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PHẦN MỞ ÐẦU 

Bản Ðiều lệ này ðýợc xây dựng cãn cứ vào: 

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; 

- Ðiều lệ mẫu (Ban hành kèm theo quyết ðịnh số 15/2007/QÐ ngày 
19/3/2007 của Bộ tài chính) áp dụng cho công ty niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 

- Các vãn bản pháp luật về chứng khoán, thị trýờng chứng khoán và  
vãn bản pháp luật khác có liên quan. 

- Bản Ðiều lệ Tổ chức hoạt ðộng của Công ty Cổ phần Khai thác và 
Chế biến Khoáng sản Lào Cai   

   Chúng tôiẬ những ỡổ ðông thỷm ẻự ỡuộỡ họp Ðại hội ðồng 

cổ ðông thýờng niên nãm Ứị11 củỷ Công ty Cổ phần Khai tháỡ và 
Chế ũiến khoáng sản Lào ặỷi cùng nhất trí thông quỷ và ỡỷm kết 
thựỡ hiện quy ðịnh về tổ ỡhứỡ hoạt ðộng và ðiều hành ỡủỷ Công ty 
Cổ phần ểhỷi tháỡ và ặhế ũiến khoáng sản ồào ặỷi nêu tại Ðiều lệ 
mới ðýợỡ sửỷ ðổiẬ ũổ sung và thông quỷ tại Ðại hội ðồng ỡổ ðông bất 
thýờng vào ngày 10 tháng 06 nãm Ứị11 với  ðiều khoản ỡụ thể nhý 
sau: 

CHÝÕNG I 

ÐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ÐIỀU LỆ 

 

Ðiều 1. Ðịnh nghĩa 

1. Trong Ðiều lệ này, những thuật ngữ ẻýới ðây sẽ ðýợỡ hiểu nhý sỷuờ 

a. "Vốn ðiều lệỦ là vốn ẻo tất ỡả ỡáỡ ỡổ ðông ðóng góp và quy ðịnh tại 
Ðiều Ờ củỷ Ðiều lệ nàyỀ 

b. "Luật ừoỷnh nghiệpỦ có nghĩỷ là ồuật ừoỷnh nghiệp số 
60/2005/QH11 ðýợỡ ọuốỡ hội thông quỷ ngày Ứệ tháng ĩỨ nãm ỨịịỜỀ 
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c. "Ngày thành lậpỦ là ngày ặông ty ðýợỡ ỡấp ấiấy ỡhứng nhận ðãng ký 
kinh doanh. 

d. "Cán ũộ quản lýỦ là Giám ðốỡ ðiều hànhẬ Phó Giám ðốỡ, Kế toán 
trýởngẬ và ỡáỡ vị trí quản lý kháỡ trong ặông ty ðýợỡ ữội ðồng quản 
trị phê ỡhuẩnỀ 

e. "Ngýời ỡó liên quỷnỦ là ỡá nhân hoặỡ tổ ỡhứỡ nào ðýợỡ quy ðịnh tại 
Ðiều 4.17 củỷ ồuật ừoỷnh nghiệpỀ 

f. "Thời hạn hoạt ðộngỦ là thời hạn hoạt ðộng ỡủỷ ặông ty ðýợỡ quy 
ðịnh tại Ðiều Ứ củỷ Ðiều lệ này và thời giỷn giỷ hạn ạnếu ỡóẦ ðýợỡ 
Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡủỷ ặông ty thông qua bằng nghị quyếtỀ  

g. "Việt ẢỷmỦ là nýớỡ ặộng hoà Ỹã hội ặhủ nghĩỷ ễiệt ẢỷmỀ 

2. Trong Ðiều lệ nàyẬ ỡáỡ thỷm ỡhiếu tới một hoặỡ một số quy ðịnh hoặỡ 
vãn ũản kháỡ sẽ ũỷo gồm ỡả những sửỷ ðổi hoặỡ vãn ũản thỷy thế 
chúngỀ 

3. Cáỡ tiêu ðề ạỡhýõngẬ ðiều ỡủỷ Ðiều lệ nàyẦ ðýợỡ sử ẻụng nhằm thuận 
tiện ỡho việỡ hiểu nội ẻung và không ảnh hýởng tới nội ẻung ỡủỷ 
Ðiều lệ nàyủ 

4. Cáỡ từ hoặỡ thuật ngữ ðã ðýợỡ ðịnh nghĩỷ trong ồuật ừoỷnh nghiệp 
(nếu không mâu thuẫn với ỡhủ thể hoặỡ ngữ ỡảnhẦ sẽ ỡó nghĩỷ týõng 
tự trong Ðiều lệ này. 

CHÝÕNG II 

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VÃN PHÒNG ÐẠI 
DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ÐỘNG CỦA CÔNG TY 

Ðiều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, vãn phòng ðại diện và thời 
hạn hoạt ðộng của Công ty 

1. Tên Công ty 

o Tên tiếng ễiệtờ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản 
Lào Cai 
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o Tên tiếng ỉnhờ Lao cai Mineral Exploitation and Processing Joint 

Stock Company 

o Tên giỷo ẻịỡh: Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản 
Lào Cai 

o Tên viết tắt: Khoáng sản Lào Cai 

2. Công ty là ỡông ty ỡổ phần ỡó tý ỡáỡh pháp nhân phù hợp với pháp 
luật hiện hành ỡủỷ ễiệt ẢỷmỀ 

3. Trụ sở ðãng ký ỡủỷ ặông ty làờ  

o Ðịỷ ỡhỉờ SN 045, ðýờng Ồhỷn Ðình ỒhùngẬ phýờng Ồhố ẤớiẬ thành 
phố ồào ặỷiẬ tỉnh ồào ặỷi 

o Ðiện thoạiờ 020.3830036                  

o Fax: 020.3830036                  

o Website:  www.khoangsanlaocai.com.vn 

4. Giám ðốỡ ðiều hành là ðại ẻiện thẳo pháp luật ỡủỷ ặông ty.  

5. Công ty ỡó thể thành lập ỡhi nhánh và vãn phòng ðại ẻiện tại ðịỷ ũàn 
kinh doanh ðể thựỡ hiện ỡáỡ mụỡ tiêu hoạt ðộng ỡủỷ ặông ty phù hợp 
với nghị quyết ỡủỷ ữội ðồng quản trị và trong phạm vi luật pháp ỡho 
phépỀ 

6. Trừ khi ỡhấm ẻứt hoạt ðộng trýớỡ thời hạn thẳo Ðiều Ạở.2 và Ðiều Ạệ 

hoặỡ giỷ hạn hoạt ðộng theo Ðiều Ờị củỷ Ðiều lệ nàyẬ thời hạn hoạt 
ðộng củỷ ặông ty sẽ ũắt ðầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.   

 

 

CHÝÕNG III 

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

 

Ðiều 3. Mục tiêu hoạt ðộng của Công ty 

1. Lĩnh vựỡ kinh ẻoỷnh ỡủỷ ặông tyờ 
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a. Khai tháỡẬ ỡhế ũiếnẬ kinh ẻoỷnh quặng kim loại ðẳnẬ kim loại 
mầuủ 

b. Mua bán máy móỡ thiết ũịẬ phụ tùng thỷy thếủ 
c. Tý vấn ỡáỡ hoạt ðộng hỗ trợ khỷi tháỡ khoáng sảnủ 
d. Mua bán vật liệu xây ẻựngủ 
e. Sản xuất vật liệu xây ẻựngủ 
f. Mua bán xuất nhập khẩu ẻầu thôẬ thỷn và ỡáỡ sản phẩm ỡủỷ 

chúngủ 
g. Mua bán hóỷ ỡhấtẬ vật tý phân ũón phụỡ vụ ỡho ỡông nghiệpẬ 

nông nghiệpỀ 

2. Mụỡ tiêu hoạt ðộng củỷ ặông tyờ 

Huy ðộng và sử ẻụng vốn ðạt hiệu quả ỡỷo nhấtẬ không ngừng tổ ỡhứỡ 
và phát triển hoạt ðộng kinh doanh trong cáỡ lĩnh vựỡ nhằm mụỡ ðíỡh 
thu lợi nhuận tối ðỷẬ ðảm ũảo lợi íỡh ỡho ỡáỡ ỡổ ðôngẬ tạo việỡ làm ổn 
ðịnh và nâng ỡỷo ðời sống thu nhập ỡho ngýời lỷo ðộngẬ làm tròn 
nghĩỷ vụ thuế ðối với Ảgân sáỡh Ảhà nýớỡ và phát triển ặông ty 
vững mạnhỀ 

Ðiều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt ðộng 

1. Công ty ðýợỡ phép lập kế hoạỡh và tiến hành tất ỡả ỡáỡ hoạt ðộng 
kinh doanh theo quy ðịnh ỡủỷ ấiấy ỡhứng nhận ðãng ký kinh doanh 

và Ðiều lệ này phù hợp với quy ðịnh ỡủỷ pháp luật hiện hành và thựỡ 
hiện ỡáỡ ũiện pháp thíỡh hợp ðể ðạt ðýợỡ ỡáỡ mụỡ tiêu ỡủỷ ặông tyỀ 

2. Công ty ỡó thể tiến hành hoạt ðộng kinh ẻoỷnh trong ỡáỡ lĩnh vựỡ 
kháỡ ðýợỡ pháp luật ỡho phép và ðýợỡ Hội ðồng quản trị phê ỡhuẩnỀ 

 

CHÝÕNG IV 

VỐN ÐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ÐÔNG SÁNG LẬP 

Ðiều 5. Vốn ðiều lệ, cổ phần, cổ ðông sáng lập 

1. Vốn ðiều lệ ỡủỷ ặông ty là 85.680.000.000 VNÐ ạ ếằng ỡhữờ Tám 
mýõi lãm tỷ, sáu trãm tám mýõi triệu ðồng ) 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 

 

9

Tổng số vốn ðiều lệ ỡủỷ ặông ty ðýợỡ ỡhiỷ thành 8.568.000 cổ phần 
phổ thôngẬ mỗi ỡổ phần ỡó mệnh giá ĩịỀịịị ễẢÐ ạ Mýời nghìn ðồng 
Việt Nam ) 

2. Công ty ỡó thể tãng vốn ðiều lệ khi ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông thông 
qua và phù hợp với ỡáỡ quy ðịnh ỡủỷ pháp luậtỀ 

3. Cáỡ ỡổ phần ỡủỷ ặông ty vào ngày thông quỷ Ðiều lệ này là ỡổ phần 
phổ thôngỀ Cáỡ quyền và nghĩỷ vụ kèm thẳo củỷ ỡổ phần phổ thông 

ðýợỡ quy ðịnh tại Ðiều ĩĩ. 

4. Công ty ỡó thể phát hành ỡáỡ loại ỡổ phần ýu ðãi kháỡ sỷu khi ỡó sự 
chấp thuận ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông và phù hợp với ỡáỡ quy ðịnh 
củỷ pháp luậtỀ 

5. Cổ phần phổ thông phải ðýợỡ ýu tiên ỡhào ũán ỡho ỡáỡ ỡổ ðông hiện 
hữu theo tỷ lệ týõng ứng với tỷ lệ sở hữu ỡổ phần phổ thông ỡủỷ họ 
trong Công ty, trừ trýờng hợp Ðại hội ðồng cổ ðông quy ðịnh kháỡ. 

