số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 

Điều 57. Các trƣờng hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thƣờng 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu 

rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp 
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không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay 

thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

Điều 58. Thông báo họp Hội đồng quản trị  và quyền dự họp Hội đồng quản trị của 

thành viên Ban kiểm soát 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 

phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 

quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 

quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 59. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ 

số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành 

nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 60. Cách thức biểu quyết 

1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 3 

Điều này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác [theo quy định trong Điều lệ 

công ty]. 

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước 

sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

3. Biểu quyết 
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a. Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá 

nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 

dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và 

lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng 

quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp 

Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết 

của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu 

quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm 

vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a 

và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

đ. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 

đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân 

là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của 

Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên 

Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp 

đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các 

lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành 

viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu 

trên. 

5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn 

bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 

6. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này 

có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới 

các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành 

trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) 

ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể 

lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 61. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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Điều 62. Việc ủy quyền cho ngƣời khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản 

trị chấp thuận. 

Điều 63. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 64 Quy chế này. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng 

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản 

trị. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 64. Trƣờng hợp chủ tọa và/hoặc thƣ ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản 

trị 

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất 

cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy 

định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 63 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. 

Điều 65. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Công ty có trách nhiệm công bố 

thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của hiện hành. 
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Điều 66. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 

phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là [02 người] bao gồm thành viên 

của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. [Các thành viên Hội đồng quản trị không 

điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ 

nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.] Hoạt động của tiểu 

ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu 

lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 67. Tiêu chuẩn của Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Tiêu 

chuẩn khác do Điều lệ Công ty quy định. 

Điều 68. Việc bổ nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị 

công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật 

Doanh nghiệp. 

Điều 69. Các trƣờng hợp miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

1. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần 

nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

2. Người phụ trách quản trị công ty có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

Điều 70. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị công ty 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Công 

ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và 

quy định của luật hiện hành. 

Điều 71. Quyền và Nghĩa vụ của Ngƣời phụ trách quản trị Công ty 

Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông 

theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


34 

 

 

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của 

pháp luật; 

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công 

ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

CHƢƠNG 4 – BAN KIỂM SOÁT 

Điều 72. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban 

kiểm soát  

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trong đó có 

quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp 

có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban 

kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, 

Điều lệ công ty, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ được giao. 

3. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán 

viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

c. Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 

d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

đ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, 

Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn 48 giờ, 

yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

e. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 
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Điều 73. Số lƣợng, nhiệm kỳ, thành phần và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người.  

2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 

4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban 

kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát 

viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát  phải có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị 

kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 

5. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát 

viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực 

hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận 

nhiệm vụ. 

Điều 74. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 

lao động của công ty; 

đ. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e. Không phải là người là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 

Điều lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên 

công ty, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh 

nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công 

ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà 

nước tại công ty mẹ và tại công ty.. 

3. Trưởng Ban kiểm soát - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Điều 75. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 

khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên.  

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc 

tổ chức đề cử tương tự theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Quy chế này. Việc Ban kiểm 

soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 76. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn 

hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 

trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy 

định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 

như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 

ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế 

bầu cử, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thì việc 

bầu thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như 

trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý 

kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 

2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 77. Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau 

đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy 

định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau 

đây: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 78. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 

của luật hiện hành. 

Điều 79. Tiền lƣơng và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 

lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát; 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá 

tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác; 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của công ty. 

CHƢƠNG 5 – TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 80. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

1. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và 

trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể 

cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, [Điều lệ công ty và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị]. 

Điều 81. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 
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Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm 

soát viên của công ty và công ty mẹ; 

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 

d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 82. Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng Giám đốc 

theo đúng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 82 Quy chế này và trình lên 

HĐQT xem xét khi Công ty có nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc. 

Điều 83. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám 

đốc 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác 

làm Tổng Giám đốc. 

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. 

Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/ chấm dứt hợp đồng và quyết định các điều 

khoản của hợp đồng lao động được quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 27 và Điều 35 Điều 

lệ công ty.  