Công ty phải thông ũáo việỡ ỡhào ũán cổ phần, trong thông báo phải 
nêu rõ số ỡổ phần ðýợỡ ỡhào ũán và thời hạn ðãng ký mua phù hợp 

(tối thiểu hai mýõi ngày làm việỡ) ðể ỡổ ðông ỡó thể ðãng ký muỷỀ ằố 
cổ phần ỡổ ðông không ðãng ký muỷ hết sẽ ẻo ữội ðồng quản trị ỡủỷ 
Công ty quyết ðịnhỀ ữội ðồng quản trị ỡó thể phân phối số ỡổ phần ðó 
cho cáỡ ðối týợng theo cáỡ ðiều kiện và cáỡh thứỡ mà ữội ðồng quản 
trị thấy là phù hợpẬ nhýng không ðýợỡ ũán số ỡổ phần ðó thẳo ỡáỡ 
ðiều kiện thuận lợi hõn so với những ðiều kiện ðã ỡhào ũán ỡho ỡáỡ 
cổ ðông hiện hữu, trừ trýờng hợp Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡhấp thuận 
kháỡ hoặỡ trong trýờng hợp ỡổ phần ðýợỡ ũán quỷ ằở ấiỷo ẻịỡh 
Chứng khoán.  

6. Công ty ỡó thể muỷ ỡổ phần ẻo ỡhính ỡông ty ðã phát hành ạkể ỡả ỡổ 
phần ýu ðãi hoàn lạiẦ thẳo những ỡáỡh thứỡ ðýợỡ quy ðịnh trong Ðiều 
lệ này và pháp luật hiện hànhỀ ặổ phần phổ thông do Công ty muỷ lại 
là ỡổ phiếu quỹ và ữội ðồng quản trị ỡó thể ỡhào ũán thẳo những ỡáỡh 
thứỡ phù hợp với quy ðịnh ỡủỷ Ðiều lệ này và ồuật Chứng khoán và 
vãn ũản hýớng ẻẫn liên quỷn. 
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7. Công ty ỡó thể phát hành ỡáỡ loại ỡhứng khoán kháỡ khi ðýợỡ Ðại hội 
ðồng ỡổ ðông nhất trí thông quỷ ũằng vãn ũản và phù hợp với quy 
ðịnh ỡủỷ pháp luật về ỡhứng khoán và thị trýờng ỡhứng khoánỀ  

Ðiều 6. Chứng chỉ cổ phiếu 

1. Cổ ðông ỡủỷ Công ty ðýợỡ ỡấp ỡhứng ỡhỉ hoặỡ ỡhứng nhận cổ phiếu 
týõng ứng với số ỡổ phần và loại ỡổ phần sở hữuẬ trừ trýờng hợp quy 
ðịnh tại Khoản 7 củỷ Ðiều ứ. 

2. Chứng ỡhỉ ỡổ phiếu phải ỡó ẻấu củỷ Công ty và ỡhữ ký ỡủỷ ðại ẻiện 
theo pháp luật ỡủỷ ặông ty thẳo ỡáỡ quy ðịnh tại ồuật ừoỷnh nghiệpỀ 
Chứng ỡhỉ ỡổ phiếu phải ghi rõ số lýợng và loại ỡổ phiếu mà ỡổ ðông 
nắm giữẬ họ và tên ngýời nắm giữ ạnếu là ỡổ phiếu ghi ẻỷnhẦ và ỡáỡ 
thông tin kháỡ thẳo quy ðịnh ỡủỷ ồuật ừoỷnh nghiệpỀ Ấỗi chứng ỡhỉ 
cổ phiếu ghi ẻỷnh chỉ ðại ẻiện ỡho một loại ỡổ phầnỀ 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp ðầy ðủ hồ sõ ðề nghị ỡhuyển 
quyền sở hữu ỡổ phần thẳo quy ðịnh ỡủỷ ặông ty hoặỡ trong thời hạn 
hai tháng (hoặỡ ỡó thể lâu hõn thẳo ðiều khoản phát hành quy ðịnhẦ 
kể từ ngày thỷnh toán ðầy ðủ tiền muỷ ỡổ phần theo nhý quy ðịnh tại 
phýõng án phát hành ỡổ phiếu ỡủỷ ặông tyẬ ngýời sở hữu số ỡổ phần 
sẽ ðýợỡ ỡấp ỡhứng ỡhỉ ỡổ phiếuỀ Ngýời sở hữu ỡổ phần không phải trả 
cho công ty ỡhi phí in ỡhứng ỡhỉ ỡổ phiếu hoặỡ ũất kỳ một khoản phí 
gìỀ 

4. Trýờng hợp ỡhỉ ỡhuyển nhýợng một số ỡổ phần ghi ẻỷnh trong một 
chứng ỡhỉ ỡổ phiếu ghi ẻỷnh, chứng ỡhỉ ỡũ sẽ ũị huỷ ũỏ và ỡhứng ỡhỉ 
mới ghi nhận số ỡổ phần ỡòn lại sẽ ðýợỡ ỡấp miễn phíỀ 

5. Trýờng hợp ỡhứng ỡhỉ ỡổ phiếu ghi ẻỷnh ũị hỏng hoặỡ ũị tẩy xoá 
hoặỡ ũị ðánh mấtẬ mất ỡắp hoặỡ ũị tiêu huỷẬ ngýời sở hữu ỡổ phiếu 

ghi danh ðó ỡó thể yêu ỡầu ðýợỡ ỡấp ỡhứng ỡhỉ ỡổ phiếu mới với ðiều 
kiện phải ðýỷ rỷ ũằng ỡhứng về việỡ sở hữu cổ phần và thỷnh toán 
mọi ỡhi phí liên quỷn ỡho ặông tyỀ  

6. Ngýời sở hữu ỡhứng ỡhỉ ỡổ phiếu vô ẻỷnh phải tự chịu tráỡh nhiệm về 
việỡ ũảo quản ỡhứng chỉ và ỡông ty sẽ không ỡhịu tráỡh nhiệm trong 
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cáỡ trýờng hợp ỡhứng ỡhỉ này ũị mất ỡắp hoặỡ ũị sử ẻụng với mụỡ 
ðíỡh lừỷ ðảoỀ 

7. Công ty ỡó thể phát hành ỡổ phần ghi ẻỷnh không thẳo hình thứỡ 
chứng ỡhỉỀ ữội ðồng quản trị ỡó thể ũỷn hành vãn ũản quy ðịnh ỡho 

phép ỡáỡ ỡổ phần ghi ẻỷnh ạthẳo hình thứỡ ỡhứng ỡhỉ hoặỡ không 
chứng ỡhỉẦ ðýợỡ ỡhuyển nhýợng mà không ũắt ũuộỡ phải ỡó vãn ũản 
chuyển nhýợngỀ ữội ðồng quản trị ỡó thể ũỷn hành ỡáỡ quy ðịnh về 
chứng ỡhỉ và ỡhuyển nhýợng ỡổ phần thẳo ỡáỡ quy ðịnh ỡủỷ ồuật 
doanh nghiệpẬ pháp luật về ỡhứng khoán và thị trýờng ỡhứng khoán 
và Ðiều lệ nàyỀ 

Ðiều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng ỡhỉ trái phiếu hoặỡ ỡáỡ ỡhứng ỡhỉ ỡhứng khoán kháỡ ỡủỷ 
Công ty ạtrừ ỡáỡ thý ỡhào ũánẬ ỡáỡ ỡhứng ỡhỉ tạm thời và ỡáỡ tài liệu 
týõng tựẦẬ sẽ ðýợỡ phát hành ỡó ẻấu và ỡhữ ký mẫu ỡủỷ ðại ẻiện thẳo 
pháp luật ỡủỷ ặông tyẬ trừ trýờng hợp mà ỡáỡ ðiều khoản và ðiều kiện 
phát hành quy ðịnh kháỡỀ  

 

Ðiều 8. Chuyển nhýợng cổ phần  

1. Tất ỡả ỡáỡ ỡổ phần ðều ỡó thể ðýợỡ tự ẻo ỡhuyển nhýợng trừ khi Ðiều 
lệ này và pháp luật có quy ðịnh kháỡỀ Cổ phiếu niêm yết trên ằở ấiỷo 
dịỡh ặhứng khoán sẽ ðýợỡ ỡhuyển nhýợng theo cáỡ quy ðịnh ỡủỷ 
pháp luật về ỡhứng khoán và thị trýờng ỡhứng khoán củỷ ỳỷ ũỷn 
chứng khoán Ảhà nýớỡ và Sở ấiỷo ẻịỡh ặhứng khoán. 

2. Cổ phần ỡhýỷ ðýợỡ thỷnh toán ðầy ðủ không ðýợỡ ỡhuyển nhýợng và 
hýởng ỡổ tứỡỀ 

Ðiều 9. Thu hồi cổ phần         

1. Trýờng hợp ỡổ ðông không thỷnh toán ðầy ðủ và ðúng hạn số tiền 
phải trả muỷ ỡổ phiếuẬ ữội ðồng quản trị thông ũáo và ỡó quyền yêu 
cầu ỡổ ðông ðó thỷnh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản 
tiền ðó và những ỡhi phí phát sinh ẻo việỡ không thỷnh toán ðầy ðủ 
gây rỷ ỡho ặông ty thẳo quy ðịnhỀ 
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2. Thông ũáo thỷnh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới 
(tối thiếu là ũảy ngày kể từ ngày gửi thông ũáoẦẬ ðịỷ ðiểm thỷnh toán 

và thông ũáo phải ghi rõ trýờng hợp không thỷnh toán theo ðúng yêu 
cầuẬ số ỡổ phần ỡhýỷ thỷnh toán hết sẽ ũị thu hồiỀ 

3. Trýờng hợp ỡáỡ yêu ỡầu trong thông ũáo nêu trên không ðýợỡ thựỡ 
hiệnẬ trýớỡ khi thỷnh toán ðầy ðủ tất ỡả ỡáỡ khoản phải nộpẬ ỡáỡ 
khoản lãi và ỡáỡ ỡhi phí liên quỷnẬ ữội ðồng quản trị ỡó quyền thu hồi 
số ỡổ phần ðóỀ ữội ðồng quản trị ỡó thể ỡhấp nhận việỡ giỷo nộp ỡáỡ 
cổ phần ũị thu hồi thẳo quy ðịnh tại ỡáỡ ểhoản 4, 5 và 6 và trong ỡáỡ 
trýờng hợp kháỡ ðýợỡ quy ðịnh tại Ðiều lệ nàyỀ 

4. Cổ phần ũị thu hồi sẽ trở thành tài sản ỡủỷ ặông tyỀ ữội ðồng quản trị 
có thể trựỡ tiếp hoặỡ ủy quyền ũánẬ tái phân phối hoặỡ giải quyết cho 

ngýời ðã sở hữu ỡổ phần bị thu hồi hoặỡ ỡáỡ ðối týợng kháỡ thẳo 
những ðiều kiện và ỡáỡh thứỡ mà ữội ðồng quản trị thấy là phù hợpỀ  

5. Cổ ðông nắm giữ ỡổ phần ũị thu hồi sẽ phải từ ũỏ tý ỡáỡh ỡổ ðông ðối 
với những ỡổ phần ðó, nhýng vẫn phải thanh toán tất ỡả ỡáỡ khoản 
tiền ỡó liên quỷn ỡộng với tiền lãi thẳo tỷ lệ ạkhông quá 12 % một 
nãmẦ vào thời ðiểm thu hồi thẳo quyết ðịnh ỡủỷ ữội ðồng quản trị kể 
từ ngày thu hồi ỡho ðến ngày thựỡ hiện thỷnh toánỀ ữội ðồng quản trị 
có toàn quyền quyết ðịnh việỡ ỡýỡng chế thỷnh toán toàn ũộ giá trị ỡổ 
phiếu vào thời ðiểm thu hồi hoặỡ ỡó thể miễn giảm thỷnh toán một 
phần hoặỡ toàn ũộ số tiền ðóỀ 

6. Thông ũáo thu hồi sẽ ðýợỡ gửi ðến ngýời nắm giữ ỡổ phần ũị thu hồi 
trýớỡ thời ðiểm thu hồiỀ ễiệỡ thu hồi vẫn ỡó hiệu lựỡ kể ỡả trong 

trýờng hợp ỡó sỷi sót hoặỡ ũất ỡẩn trong việỡ gửi thông ũáoỀ 

 

CHÝÕNG V 

CÕ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT 
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Ðiều 10. Cõ cấu tổ chức quản lý 

Cõ ỡấu tổ ỡhứỡ quản lý ỡủỷ ặông ty ũỷo gồmờ 

a. Ðại hội ðồng ỡổ ðôngủ 

b. Hội ðồng quản trịủ 

c. Giám ðốỡ ðiều hànhủ  

d. Ban kiểm soát. 

 

 

CHÝÕNG VI 

CỔ ÐÔNG VÀ ÐẠI HỘI ÐỒNG CỔ ÐÔNG 

 

Ðiều 11. Quyền của cổ ðông  

1. Cổ ðông là ngýời ỡhủ sở hữu ặông ty, có ỡáỡ quyền và nghĩỷ vụ 
týõng ứng thẳo số ỡổ phần và loại ỡổ phần mà họ sở hữuỀ ặổ ðông ỡhỉ 
chịu tráỡh nhiệm về nợ và ỡáỡ nghĩỷ vụ tài sản kháỡ ỡủỷ Công ty trong 

phạm vi số vốn ðã góp vào Công ty.  

2. Ngýời nắm giữ ỡổ phần phổ thông ỡó ỡáỡ quyền sỷuờ 

a. Tham gia cáỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông và thựỡ hiện quyền ũiểu quyết 
trựỡ tiếp hoặỡ thông quỷ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ quyềnủ 

b. Nhận ỡổ tứỡủ 

c. Tự ẻo ỡhuyển nhýợng ỡổ phần ðã ðýợỡ thỷnh toán ðầy ðủ theo quy 

ðịnh ỡủỷ Ðiều lệ này và pháp luật hiện hànhủ 

d. Ðýợỡ ýu tiên muỷ ỡổ phiếu mới ỡhào ũán týõng ứng với tỷ lệ ỡổ phần 
phổ thông mà họ sở hữuủ 

e. Kiểm trỷ ỡáỡ thông tin liên quỷn ðến ỡổ ðông trong ẻỷnh sáỡh ỡổ ðông 
ðủ tý ỡáỡh thỷm giỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông và yêu ỡầu sửỷ ðổi ỡáỡ 
thông tin không ỡhính xáỡủ 
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f. Xem xétẬ trỷ ỡứuẬ tríỡh lụỡ hoặỡ sỷo ỡhụp Ðiều lệ ỡông tyẬ sổ ũiên ũản 
họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông và ỡáỡ nghị quyết ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ 
ðôngủ 

g. Trýờng hợp ặông ty giải thểẬ ðýợỡ nhận một phần tài sản ỡòn lại 
týõng ứng với số ỡổ phần góp vốn vào ỡông ty sỷu khi ặông ty ðã 
thanh toán ỡho ỡhủ nợ và cáỡ cổ ðông loại kháỡ theo quy ðịnh ỡủỷ 
pháp luật;  

h. Yêu ỡầu ặông ty muỷ lại ỡổ phần ỡủỷ họ trong ỡáỡ trýờng hợp quy 
ðịnh tại Ðiều 90.1 củỷ ồuật ừoỷnh nghiệpủ 

i. Cáỡ quyền kháỡ theo quy ðịnh ỡủỷ Ðiều lệ này và pháp luậtỀ 

3. Cổ ðông hoặỡ nhóm ỡổ ðông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ 
thông trong thời hạn liên tụỡ từ sáu tháng trở lên có ỡáỡ quyền sỷuờ 

a. Ðề ỡử ỡáỡ thành viên ữội ðồng quản trị hoặỡ ếỷn kiểm soát theo quy 

ðịnh týõng ứng tại cáỡ Ðiều ỨẠ.2 và Ðiều ỤỜ.2; 

b. Yêu ỡầu triệu tập Ðại hội ðồng ỡổ ðôngủ 

c. Kiểm trỷ và nhận ũản sỷo hoặỡ ũản tríỡh ẻẫn ẻỷnh sáỡh ỡáỡ ỡổ ðông 
có quyền thỷm ẻự và ũỏ phiếu tại Ðại hội ðồng ỡổ ðôngỀ 

d. Yêu ỡầu ếỷn kiểm soát kiểm trỷ từng vấn ðề ỡụ thể liên quỷn ðến 
quản lýẬ ðiều hành hoạt ðộng ỡủỷ ỡông ty khi xét thấy ỡần thiếtỀ Ựêu 
cầu phải thể hiện ũằng vãn ũảnủ phải ỡó họẬ tênẬ ðịỷ ỡhỉ thýờng trúẬ 
quốỡ tịỡhẬ số ấiấy ỡhứng minh nhân ẻânẬ ữộ ỡhiếu hoặỡ ỡhứng thựỡ 
cá nhân hợp pháp kháỡ ðối với ỡổ ðông là ỡá nhânủ tênẬ ðịỷ ỡhỉ thýờng 
trúẬ quốỡ tịỡhẬ số quyết ðịnh thành lập hoặỡ số ðãng ký kinh ẻoỷnh ðối 
với ỡổ ðông là tổ ỡhứỡủ số lýợng ỡổ phần và thời ðiểm ðãng ký ỡổ 
phần ỡủỷ từng ỡổ ðôngẬ tổng số ỡổ phần ỡủỷ ỡả nhóm ỡổ ðông và tỷ lệ 
sở hữu trong tổng số ỡổ phần ỡủỷ ỡông tyủ vấn ðề ỡần kiểm trỷẬ mụỡ 
ðíỡh kiểm trỷủ 

e. Cáỡ quyền kháỡ ðýợỡ quy ðịnh tại Ðiều lệ này. 

Ðiều 12. Nghĩa vụ của cổ ðông 

Cổ ðông ỡó nghĩỷ vụ sỷuờ 
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1. Tuân thủ Ðiều lệ ặông ty và ỡáỡ quy ỡhế ỡủỷ ặông tyủ ỡhấp hành 
quyết ðịnh ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðôngẬ ữội ðồng quản trịủ 

2. Thanh toán tiền muỷ ỡổ phần ðã ðãng ký mua theo quy ðịnhủ 

3. Cung cấp ðịỷ ỡhỉ ỡhính xáỡ khi ðãng ký muỷ ỡổ phầnủ 

4. Hoàn thành ỡáỡ nghĩỷ vụ kháỡ theo quy ðịnh ỡủỷ pháp luật hiện hành; 

5. Chịu tráỡh nhiệm cá nhân khi nhân ẻỷnh ỡông ty ẻýới mọi hình thứỡ 
ðể thựỡ hiện một trong ỡáỡ hành vi sỷu ðâyờ 

a. Vi phạm pháp luậtủ 
b. Tiến hành kinh ẻoỷnh và ỡáỡ giỷo ẻịỡh kháỡ ðể tý lợi hoặỡ phụỡ vụ lợi 

íỡh ỡủỷ tổ ỡhứỡẬ ỡá nhân kháỡủ 

c. Thanh toán ỡáỡ khoản nợ ỡhýỷ ðến hạn trýớỡ nguy ỡõ tài ỡhính ỡó thể 
xảy rỷ ðối với ỡông tyỀ 

Ðiều 13. Ðại hội ðồng cổ ðông 

1. Ðại hội ðồng ỡổ ðông là ỡõ quỷn ỡó thẩm quyền ỡỷo nhất củỷ ặông 
ty. Ðại hội ỡổ ðông thýờng niên ðýợỡ tổ ỡhứỡ mỗi nãm một lầnỀ Ðại 
hội ðồng ỡổ ðông phải họp thýờng niên trong thời hạn ũốn thángẬ kể 
từ ngày kết thúỡ nãm tài ỡhínhỀ  

2. Hội ðồng quản trị tổ chứỡ triệu tập họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông thýờng 
niên và lựỷ ỡhọn ðịỷ ðiểm phù hợpỀ Ðại hội ðồng ỡổ ðông thýờng niên 
quyết ðịnh những vấn ðề thẳo quy ðịnh ỡủỷ pháp luật và Ðiều lệ ặông 
ty, ðặỡ ũiệt thông quỷ ỡáỡ ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãm và ngân sáỡh tài 
chính ỡho nãm tài ỡhính tiếp thẳo. Cáỡ kiểm toán viên ðộỡ lập ðýợỡ 
mời thỷm ẻự ðại hội ðể tý vấn ỡho việỡ thông qua cáỡ ũáo ỡáo tài 
chính hàng nãmỀ   

3. Hội ðồng quản trị phải triệu tập Ðại hội ðồng ỡổ ðông ũất thýờng 
trong cáỡ trýờng hợp sỷuờ 

a. Hội ðồng quản trị xét thấy ỡần thiết vì lợi íỡh ỡủỷ ặông tyủ  
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b. Bảng ỡân ðối kế toán hàng nãmẬ ỡáỡ ũáo ỡáo quý hoặỡ nửỷ nãm hoặỡ 
báo ỡáo kiểm toán ỡủỷ nãm tài ỡhính phản ánh vốn ðiều lệ ðã ũị mất 
một nửỷ; 

c. Khi số thành viên ỡủỷ ữội ðồng quản trị ít hõn số thành viên mà luật 
pháp quy ðịnh hoặỡ ít hõn một nửỷ số thành viên quy ðịnh trong Ðiều 
lệủ 

d. Cổ ðông hoặỡ nhóm ỡổ ðông quy ðịnh tại Ðiều ĩĩ.3 củỷ Ðiều lệ này 
yêu ỡầu triệu tập Ðại hội ðồng ỡổ ðông ũằng một vãn ũản kiến nghịỀ 
Vãn ũản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý ẻo và mụỡ ðíỡh ỡuộỡ họpẬ 
có ỡhữ ký ỡủỷ ỡáỡ ỡổ ðông liên quỷn ạvãn ũản kiến nghị ỡó thể lập 
thành nhiều ũản ðể ỡó ðủ ỡhữ ký ỡủỷ tất ỡả ỡáỡ ỡổ ðông ỡó liên quỷnẦủ 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập ỡuộỡ họp nếu ếỷn kiểm soát ỡó lý ẻo 
tin týởng rằng ỡáỡ thành viên ữội ðồng quản trị hoặỡ ỡán ũộ quản lý 
cấp ỡỷo vi phạm nghiêm trọng cáỡ nghĩỷ vụ ỡủỷ họ thẳo Ðiều 119 