Điều 84. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 

Tổng Giám đốc 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 

của luật hiện hành. 

Điều 85. Tiền lƣơng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

1. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám 

đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

2. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại 

cuộc họp thường niên. 

CHƢƠNG 6 – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Điều 86. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết 

quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả 

họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình 

tự triệu tập họp HĐQT được quy định tại Chương 3 Quy chế này.  
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Điều 87. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát  

Nghị quyết/ Quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi 

đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên 

HĐQT.  

Điều 88. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám đốc 

Nghị quyết/ Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền 

hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng 

Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. 

Điều 89. Các trƣờng hợp Ban kiểm soát  và Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT 

và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 

a. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:  

- Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật doanh nghiệp. 

- Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt 

động của công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp luật hiện 

hành và Điều lệ công ty; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện 

thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Điều lệ công ty 

nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu 

quả; 

b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau: 

- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều lệ công 

ty không được thực thi. 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của những 

người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với 

HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc 

phục hậu quả. 

2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT: 

a. Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của 

Công ty; 

b. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

d. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 

chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các 

quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành 
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đ. Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (bao gồm cả bảng cân 

đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) 

cho từng năm tài chính phải được trình để HĐQT thông qua; 

e. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

g. Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp 

theo; 

h. Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 

Điều 90. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn đƣợc giao 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 

4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, 

cộng đồng, người lao động; 

5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông 

ủy quyền khác;  

6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 

Điều 91. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của 

HĐQT đối với Tổng Giám đốc 

Căn cứ vào báo cáo của Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được 

giao theo quy định tại Điều 80 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả thực 

hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với Giám đốc (Tổng Giám đốc). 

Điều 92. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho HĐQT, BKS 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho HĐQT 

a. Các nội dung theo Điều 90 quy chế này; 

b. Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công 

ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 

chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định 

của pháp luật. 

c. Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước ít 

nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm 

việc.  

Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 

Điều 167 Luật doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn [35%] tổng giá trị tài sản của doanh 

nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn 
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theo quy định tại Điều lệ công ty, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải 

thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên 

quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung 

chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao 

dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ 

công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan 

đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

2. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 

thông báo cho BKS 

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát 

hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối 

với thành viên HĐQT. 

b. Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, 

chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động 

kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. 

c. Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị. 

Điều 93.  Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 

HĐQT, các kiểm soát viên và Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên 

nêu trên 

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:  

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. 

Cụ thể như sau:  

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 

HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ; 

c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ 

sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc 

kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi 

báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì 

được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo 

cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; 

d. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn 

bản với HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm 

chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

đ. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, 

công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều 

lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo 

quy định của pháp luật; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


42 

 

 

e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công 

ty thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày 

so với ngày dự định nhận được phản hồi; 

g. Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày 

làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

h. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

mình. 

2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Giám đốc :  

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 

a. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Giám 

đốc  (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ các vấn đề 

mà các Kiểm soát viên quan tâm; 

b. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 

(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Giám đốc  để có 

thêm cơ sở giúp Giám đốc  trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết 

quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Giám đốc trước khi 

báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì 

được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo 

cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;  

c. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ; 

d. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo 

cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của BKS phải 

được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so với thời gian dự 

định nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép 

công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên 

quan. 

đ. Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ 

chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh công ty của BKS phải được 

gửi đến Giám đốc trước ít nhất bảy [07] ngày làm việc so với ngày dự định nhận được 

phản hồi. 

e. Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

minh 

3. Phối hợp hoạt động giữa Giám đốc và HĐQT: Giám đốc là người thay mặt  

điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.  

a. Khi có Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công 

ty, Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày trước 

ngày nội dung đó cần được quyết định;  

b. Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc 

tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 

thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 
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c. Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến 

quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính 

sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ công ty, các 

quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

d. Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công 

ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 

chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định 

của pháp luật; 

đ. Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 90 Quy chế 

này HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự định 

nhận được phản hồi.HĐQT. 