Luật ừoỷnh nghiệp hoặỡ ữội ðồng quản trị hành ðộng hoặỡ ỡó ý ðịnh 
hành ðộng ngoài phạm vi quyền hạn ỡủỷ mình; 

f. Cáỡ trýờng hợp kháỡ thẳo quy ðịnh ỡủỷ pháp luật và Ðiều lệ ỡông tyỀ  

4. Triệu tập họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông bất thýờng 

a. Hội ðồng quản trị phải triệu tập họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông trong thời 
hạn ũỷ mýõi ngày kể từ ngày số thành viên ữội ðồng quản trị ỡòn lại 
nhý quy ðịnh tại ểhoản 3c Ðiều ĩỤ hoặỡ nhận ðýợỡ yêu ỡầu quy ðịnh 
tại Khoản 3d và 3e Ðiều ĩỤ.  

b. Trýờng hợp Hội ðồng quản trị không triệu tập họp Ðại hội ðồng ỡổ 
ðông thẳo quy ðịnh tại ểhoản 4a Ðiều ĩỤ thì trong thời hạn ũỷ mýõi 
ngày tiếp thẳo, Ban kiểm soát phải thỷy thế ữội ðồng quản trị triệu 
tập họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông thẳo quy ðịnh Khoản Ờ Ðiều ệụ ồuật 
Doanh nghiệp.  

c. Trýờng hợp ếỷn kiểm soát không triệu tập họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông 
theo quy ðịnh tại ểhoản Ạũ Ðiều ĩỤ thì trong thời hạn ũỷ mýõi ngày 
tiếp thẳoẬ cổ ðôngẬ nhóm ỡổ ðông ỡó yêu ỡầu quy ðịnh tại ểhoản 3d 

Ðiều ĩỤ có quyền thỷy thế ữội ðồng quản trịẬ ếỷn kiểm soát triệu tập 
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họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông thẳo quy ðịnh Khoản 6 Ðiều ệụ ồuật 
Doanh nghiệp.  

Trong trýờng hợp này, cổ ðông hoặỡ nhóm ỡổ ðông triệu tập họp 
Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡó thể ðề nghị ỡõ quỷn ðãng ký kinh ẻoỷnh 
giám sát việỡ triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy ỡần thiếtỀ 

d. Tất ỡả ỡhi phí ỡho việỡ triệu tập và tiến hành họp Ðại hội ðồng ỡổ 
ðông sẽ ðýợỡ ỡông ty hoàn lạiỀ ặhi phí này không ũỷo gồm những ỡhi 
phí ẻo ỡổ ðông ỡhi tiêu khi thỷm ẻự Ðại hội ðồng ỡổ ðôngẬ kể ỡả ỡhi 
phí ãn ở và ði lạiỀ 

Ðiều 14. Quyền và nhiệm vụ của Ðại hội ðồng cổ ðông 

1. Ðại hội ðồng ỡổ ðông thýờng niên có quyền thảo luận và thông quỷờ 

a. Báo ỡáo tài chính kiểm toán hàng nãmủ 

b. Báo ỡáo ỡủỷ ếỷn kiểm soátủ 

c. Báo ỡáo ỡủỷ ữội ðồng quản trịủ 

d. Kế hoạỡh phát triển ngắn hạn và ẻài hạn ỡủỷ ặông tyỀ  

2. Ðại hội ðồng ỡổ ðông thýờng niên và ũất thýờng thông quỷ quyết 
ðịnh bằng vãn ũản về ỡáỡ vấn ðề sỷuờ 

a. Thông quỷ ỡáỡ ũáo cáo tài ỡhính hàng nãmủ 

b. Mứỡ ỡổ tứỡ thỷnh toán hàng nãm ỡho mỗi loại ỡổ phần phù hợp với 
Luật ừoanh nghiệp và ỡáỡ quyền gắn liền với loại ỡổ phần ðóỀ Ấứỡ 
cổ tứỡ này không ỡỷo hõn mứỡ mà ữội ðồng quản trị ðề nghị sỷu khi 
ðã thỷm khảo ý kiến ỡáỡ ỡổ ðông tại Ðại hội ðồng ỡổ ðôngủ 

c. Số lýợng thành viên ỡủỷ ữội ðồng quản trịủ 

d. Lựỷ ỡhọn ỡông ty kiểm toánủ 

e. BầuẬ ũãi miễn và thỷy thế thành viên ữội ðồng quản trị và ếỷn kiểm 
soát và phê ỡhuẩn việỡ ữội ðồng quản trị ũổ nhiệm Giám ðốỡ ðiều 
hành; 

f. Tổng số tiền thù lỷo ỡủỷ ỡáỡ thành viên ữội ðồng quản trị và ếáo ỡáo 
tiền thù lỷo ỡủỷ ữội ðồng quản trịủ 
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g. Bổ sung và sửỷ ðổi Ðiều lệ ặông tyủ 

h. Loại ỡổ phần và số lýợng ỡổ phần mới sẽ ðýợỡ phát hành ỡho mỗi 
loại ỡổ phầnẬ và việỡ ỡhuyển nhýợng ỡổ phần ỡủỷ thành viên sáng lập 
trong vòng ba nãm ðầu tiên kể từ Ảgày thành lậpủ 

i. Chia, táỡhẬ hợp nhấtẬ sáp nhập hoặỡ ỡhuyển ðổi ặông tyủ 

j. Tổ ỡhứỡ lại và giải thể ạthỷnh lýẦ ặông ty và ỡhỉ ðịnh ngýời thỷnh lýủ   

k. Kiểm trỷ và xử lý ỡáỡ vi phạm ỡủỷ ữội ðồng quản trị hoặỡ ếỷn kiểm 
soát gây thiệt hại ỡho Công ty và ỡáỡ ỡổ ðông ỡủỷ ặông tyủ 

l. Quyết ðịnh giao dịỡh ũán tài sản ặông ty hoặỡ ỡhi nhánh hoặỡ giỷo 
dịỡh muỷ ỡó giá trị từ Ờịộ trở lên tổng giá trị tài sản ỡủỷ ặông ty và 
cáỡ ỡhi nhánh ỡủỷ ặông ty ðýợỡ ghi trong ũáo ỡáo tài ỡhính ðã ðýợỡ 
kiểm toán gần nhấtủ 

m. Công ty muỷ lại hõn ĩịộ một loại ỡổ phần phát hànhủ 

n. Việỡ Giám ðốỡ ðiều hành ðồng thời làm ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trịủ 

o. Công ty hoặỡ ỡáỡ ỡhi nhánh ỡủỷ ặông ty ký kết hợp ðồng với những 
ngýời ðýợỡ quy ðịnh tại Ðiều 120.1 củỷ ồuật ừoỷnh nghiệp với giá trị 
bằng hoặỡ lớn hõn 20% tổng giá trị tài sản ỡủỷ ặông ty và ỡáỡ ỡhi 
nhánh ỡủỷ ặông ty ðýợỡ ghi trong ũáo ỡáo tài ỡhính ðã ðýợỡ kiểm 
toán gần nhấtủ  

p. Cáỡ vấn ðề kháỡ thẳo quy ðịnh ỡủỷ Ðiều lệ này và ỡáỡ quy ỡhế kháỡ 
củỷ ặông tyủ 

3. Cổ ðông không ðýợỡ thỷm giỷ ũỏ phiếu trong cáỡ trýờng hợp sau ðâyờ 

a. Cáỡ hợp ðồng quy ðịnh tại Ðiều ĩẠ.2 Ðiều lệ này khi cổ ðông ðó hoặỡ 
ngýời ỡó liên quỷn tới ỡổ ðông ðó là một ũên ỡủỷ hợp ðồngủ 

b. Việỡ muỷ ỡổ phần ỡủỷ ỡổ ðông ðó hoặỡ ỡủỷ ngýời ỡó liên quỷn tới ỡổ 
ðông ðóỀ 

4. Tất ỡả ỡáỡ nghị quyết và ỡáỡ vấn ðề ðã ðýợỡ ðýỷ vào ỡhýõng trình 
họp phải ðýợỡ ðýỷ rỷ thảo luận và ũiểu quyết tại Ðại hội ðồng ỡổ 
ðôngỀ 
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Ðiều 15. Các ðại diện ðýợc ủy quyền  

1. Cáỡ ỡổ ðông ỡó quyền thỷm ẻự Ðại hội ðồng ỡổ ðông thẳo luật pháp 
có thể trựỡ tiếp thỷm ẻự hoặỡ uỷ quyền cho ðại ẻiện ỡủỷ mình thỷm 
dự. Trýờng hợp ỡó nhiều hõn một ngýời ðại ẻiện thẳo ủy quyền ðýợỡ 
cử thì phải xáỡ ðịnh ỡụ thể số ỡổ phần và số phiếu ũầu ỡủỷ mỗi ngýời 
ðại ẻiệnỀ 

2. Việỡ uỷ quyền cho ngýời ðại ẻiện ẻự họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông phải 
lập thành vãn ũản thẳo mẫu ỡủỷ ỡông ty và phải ỡó ỡhữ ký thẳo quy 
ðịnh sỷu ðâyờ 

a. Trýờng hợp ỡổ ðông ỡá nhân là ngýời uỷ quyền thì phải ỡó ỡhữ ký 
củỷ ỡổ ðông ðó và ngýời ðýợỡ uỷ quyền ẻự họpủ 

b. Trýờng hợp ngýời ðại ẻiện thẳo uỷ quyền ỡủỷ ỡổ ðông là tổ ỡhứỡ là 
ngýời uỷ quyền thì phải ỡó ỡhữ ký ỡủỷ ngýời ðại ẻiện thẳo uỷ quyềnẬ 
ngýời ðại ẻiện thẳo pháp luật ỡủỷ ỡổ ðông và ngýời ðýợỡ uỷ quyền ẻự 
họpủ 

c. Trong trýờng hợp kháỡ thì phải ỡó ỡhữ ký ỡủỷ ngýời ðại ẻiện thẳo 

pháp luật ỡủỷ ỡổ ðông và ngýời ðýợỡ uỷ quyền ẻự họpỀ 

Ngýời ðýợỡ uỷ quyền ẻự họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông phải nộp vãn 
bản uỷ quyền trýớỡ khi vào phòng họpỀ 

3. Trýờng hợp luật sý thỷy mặt ỡho ngýời uỷ quyền ký giấy ỡhỉ ðịnh ðại 
diệnẬ việỡ ỡhỉ ðịnh ðại ẻiện trong trýờng hợp này ỡhỉ ðýợỡ ỡoi là ỡó 
hiệu lựỡ nếu giấy ỡhỉ ðịnh ðại ẻiện ðó ðýợỡ xuất trình ỡùng với thý uỷ 
quyền ỡho luật sý hoặỡ ũản sỷo hợp lệ ỡủỷ thý uỷ quyền ðó ạnếu trýớỡ 
ðó ỡhýỷ ðãng ký với ặông tyẦỀ 

4. Trừ trýờng hợp quy ðịnh tại khoản 3 Ðiều ĩỜ, phiếu ũiểu quyết ỡủỷ 
ngýời ðýợỡ uỷ quyền ẻự họp trong phạm vi ðýợỡ uỷ quyền vẫn ỡó 
hiệu lựỡ khi ỡó một trong ỡáỡ trýờng hợp sỷu ðâyờ 

a. Ngýời uỷ quyền ðã ỡhếtẬ ũị hạn ỡhế nãng lựỡ hành vi ẻân sự hoặỡ ũị 
mất nãng lựỡ hành vi ẻân sựủ 

b. Ngýời uỷ quyền ðã huỷ ũỏ việỡ ỡhỉ ðịnh uỷ quyềnủ 
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c. Ngýời uỷ quyền ðã huỷ ũỏ thẩm quyền ỡủỷ ngýời thựỡ hiện việỡ uỷ 
quyềnỀ 

Ðiều khoản này sẽ không áp ẻụng trong trýờng hợp ặông ty nhận 
ðýợỡ thông ũáo về một trong ỡáỡ sự kiện trên bốn mýõi tám giờ trýớỡ giờ 
khai mạỡ cuộỡ họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông hoặỡ trýớỡ khi ỡuộỡ họp ðýợỡ 
triệu tập lạiỀ 

Ðiều 16. Thay ðổi các quyền 

1. Cáỡ quyết ðịnh củỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông ạtrong ỡáỡ trýờng hợp quy 
ðịnh tại Ðiều ĩẠ.2 liên quỷn ðến vốn ỡổ phần ỡủỷ ặông ty ðýợỡ ỡhiỷ 
thành ỡáỡ loại ỡổ phần kháỡ nhỷuẦ về việỡ thỷy ðổi hoặỡ huỷ ũỏ ỡáỡ 
quyền ðặỡ ũiệt gắn liền với từng loại ỡổ phần sẽ ỡhỉ ðýợỡ thông quỷ 
khi có sự nhất trí ũằng vãn ũản ỡủỷ những ngýời nắm giữ ít nhất ụỜộ 
quyền ũiểu quyết ỡủỷ ỡổ phần ðã phát hành loại ðó. 

2. Việỡ tổ ỡhứỡ một ỡuộỡ họp nhý trên ỡhỉ ỡó giá trị khi ỡó tối thiểu hỷi 
cổ ðông ạhoặỡ ðại ẻiện ðýợỡ ủy quyền ỡủỷ họẦ và nắm giữ tối thiểu 
một phần ũỷ giá trị mệnh giá ỡủỷ ỡáỡ ỡổ phần loại ðó ðã phát hànhỀ 
Trýờng hợp không ỡó ðủ số ðại ũiểu nhý nêu trên thì sẽ tổ ỡhứỡ họp 
lại trong vòng ũỷ mýõi ngày sỷu ðó và những ngýời nắm giữ ỡổ phần 
thuộỡ loại ðó ạkhông phụ thuộỡ vào số lýợng ngýời và số ỡổ phầnẦ ỡó 
mặt trựỡ tiếp hoặỡ thông quỷ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ quyền ðều ðýợỡ ỡoi là 
ðủ số lýợng ðại ũiểu yêu ỡầuỀ ỏại ỡáỡ ỡuộỡ họp riêng ũiệt nêu trênẬ 
những ngýời nắm giữ ỡổ phần thuộỡ loại ðó ỡó mặt trựỡ tiếp hoặỡ quỷ 
ngýời ðại ẻiện ðều ỡó thể yêu ỡầu ũỏ phiếu kín và mỗi ngýời khi ũỏ 
phiếu kín ðều ỡó một lá phiếu ỡho mỗi ỡổ phần sở hữu thuộỡ loại ðóỀ 

3. Thủ tụỡ tiến hành ỡáỡ ỡuộỡ họp riêng ũiệt nhý vậy ðýợỡ thựỡ hiện 
týõng tự với ỡáỡ quy ðịnh tại Ðiều ĩở và Ðiều Ứị. 

4. Trừ khi ỡáỡ ðiều khoản phát hành ỡổ phần quy ðịnh kháỡẬ ỡáỡ quyền 
ðặỡ ũiệt gắn liền với ỡáỡ loại ỡổ phần ỡó quyền ýu ðãi ðối với một số 
hoặỡ tất ỡả ỡáỡ vấn ðề liên quỷn ðến ỡhiỷ sẻ lợi nhuận hoặỡ tài sản ỡủỷ 
Công ty sẽ không ũị thỷy ðổi khi ặông ty phát hành thêm ỡáỡ ỡổ phần 
cùng loạiỀ  
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Ðiều 17. Triệu tập Ðại hội ðồng cổ ðông, chýõng trình họp, và thông 
báo họp Ðại hội ðồng cổ ðông 

1. Hội ðồng quản trị triệu tập Ðại hội ðồng ỡổ ðôngẬ hoặỡ Ðại hội ðồng 
cổ ðông ðýợỡ triệu tập thẳo ỡáỡ trýờng hợp quy ðịnh tại  Ðiều ĩỤ.4b 

hoặỡ Ðiều ĩỤ.4c. 

2. Ngýời triệu tập Ðại hội ðồng ỡổ ðông phải thựỡ hiện những nhiệm vụ 
sau ðâyờ 

a. Chuẩn ũị ẻỷnh sáỡh ỡáỡ ỡổ ðông ðủ ðiều kiện thỷm giỷ và ũiểu quyết 
tại ðại hội trong vòng ba mýõi ngày trýớỡ ngày ũắt ðầu tiến hành Ðại 
hội ðồng ỡổ ðôngủ ỡhýõng trình họpẬ và ỡáỡ tài liệu thẳo quy ðịnh phù 
hợp với luật pháp và ỡáỡ quy ðịnh ỡủỷ ặông tyủ 

b. Xáỡ ðịnh thời giỷn và ðịỷ ðiểm tổ ỡhứỡ ðại hộiủ  

c. Thông ũáo và gửi thông ũáo họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡho tất ỡả ỡáỡ 
cổ ðông có quyền ẻự họp. 

3. Thông ũáo họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông phải ũỷo gồm ỡhýõng trình họp 
và ỡáỡ thông tin liên quỷn về ỡáỡ vấn ðề sẽ ðýợỡ thảo luận và ũiểu 
quyết tại ðại hộiỀ Ðối với ỡáỡ ỡổ ðông ðã thựỡ hiện việỡ lýu ký ỡổ 
phiếuẬ thông ũáo họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡó thể ðýợỡ gửi ðến tổ 
chứỡ lýu kýẬ ðồng thời ỡông ũố trên phýõng tiện thông tin ỡủỷ ằở 
Giao dịỡh ặhứng khoánẬ trên wẳũsitẳ ỡủỷ ỡông tyẬ ịĩ tờ ũáo trung 
ýõng hoặỡ ịĩ tờ ũáo ðịỷ phýõng nõi ỡông ty ðóng trụ sở ỡhínhỀ Ðối 
với ỡáỡ ỡổ ðông ỡhýa thựỡ hiện việỡ lýu ký ỡổ phiếuẬ thông ũáo họp 
Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡó thể ðýợỡ gửi ỡho ỡổ ðông ũằng ỡáỡh ỡhuyển 
tận tỷy hoặỡ gửi quỷ ũýu ðiện ũằng phýõng thứỡ ũảo ðảm tới ðịỷ ỡhỉ 
ðã ðãng ký ỡủỷ ỡổ ðôngẬ hoặỡ tới ðịỷ ỡhỉ ẻo ỡổ ðông ðó ỡung ỡấp ðể 
phụỡ vụ việỡ gửi thông tinỀ ỏrýờng hợp ỡổ ðông ðã thông ũáo ỡho 
Công ty ũằng vãn ũản về số ẹỷx hoặỡ ðịỷ ỡhỉ thý ðiện tửẬ thông ũáo 
họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡó thể ðýợỡ gửi tới số ẹỷx hoặỡ ðịỷ ỡhỉ thý 
ðiện tử ðóỀ ỏrýờng hợp ỡổ ðông là ngýời làm việỡ trong ặông tyẬ 
thông ũáo ỡó thể ðựng trong phong ũì ẻán kín gửi tận tỷy họ tại nõi 
làm việỡỀ ỏhông ũáo họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông phải ðýợỡ gửi trýớỡ ít 
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nhất mýời lãm ngày trýớỡ ngày họp Ðại hội ðồng ỡổ ðôngẬ ạtính từ 
ngày mà thông ũáo ðýợỡ gửi hoặỡ ỡhuyển ði một ỡáỡh hợp lệẬ ðýợỡ 
trả ỡýớỡ phí hoặỡ ðýợỡ ũỏ vào hòm thýẦ. Trýờng hợp ặông ty ỡó 
website, thông ũáo họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông phải ðýợỡ ỡông ũố trên 
website củỷ ặông ty ðồng thời với việỡ gửi thông ũáo ỡho ỡáỡ ỡổ 
ðôngỀ 

4. Cổ ðông hoặỡ nhóm ỡổ ðông ðýợỡ ðề ỡập tại Ðiều ĩĩ.3 củỷ Ðiều lệ 
này ỡó quyền ðề xuất ỡáỡ vấn ðề ðýỷ vào ỡhýõng trình họp Ðại hội 
ðồng ỡổ ðôngỀ Ðề xuất phải ðýợỡ làm ũằng vãn ũản và phải ðýợỡ gửi 
cho Công ty ít nhất ũỷ ngày làm việỡ trýớỡ ngày khỷi mạỡ Ðại hội 
ðồng ỡổ ðôngỀ Ðề xuất phải ũỷo gồm họ và tên ỡổ ðôngẬ số lýợng và 
loại ỡổ phần ngýời ðó nắm giữẬ và nội ẻung ðề nghị ðýỷ vào ỡhýõng 
trình họpỀ 

5. Ngýời triệu tập họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡó quyền từ ỡhối những ðề 
xuất liên quỷn ðến ểhoản 4 củỷ Ðiều ĩụ trong cáỡ trýờng hợp sỷuờ 

a. Ðề xuất ðýợỡ gửi ðến không ðúng thời hạn hoặỡ không ðủẬ không 
ðúng nội ẻung; 

b. Vào thời ðiểm ðề xuấtẬ ỡổ ðông hoặỡ nhóm ỡổ ðông không ỡó ðủ ít 
nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời giỷn liên tụỡ ít nhất sáu tháng ; 

c. Vấn ðề ðề xuất không thuộỡ phạm vi thẩm quyền ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ 
ðông ũàn ũạỡ và thông quỷỀ 