Điều 94. Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, Kiểm soát 

viên, Giám đốc và ngƣời điều hành khác 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả 

các đối tượng là thành viên HĐQT, Giám đốc và người điều hành khác. 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người điều hành 

doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài 

chính được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng 

thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề cập như: quyền lợi của các 

bên liên quan, hiệu quả hoạt động, những tiến bộ và cải tiến đạt được, v.v….  

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn 

đánh giá đã được thiết lập/các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện đánh giá 

hoạt động thành viên HĐQT.  

4. Việc đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện theo 

phương thức được đề cập tại cơ cấu tổ chức và hoạt động của BKS. 

5. Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các quy định nội 

bộ hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người điều hành này. 

Điều 95. Khen thƣởng 

1. HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng (nếu có) có trách nhiệm xây dựng chính 

sách khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt 

động tại Điều 95 của Quy chế này. 

2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty) hoặc các hình thức khác do 

HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng xây dựng. Các hình thức khen thưởng sẽ do Giám 

đốc phải lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT, kiểm soát viên sẽ do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định.. 

4. Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng được 

trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác. Mức khen 

thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT 

phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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Điều 96. Kỷ luật  

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hình thức kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ 

của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, cách chức. 

2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp không hoàn 

thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng sẽ phải 

chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.  

3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khi thực hiện 

nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tuỳ 

theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi 

ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

CHƢƠNG 7 – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 97. Điều khoản thi hành 

1. Quy chế này gồm 08 Chương và 97 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 

phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhất trí thông qua ngày …… tháng …… năm 

2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này. Việc bổ sung hoặc sửa đổi 

Quy chế phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và quyết định 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 

công ty chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định 

mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những quy định của 

pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ 

tịch HĐQT. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 VÕ ĐINH QUỐC HUY 
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QUY CHẾ 

Hoạt động của Hội đồng quản trị  

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 

chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ………………….…………. ngày ... tháng ... năm 

2021 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ 

chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các 

thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 

lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng 

quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước 

Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị đối với sự phát triển của Công ty. 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đồng Tháp, ngày …... tháng …... năm 2021 

DỰ THẢO 
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2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực 

hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng 

khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông 

tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị 

trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các 

nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao 

nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề 

được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ 

các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công 

ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 

giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập 

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao 

dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 4: Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 

hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông 

tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và 

cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng 

thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 
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3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được 

bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công 

ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác; 

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật 

Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 

88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ 

gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người 

có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; 

Điều 7: Chủ tịch Hội đồng quản trị  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức 

hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực 

hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản 

trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử 

lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, 

bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì 
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các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng 

quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới 

của Hội đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư 

ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 

các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và 

thủ tục hành chính; 

Điều 8: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông 

bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại 

cuộc họp gần nhất. 
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Điều 9: Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

hoặc có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản 

trị thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị 

phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội 

đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và 

các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 

quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng 

số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có 

quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 

viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính 

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng 

số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành 

bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí 

quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 

hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 

bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và 

phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của 

Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử 

viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 
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a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công 

ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng 

cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác 

và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội 

đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá 

trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công 

ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 
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i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng 

khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành 

viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác 

của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành 

lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy 

chế về công bố thông tin của Công ty; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, 

lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên 

Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy 

định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho 

Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên 

đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho 

Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ 

trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ 

thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 

Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết 

hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 

hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài 

chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa 

Công ty với một trong các đối tượng sau: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


8 

 

 

 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần 

phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật 

Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, 

giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội 

đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; 

thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch 

không có quyền biểu quyết. 

Điều 13: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông bất thường 

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

trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng 

văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên 

quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ 

đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc 

thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại 

Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 
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đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật 

doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 

phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên 

của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên 

của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo 

quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số 

thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15: Cuộc họp Hội đồng Quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 

trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 

họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và 

chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong 

số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu 

rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 
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không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay 

thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 

phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 

quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 

quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số 

thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể 

từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn 

một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 

Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 

kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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Điều 16: Biên bản họp Hội đồng Quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm 

bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được 

tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo 

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách 

nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng 

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 17: Trình báo cáo hàng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo 

cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 
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2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban 

kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm 

soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 

ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công 

ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít 

nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có 

chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 18: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 

quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng 

thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 

việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 

thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, 

hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, 

ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới 

tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau 

khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm 

cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp 

luật và Điều lệ công ty. 