6. Hội ðồng quản trị phải ỡhuẩn ũị ẻự thảo nghị quyết ỡho từng vấn ðề 
trong chýõng trình họpỀ 

7. Trýờng hợp tất ỡả ỡổ ðông ðại ẻiện ĩịịộ số ỡổ phần ỡó quyền ũiểu 
quyết trựỡ tiếp thỷm ẻự hoặỡ thông quỷ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ quyền tại 
Ðại hội ðồng ỡổ ðôngẬ những quyết ðịnh ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông 
nhất trí thông quỷ ðều ðýợỡ ỡoi là hợp lệ kể ỡả trong trýờng hợp việỡ 
triệu tập Ðại hội ðồng ỡổ ðông không thẳo ðúng thủ tụỡ hoặỡ nội ẻung 
biểu quyết không ỡó trong ỡhýõng trìnhỀ 
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Ðiều 18. Các ðiều kiện tiến hành họp Ðại hội ðồng cổ ðông  

1. Ðại hội ðồng ỡổ ðông ðýợỡ tiến hành khi ỡó số ỡổ ðông ẻự họp ðại 
diện ỡho ít nhất 65% cổ phần ỡó quyền ũiểu quyếtỀ  

2. Trýờng hợp không ỡó ðủ số lýợng ðại ũiểu ỡần thiết trong vòng ba 

mýõi phút kể từ thời ðiểm ấn ðịnh khỷi mạỡ ðại hộiẬ ðại hội phải ðýợỡ 
triệu tập lại trong vòng ba mýõi ngày kể từ ngày ẻự ðịnh tổ ỡhứỡ Ðại 
hội ðồng ỡổ ðông lần thứ nhấtỀ Ðại hội ðồng ỡổ ðông triệu tập lại ỡhỉ 
ðýợỡ tiến hành khi ỡó thành viên thỷm ẻự là ỡáỡ ỡổ ðông và những ðại 
diện ðýợỡ uỷ quyền ẻự họp ðại ẻiện ỡho ít nhất 51% cổ phần ỡó 
quyền ũiểu quyếtỀ  

3. Trýờng hợp ðại hội lần thứ hỷi không ðýợỡ tiến hành ẻo không có ðủ 
số ðại ũiểu ỡần thiết trong vòng ba mýõi phút kể từ thời ðiểm ấn ðịnh 
khai mạỡ ðại hộiẬ Ðại hội ðồng ỡổ ðông lần thứ ũỷ ỡó thể ðýợỡ triệu 
tập trong vòng hai mýõi ngày kể từ ngày ẻự ðịnh tiến hành ðại hội lần 
hai, và trong trýờng hợp này ðại hội ðýợỡ tiến hành không phụ thuộỡ 
vào số lýợng ỡổ ðông hỷy ðại ẻiện uỷ quyền thỷm ẻự và ðýợỡ ỡoi là 
hợp lệ và ỡó quyền quyết ðịnh tất ỡả ỡáỡ vấn ðề mà Ðại hội ðồng ỡổ 
ðông lần thứ nhất ỡó thể phê ỡhuẩn. 

4. Theo ðề nghị ặhủ tọỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡó quyền thỷy ðổi 
chýõng trình họp ðã ðýợỡ gửi kèm thẳo thông ũáo mời họp thẳo quy 
ðịnh tại Ðiều ĩụ.3 củỷ Ðiều lệ nàyỀ  

Ðiều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Ðại hội ðồng cổ 
ðông 

1. Vào ngày tổ ỡhứỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðôngẬ Công ty phải thựỡ hiện thủ 
tụỡ ðãng ký ỡổ ðông và phải thựỡ hiện việỡ ðãng ký ỡho ðến khi ỡáỡ 
cổ ðông ỡó quyền ẻự họp ỡó mặt ðãng ký hếtỀ 

2. Khi tiến hành ðãng ký ỡổ ðôngẬ ặông ty sẽ ỡấp ỡho từng cổ ðông hoặỡ 
ðại ẻiện ðýợỡ uỷ quyền ỡó quyền ũiểu quyết một thẻ ũiểu quyếtẬ trên 
ðó ỡó ghi số ðãng kýẬ họ và tên ỡủỷ ỡổ ðôngẬ họ và tên ðại ẻiện ðýợỡ 
uỷ quyền và số phiếu ũiểu quyết ỡủỷ ỡổ ðông ðó. Khi tiến hành ũiểu 
quyết tại ðại hộiẬ số thẻ ủng hộ nghị quyết ðýợỡ thu trýớỡẬ số thẻ phản 
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ðối nghị quyết ðýợỡ thu sau, cuối ỡùng ðếm tổng số phiếu tán thành 
hay phản ðối ðể quyết ðịnhỀ ỏổng số phiếu ủng hộẬ phản ðối từng vấn 
ðề hoặỡ ũỏ phiếu trắngẬ sẽ ðýợỡ ặhủ toạ thông ũáo ngỷy sỷu khi tiến 
hành ũiểu quyết vấn ðề ðóỀ Ðại hội sẽ tự ỡhọn trong số ðại ũiểu những 
ngýời ỡhịu tráỡh nhiệm kiểm phiếu hoặỡ giám sát kiểm phiếu và nếu 
ðại hội không ỡhọn thì ặhủ tọỷ sẽ ỡhọn những ngýời ðóỀ Số thành 
viên ỡủỷ ũỷn kiểm phiếu không quá ũỷ ngýờiỀ 

3. Cổ ðông ðến ẻự Ðại hội ðồng ỡổ ðông muộn ỡó quyền ðãng ký ngay 

và sỷu ðó ỡó quyền thỷm giỷ và ũiểu quyết ngỷy tại ðại hộiỀ ặhủ toạ 
không ỡó tráỡh nhiệm ẻừng ðại hội ðể ỡho ỡổ ðông ðến muộn ðãng ký 
và hiệu lựỡ ỡủỷ ỡáỡ ðợt ũiểu quyết ðã tiến hành trýớỡ khi ỡổ ðông ðến 
muộn thỷm ẻự sẽ  không ũị ảnh hýởngỀ  

4. Ðại hội ðồng ỡổ ðông sẽ ẻo ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trị ỡhủ trìẬ trýờng 
hợp ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trị vắng mặt thì Ồhó ặhủ tịỡh ữội ðồng 
quản trị hoặỡ là ngýời ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông ũầu rỷ sẽ ỡhủ trìỀ 
Trýờng hợp không ỷi trong số họ ỡó thể ỡhủ trì ðại hộiẬ thành viên 
Hội ðồng quản trị ỡhứỡ vụ ỡỷo nhất ỡó mặt sẽ tổ ỡhứỡ họp ðể ũầu rỷ 
Chủ tọỷ ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðôngẬ Chủ tọỷ không nhất thiết phải là 
thành viên ữội ðồng quản trịỀ ặhủ tịỡhẬ Ồhó ặhủ tịỡh hoặỡ Chủ tọỷ 
ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông ũầu rỷ ðề ỡử một thý ký ðể lập ũiên ũản 
ðại hộiỀ ỏrýờng hợp ũầu Chủ tọỷẬ tên Chủ tọỷ ðýợỡ ðề ỡử và số phiếu 
bầu ỡho ặhủ tọỷ phải ðýợỡ ỡông ũốỀ 

5. Quyết ðịnh ỡủỷ ặhủ toạ về trình tựẬ thủ tụỡ hoặỡ ỡáỡ sự kiện phát sinh 
ngoài ỡhýõng trình ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông sẽ mỷng tính phán 
quyết cao nhấtỀ 

6. Chủ toạ Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡó thể hoãn họp ðại hội ngay cả trong 
trýờng hợp ðã ỡó ðủ số ðại ũiểu ỡần thiết ðến một thời ðiểm kháỡ và 
tại một ðịỷ ðiểm ẻo ỡhủ toạ quyết ðịnh mà không ỡần lấy ý kiến ỡủỷ 
ðại hội nếu nhận thấy rằng ạỷẦ ỡáỡ thành viên thỷm ẻự không thể ỡó 
chỗ ngồi thuận tiện ở ðịỷ ðiểm tổ ỡhứỡ ðại hộiẬ ạũẦ hành vi ỡủỷ những 
ngýời ỡó mặt làm mất trật tự hoặỡ ỡó khả nãng làm mất trật tự ỡủỷ 
cuộỡ họp hoặỡ ạỡẦ sự trì hoãn là ỡần thiết ðể ỡáỡ ỡông việỡ ỡủỷ ðại hội 
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ðýợỡ tiến hành một ỡáỡh hợp lệỀ Ảgoài rỷẬ Chủ toạ ðại hội ỡó thể hoãn 
ðại hội khi ỡó sự nhất trí hoặỡ yêu ỡầu ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông ðã 
có ðủ số lýợng ðại ũiểu ẻự họp ỡần thiếtỀ Thời giỷn hoãn tối ðỷ không 
quá ũỷ ngày kể từ ngày ẻự ðịnh khỷi mạỡ ðại hộiỀ Ðại hội họp lại sẽ 
chỉ xem xét ỡáỡ ỡông việỡ lẽ rỷ ðã ðýợỡ giải quyết hợp pháp tại ðại 
hội ũị trì hoãn trýớỡ ðóỀ  

7. Trýờng hợp ỡhủ tọỷ hoãn hoặỡ tạm ẻừng Ðại hội ðồng ỡổ ðông trái 
với quy ðịnh tại khoản 6 Ðiều ĩệ, Ðại hội ðồng ỡổ ðông ũầu một 
ngýời kháỡ trong só những thành viên thỷm ẻự ðể thỷy thế ỡhủ tọỷ 
ðiều hành ỡuộỡ họp ỡho ðến lúỡ kết thúỡ và hiệu lựỡ ỡáỡ ũiểu quyết tại 
cuộỡ họp ðó không ũị ảnh hýởngỀ 

8. Chủ toạ ỡủỷ ðại hội hoặỡ ỏhý ký ðại hội ỡó thể tiến hành ỡáỡ hoạt 
ðộng mà họ thấy ỡần thiết ðể ðiều khiển Ðại hội ðồng ỡổ ðông một 
cáỡh hợp lệ và ỡó trật tựủ hoặỡ ðể ðại hội phản ánh ðýợỡ mong muốn 
củỷ ðỷ số thỷm ẻựỀ 

9. Hội ðồng quản trị ỡó thể yêu ỡầu ỡáỡ ỡổ ðông hoặỡ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ 
quyền tham dự Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡhịu sự kiểm trỷ hoặỡ ỡáỡ ũiện 
pháp ỷn ninh mà ữội ðồng quản trị ỡho là thíỡh hợpỀ ỏrýờng hợp ỡó 
cổ ðông hoặỡ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ quyền không ỡhịu tuân thủ những quy 
ðịnh về kiểm trỷ hoặỡ ỡáỡ ũiện pháp ỷn ninh nói trênẬ ữội ðồng quản 
trị sỷu khi xẳm xét một ỡáỡh ỡẩn trọng ỡó thể  từ ỡhối hoặỡ trụỡ xuất 
cổ ðông hoặỡ ðại ẻiện nói trên thỷm giỷ Ðại hộiỀ 

10. Hội ðồng quản trị, sau khi ðã xẳm xét một ỡáỡh ỡẩn trọngẬ ỡó thể tiến 
hành ỡáỡ ũiện pháp ðýợỡ ữội ðồng quản trị ỡho là thíỡh hợp ðểờ 

a. Ðiều ỡhỉnh số ngýời ỡó mặt tại ðịỷ ðiểm ỡhính họp Ðại hội ðồng ỡổ 
ðôngủ 

b. Bảo ðảm ỷn toàn ỡho mọi ngýời ỡó mặt tại ðịỷ ðiểm ðóủ 

c. Tạo ðiều kiện ỡho ỡổ ðông thỷm ẻự ạhoặỡ tiếp tụỡ thỷm ẻựẦ ðại hộiỀ 

Hội ðồng quản trị ỡó toàn quyền thay ðổi những ũiện pháp nêu trên 

và áp ẻụng tất ỡả ỡáỡ ũiện pháp nếu Hội ðồng quản trị thấy cần thiết. Cáỡ 
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biện pháp áp ẻụng ỡó thể là ỡấp giấy vào ỡửỷ hoặỡ sử ẻụng những hình 
thứỡ lựỷ ỡhọn kháỡỀ 

11. Trong trýờng hợp tại Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡó áp ẻụng ỡáỡ ũiện pháp 
nói trênẬ ữội ðồng quản trị khi xáỡ ðịnh ðịỷ ðiểm ðại hội ỡó thểờ 

a. Thông ũáo rằng ðại hội sẽ ðýợỡ tiến hành tại ðịỷ ðiểm ghi trong thông 
báo và ỡhủ toạ ðại hội sẽ ỡó mặt tại ðó ạ�Ðịỷ ðiểm chính ỡủỷ ðại 
hội�Ầủ 

b. Bố tríẬ tổ ỡhứỡ ðể những ỡổ ðông hoặỡ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ quyền không 
dự họp ðýợỡ thẳo Ðiều khoản này hoặỡ những ngýời muốn thỷm giỷ 
ở ðịỷ ðiểm kháỡ với Ðịỷ ðiểm chính ỡủỷ ðại hội ỡó thể ðồng thời thỷm 
dự ðại hộiủ  

Thông ũáo về việỡ tổ ỡhứỡ ðại hội không ỡần nêu ỡhi tiết những 
biện pháp tổ ỡhứỡ thẳo Ðiều khoản nàyỀ 

12. Trong Ðiều lệ này ạtrừ khi hoàn ỡảnh yêu ỡầu kháỡ), mọi ỡổ ðông sẽ 
ðýợỡ ỡoi là thỷm giỷ ðại hội ở Ðịỷ ðiểm chính củỷ ðại hội. 

Hàng nãm ặông ty phải tổ ỡhứỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông ít nhất một 
lầnỀ Ðại hội ðồng ỡổ ðông thýờng niên không ðýợỡ tổ ỡhứỡ ẻýới hình 
thứỡ lấy ý kiến bằng vãn ũảnỀ 

Ðiều 20. Thông qua quyết ðịnh của Ðại hội ðồng cổ ðông 

1. Trừ trýờng hợp quy ðịnh tại ểhoản 2 củỷ Ðiều Ứị, cáỡ quyết ðịnh ỡủỷ 
Ðại hội ðồng ỡổ ðông về ỡáỡ vấn ðề sau ðây sẽ ðýợỡ thông quỷ khi ỡó 
từ ứỜộ trở lên tổng số phiếu ũầu ỡủỷ ỡáỡ ỡổ ðông ỡó quyền ũiểu quyết 
có mặt trựỡ tiếp hoặỡ thông quỷ ðại ẻiện ðýợỡ ủy quyền ỡó mặt tại 
Ðại hội ðồng ỡổ ðôngỀ 

a. Thông quỷ ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãmủ 

b. Kế hoạỡh phát triển ngắn và ẻài hạn ỡủỷ ỡông ty 

c. BầuẬ ũãi miễn và thỷy thế thành viên ữội ðồng quản trị và ếỷn kiểm 
soát và phê ỡhuẩn việỡ ữội ðồng quản trị ũổ nhiệm Giám ðốỡ ðiều 
hành. 
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2. Cáỡ quyết ðịnh ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông liên quỷn ðến việỡ sửỷ ðổi 
và ũổ sung Ðiều lệẬ loại ỡổ phiếu và số lýợng ỡổ phiếu ðýợỡ ỡhào ũánẬ 
sáp nhậpẬ tái tổ ỡhứỡ và giải thể ặông tyẬ giỷo ẻịỡh ũán tài sản ặông 
ty hoặỡ ỡhi nhánh hoặỡ giỷo ẻịỡh muỷ ẻo ỡông ty hoặỡ ỡáỡ ỡhi nhánh 
thựỡ hiện ỡó giá trị từ Ờịộ trở lên tổng giá trị tài sản ỡủỷ ặông ty và 
cáỡ ỡhi nhánh ỡủỷ ặông ty tính thẳo sổ sáỡh kế toán ðã ðýợỡ kiểm 
toán gần nhất sẽ ỡhỉ ðýợỡ thông quỷ khi ỡó từ ụỜộ trở lên tổng số 
phiếu ũầu ỡáỡ ỡổ ðông ỡó quyền ũiểu quyết ỡó mặt trựỡ tiếp hoặỡ 
thông quỷ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ quyền ỡó mặt tại Ðại hội ðồng ỡổ ðôngỀ 

Ðiều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ ðông bằng vãn bản ðể 
thông qua quyết ðịnh của Ðại hội ðồng cổ ðông  

Thẩm quyền và thể thứỡ lấy ý kiến ỡổ ðông ũằng vãn ũản ðể thông 
qua quyết ðịnh ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông ðýợỡ thựỡ hiện thẳo quy ðịnh 
sau ðâyờ 

1. Hội ðồng quản trị ỡó quyền lấy ý kiến ỡổ ðông ũằng vãn ũản ðể thông 
qua quyết ðịnh ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông ũất ỡứ lúỡ nào nếu xét thấy 
cần thiết vì lợi íỡh ỡủỷ ỡông tyủ 

2. Hội ðồng quản trị phải ỡhuẩn ũị phiếu lấy ý kiếnẬ ẻự thảo quyết ðịnh 
củỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông và ỡáỡ tài liệu giải trình ẻự thảo quyết ðịnhỀ 
Phiếu lấy ý kiến kèm thẳo ẻự thảo quyết ðịnh và tài liệu giải trình 
phải ðýợỡ gửi ũằng phýõng thứỡ ũảo ðảm ðến ðýợỡ ðịỷ ỡhỉ thýờng trú 
củỷ từng ỡổ ðôngủ 

3. Phiếu lấy ý kiến phải ỡó ỡáỡ nội ẻung ỡhủ yếu sỷu ðâyờ 

a. TênẬ ðịa chỉ trụ sở ỡhínhẬ số và ngày ỡấp ấiấy ỡhứng nhận ðãng ký 
kinh doanh, nõi ðãng ký kinh ẻoỷnh ỡủỷ ỡông tyủ 

b. Mụỡ ðíỡh lấy ý kiếnủ 
c. HọẬ tênẬ ðịỷ ỡhỉ thýờng trúẬ quốỡ tịỡhẬ số ấiấy ỡhứng minh nhân ẻânẬ 

Hộ ỡhiếu hoặỡ ỡhứng thựỡ ỡá nhân hợp pháp kháỡ ỡủỷ ỡổ ðông là ỡá 
nhânủ tênẬ ðịỷ ỡhỉ thýờng trúẬ quốỡ tịỡhẬ số quyết ðịnh thành lập hoặỡ 
số ðãng ký kinh ẻoỷnh ỡủỷ ỡổ ðông hoặỡ ðại ẻiện thẳo uỷ quyền ỡủỷ 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 

 

28

cổ ðông là tổ ỡhứỡủ số lýợng ỡổ phần ỡủỷ từng loại và số phiếu ũiểu 
quyết ỡủỷ ỡổ ðôngủ 

d. Vấn ðề ỡần lấy ý kiến ðể thông quỷ quyết ðịnhủ 
e. Phýõng án ũiểu quyết ũỷo gồm tán thànhẬ không tán thành và không 

có ý kiếnủ 
f. Thời hạn phải gửi về ỡông ty phiếu lấy ý kiến ðã ðýợỡ trả lờiủ 
g. HọẬ tênẬ ỡhữ ký ỡủỷ ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trị và ngýời ðại ẻiện thẳo 

pháp luật ỡủỷ ỡông tyủ 

4. Phiếu lấy ý kiến ðã ðýợỡ trả lời phải ỡó ỡhữ ký ỡủỷ ỡổ ðông là ỡá 
nhânẬ ỡủỷ ngýời ðại ẻiện thẳo uỷ quyền hoặỡ ngýời ðại ẻiện thẳo 
pháp luật ỡủỷ ỡổ ðông là tổ ỡhứỡỀ 

Phiếu lấy ý kiến gửi về ỡông ty phải ðýợỡ ðựng trong phong ũì ẻán 
kín và không ỷi ðýợỡ quyền mở trýớỡ khi kiểm phiếuỀ ặáỡ phiếu lấy ý 
kiến gửi về ỡông ty sỷu thời hạn ðã xáỡ ðịnh tại nội ẻung phiếu lấy ý kiến 
hoặỡ ðã ũị mở ðều không hợp lệủ 

5. Hội ðồng quản trị kiểm phiếu và lập ũiên ũản kiểm phiếu ẻýới sự 
chứng kiến ỡủỷ ếỷn kiểm soát hoặỡ ỡủỷ ỡổ ðông không nắm giữ ỡhứỡ 
vụ quản lý ỡông tyỀ Biên ũản kiểm phiếu phải ỡó ỡáỡ nội ẻung ỡhủ 
yếu sỷu ðâyờ 

a. TênẬ ðịỷ ỡhỉ trụ sở ỡhínhẬ số và ngày ỡấp ấiấy ỡhứng nhận ðãng ký 
kinh doanh, nõi ðãng ký kinh ẻoỷnhủ 

b. Mụỡ ðíỡh và ỡáỡ vấn ðề ỡần lấy ý kiến ðể thông quỷ quyết ðịnhủ 
c. Số ỡổ ðông với tổng số phiếu ũiểu quyết ðã thỷm giỷ ũiểu quyếtẬ trong 
ðó phân ũiệt số phiếu ũiểu quyết hợp lệ và số ũiểu quyết không hợp 
lệẬ kèm thẳo phụ lụỡ ẻỷnh sáỡh ỡổ ðông thỷm giỷ ũiểu quyếtủ 

d. Tổng số phiếu tán thànhẬ không tán thành và không ỡó ý kiến ðối với 
từng vấn ðềủ 

e. Cáỡ quyết ðịnh ðã ðýợỡ thông quỷủ 
f. HọẬ tênẬ ỡhữ ký ỡủỷ ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trịẬ ngýời ðại ẻiện thẳo 

pháp luật ỡủỷ ỡông ty và ỡủỷ ngýời giám sát kiểm phiếuỀ 
Cáỡ thành viên ữội ðồng quản trị và ngýời giám sát kiểm phiếu 

phải liên ðới ỡhịu tráỡh nhiệm về tính trung thựỡẬ ỡhính xáỡ ỡủỷ ũiên ũản 
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kiểm phiếuủ liên ðới ỡhịu tráỡh nhiệm về ỡáỡ thiệt hại phát sinh từ ỡáỡ 
quyết ðịnh ðýợỡ thông quỷ ẻo kiểm phiếu không trung thựỡẬ không ỡhính 
xáỡủ 