Điều 19: Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai 

lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 
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1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích 

liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn 

góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp 

hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được 

thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung 

tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để 

thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty 

đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ 

được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu 

thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất 

cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành 

viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong 

quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công 

chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh 

vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành 

viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo 

cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp 

hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ 

công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì 

các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc 

bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc 

bàn giao đó. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và 

bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện 

các nghị quyết. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


14 

 

 

 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan 

hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc 

lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây 

dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23: Điều khoản thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp bao gồm 7 chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày …... tháng 

…... năm 2021. 

    

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 VÕ ĐINH QUỐC HUY 
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QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 

chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ……... ngày ... tháng ... năm 2021 

Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 

Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là “Công ty”) quy định cơ cấu tổ chức 

nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát và các thành viên 

Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định 

khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được áp dụng cho Ban 

Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban Kiểm soát 

chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội 

đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát. 

Chương II 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đồng Tháp, ngày …... tháng …... năm 2021 

DỰ THẢO 
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Điều 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 

đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ 

và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc 

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt 

hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá 

nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban 

Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 4: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát 

không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban Kiểm soát đã 

hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban Kiểm 

soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát 

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh 

nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 

Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
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e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 

Điều lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban 

Kiểm soát công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh 

nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty. 

Điều 6: Trưởng Ban Kiểm soát 

1. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 7: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát  

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện 

như quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải 

thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội 

đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban 

Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại 

Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm 

soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ 

ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 8: Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 
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phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong 

số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại 

quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 9: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy 

định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau 

đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 10: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm soát, Công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 

hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng 

văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải 

cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của 

công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử 

viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


5 

 

 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử 

viên Ban Kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc 

quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản 

lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế 

toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 

của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp 

đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, 

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc 

quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 

2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban 

Kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và 

cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại 

khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây 

gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ 

sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định 

tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, 

yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục 

hậu quả. 
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9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo 

cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của 

Công ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách 

người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, 

Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, 

yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 

nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 

thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp 

đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành 

viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, 

người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Điều 12: Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát 
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1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban Kiểm soát cùng thời điểm 

và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm 

theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công 

ty phát hành. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ 

tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người 

quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý 

khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều 

hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát 

hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 13: Trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại 

hội đồng cổ đông 

1. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo 

quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 

Luật Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban Kiểm soát 

nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện. 

2. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 

Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

Chương IV 

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14: Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên 

tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được 

làm rõ. 
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Điều 15: Biên bản họp Ban Kiểm soát 

Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các 

thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản 

họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành 

viên Ban Kiểm soát. 

Chương V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16: Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao 

gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban 

Kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành 

viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban 

Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công 

ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; 

giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên 

sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời 

điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều 

hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

Điều 17: Tiền lương và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức 

tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm 

soát. 
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2. Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá 

tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

Điều 18: Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích 

liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm 

chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng 

phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải 

được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ 

sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban 

Kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ 

lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban Kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công 

ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành 

viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát 

theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc 

Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết 

này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này 

không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các 

giao dịch có liên quan. 

Điều 19: Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát 

Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau 

nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách 

nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công 

ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng 

không có quyền chi phối các thành viên Ban Kiểm soát. 
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Điều 20: Mối quan hệ với Ban điều hành 

Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực 

hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21: Mối quan hệ với Hội đồng Quản trị 

Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị 

thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22: Điều khoản thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp bao gồm 6 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày …... 

tháng …... năm 2021. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN  

 

 

               

                Đặng Thanh Hồng 
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