6. Biên ũản kết quả kiểm phiếu phải ðýợỡ gửi ðến ỡáỡ ỡổ ðông trong  
vòng mýời lãm ngàyẬ kể từ ngày kết thúỡ kiểm phiếuủ 

7. Phiếu lấy ý kiến ðã ðýợỡ trả lờiẬ ũiên ũản kiểm phiếuẬ toàn vãn nghị 
quyết ðã ðýợỡ thông quỷ và tài liệu ỡó liên quỷn gửi kèm thẳo phiếu 
lấy ý kiến ðều phải ðýợỡ lýu giữ tại trụ sở ỡhính ỡủỷ ỡông tyủ 

8. Quyết ðịnh ðýợỡ thông quỷ thẳo hình thứỡ lấy ý kiến ỡổ ðông ũằng 
vãn ũản ỡó giá trị nhý quyết ðịnh ðýợỡ thông quỷ tại ỡuộỡ họp Ðại hội 
ðồng ỡổ ðôngỀ  

Ðiều 22. Biên bản họp Ðại hội ðồng cổ ðông 

Ngýời ỡhủ trì Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡhịu tráỡh nhiệm tổ chứỡ lýu 
trữ ỡáỡ ũiên ũản Ðại hội ðồng ỡổ ðông và gửi ỡho tất ỡả ỡáỡ ỡổ ðông trong 
vòng ĩỜ ngày khi Ðại hội ðồng ỡổ ðông kết thúỡỀ ếiên ũản Ðại hội ðồng 
cổ ðông ðýợỡ ỡoi là ũằng ỡhứng xáỡ thựỡ về những ỡông việỡ ðã ðýợỡ 
tiến hành tại Ðại hội ðồng ỡổ ðông trừ khi ỡó ý kiến phản ðối về nội ẻung 
biên ũản ðýợỡ ðýỷ rỷ thẳo ðúng thủ tụỡ quy ðịnh trong vòng mýời ngày 
kể từ khi gửi ũiên ũảnỀ ếiên ũản phải ðýợỡ lập ũằng tiếng ễiệtẬ ỡó ỡhữ ký 
xáỡ nhận ỡủỷ ặhủ tọỷ ðại hội và ỏhý kýẬ và ðýợỡ lập thẳo quy ðịnh ỡủỷ 
Luật Doanh nghiệp và tại Ðiều lệ nàyỀ ặáỡ ũản ghi ỡhépẬ ũiên ũảnẬ sổ ỡhữ 
ký ỡủỷ ỡáỡ ỡổ ðông ẻự họp và vãn ũản uỷ quyền thỷm ẻự phải ðýợỡ lýu 
giữ tại trụ sở ỡhính ỡủỷ ặông tyỀ  

Ðiều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết ðịnh của Ðại hội ðồng cổ ðông 

Trong thời hạn ỡhín mýõi ngàyẬ kể từ ngày nhận ðýợỡ ũiên ũản họp 
Ðại hội ðồng ỡổ ðông hoặỡ ũiên ũản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Ðại 
hội ðồng ỡổ ðôngẬ ỡổ ðôngẬ thành viên ữội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ, Ban 

kiểm soát ỡó quyền yêu ỡầu ỏoà án hoặỡ ỏrọng tài xẳm xétẬ huỷ ũỏ quyết 
ðịnh ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông trong ỡáỡ trýờng hợp sỷu ðâyờ 
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1. Trình tự và thủ tụỡ triệu tập họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông không thựỡ 
hiện ðúng thẳo quy ðịnh ỡủỷ ồuật này và Ðiều lệ ỡông tyủ 

2. Trình tựẬ thủ tụỡ rỷ quyết ðịnh và nội ẻung quyết ðịnh vi phạm pháp 
luật hoặỡ Ðiều lệ ỡông tyỀ 

 

        

      CHÝÕNG VII 

HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Ðiều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội ðồng quản trị 

1. Số lýợng thành viên ữội ðồng quản trị ít nhất là nãm ạịỜẦ ngýời, 
không quá mýời một ạĩĩẦ ngýời. Nhiệm kỳ ỡủỷ ữội ðồng quản trị là 
nãm ạịỜẦ nãmỀ Ảhiệm kỳ ỡủỷ thành viên ữội ðồng quản trị không quá 
nãm ạịỜẦ nãmủ thành viên ữội ðồng quản trị ỡó thể ðýợỡ ũầu lại với 
số nhiệm kỳ không hạn ỡhếỀ ỏổng số thành viên ữội ðồng quản trị 
ðộỡ lập không ðiều hành phải ỡhiếm ít nhất một phần ũỷ tổng số thành 
viên ữội ðồng quản trịỀ 

2. Cáỡ ỡổ ðông nắm giữ tối thiểu Ờộ số ỡổ phần ỡó quyền ũiểu quyết 
trong thời hạn liên tụỡ ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền ũiểu 
quyết ỡủỷ từng ngýời lại với nhỷu ðể ðề ỡử ỡáỡ ứng viên ữội ðồng 
quản trịỀ Cổ ðông hoặỡ nhóm ỡổ ðông nắm giữ ðến ẻýới ĩịộ số ỡổ 
phần ỡó quyền ũiểu quyết trong thời hạn liên tụỡ ít nhất sáu tháng 
ðýợỡ ðề ỡử một thành viênủ từ ĩịộ ðến ẻýới Ụịộ ðýợỡ ðề ỡử hỷi 
thành viênủ từ Ụịộ ðến ẻýới Ờịộ ðýợỡ ðề ỡử ũỷ thành viênủ từ Ờịộ 
ðến ẻýới 65% ðýợỡ ðề ỡử ũốn thành viên và nếu từ 65% trở lên ðýợỡ 
ðề ỡử ðủ số ứng viênỀ 

3. Trýờng hợp số lýợng ỡáỡ ứng viên ữội ðồng quản trị thông quỷ ðề ỡử 
và ứng ỡử vẫn không ðủ số lýợng ỡần thiếtẬ ữội ðồng quản trị ðýõng 
nhiệm ỡó thể ðề ỡử thêm ứng ỡử viên hoặỡ tổ ỡhứỡ ðề ỡử thẳo một ỡõ 
chế ẻo ỡông ty quy ðịnhỀ ặõ ỡhế ðề ỡử hỷy ỡáỡh thứỡ ữội ðồng quản 
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trị ðýõng nhiệm ðề ỡử ứng ỡử viên ữội ðồng quản trị phải ðýợỡ ỡông 
bố rõ ràng và phải ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông thông quỷ trýớỡ khi 
tiến hành ðề ỡử 

4. Thành viên ữội ðồng quản trị sẽ không ỡòn tý ỡáỡh thành viên ữội 
ðồng quản trị trong ỡáỡ trýờng hợp sỷuờ 

a. Thành viên ðó không ðủ tý ỡáỡh làm thành viên ữội ðồng quản trị 
theo quy ðịnh ỡủỷ ồuật ừoỷnh nghiệp hoặỡ ũị luật pháp ỡấm không 
ðýợỡ làm thành viên ữội ðồng quản trịủ 

b. Thành viên ðó gửi ðõn ũằng vãn ũản xin từ ỡhứỡ ðến trụ sở ỡhính ỡủỷ 
Công tyủ 

c. Thành viên ðó bị rối loạn tâm thần và thành viên kháỡ ỡủỷ ữội ðồng 
quản trị ỡó những ũằng ỡhứng ỡhuyên môn ỡhứng tỏ ngýời ðó không 
còn nãng lựỡ hành viủ 

d. Thành viên ðó vắng mặt không thỷm ẻự ỡáỡ ỡuộỡ họp ỡủỷ ữội ðồng 
quản trị liên tụỡ trong vòng sáu tháng, và trong thời giỷn này ữội 
ðồng quản trị không ỡho phép thành viên ðó vắng mặt và ðã phán 
quyết rằng ỡhứỡ vụ ỡủỷ ngýời này ũị bỏ trốngủ 

e. Thành viên ðó ũị ỡáỡh ỡhứỡ thành viên ữội ðồng quản trị thẳo quyết 
ðịnh củỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðôngỀ 

5. Hội ðồng quản trị ỡó thể ũổ nhiệm thành viên ữội ðồng quản trị mới 
ðể thỷy thế ỡhỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải ðýợỡ ỡhấp 
thuận tại Ðại hội ðồng ỡổ ðông ngỷy tiếp sỷu ðóỀ ằỷu khi ðýợỡ Ðại 
hội ðồng ỡổ ðông ỡhấp thuậnẬ việỡ ũổ nhiệm thành viên mới ðó sẽ 
ðýợỡ ỡoi là ỡó hiệu lựỡ vào ngày ðýợỡ ữội ðồng quản trị ũổ nhiệmỀ  

6. Việỡ ũổ nhiệm ỡáỡ thành viên ữội ðồng quản trị phải ðýợỡ thông ũáo 
theo cáỡ quy ðịnh ỡủỷ pháp luật về ỡhứng khoán và thị trýờng ỡhứng 
khoánỀ 

7. Thành viên ữội ðồng quản trị không nhất thiết phải là ngýời nắm giữ 
cổ phần ỡủỷ ặông tyỀ 
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Ðiều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội ðồng quản trị 

1. Hoạt ðộng kinh ẻoỷnh và ỡáỡ ỡông việỡ ỡủỷ ặông ty phải ỡhịu sự 
quản lý hoặỡ ỡhỉ ðạo thựỡ hiện ỡủỷ ữội ðồng quản trịỀ ữội ðồng quản 
trị là ỡõ quỷn ỡó ðầy ðủ quyền hạn ðể thựỡ hiện tất ỡả ỡáỡ quyền nhân 
danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộỡ về Ðại hội ðồng ỡổ ðôngỀ  

2. Hội ðồng quản trị ỡó tráỡh nhiệm giám sát Giám ðốỡ ðiều hành và ỡáỡ 
cán ũộ quản lý kháỡỀ 

3. Quyền và nghĩỷ vụ ỡủỷ ữội ðồng quản trị ẻo luật phápẬ Ðiều lệẬ ỡáỡ 
quy chế nội ũộ ỡủỷ ặông ty và quyết ðịnh ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông 
quy ðịnhỀ ặụ thểẬ ữội ðồng quản trị ỡó những quyền hạn và nhiệm vụ 
sau: 

a. Quyết ðịnh kế hoạỡh phát triển sản xuất kinh ẻoỷnh và ngân sáỡh 
hàng nãmủ 

b. Xáỡ ðịnh ỡáỡ mụỡ tiêu hoạt ðộng trên ỡõ sở ỡáỡ mụỡ tiêu ỡhiến lýợỡ 
ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông thông quỷủ 

c. Bổ nhiệm và ũãi nhiệm ỡáỡ ỡán ũộ quản lý ỡông ty thẳo ðề nghị ỡủỷ 
Giám ðốỡ ðiều hành và quyết ðịnh mứỡ lýõng ỡủỷ họủ  

d. Quyết ðịnh ỡõ ỡấu tổ ỡhứỡ ỡủỷ ặông tyủ 

e. Giải quyết ỡáỡ khiếu nại ỡủỷ ặông ty ðối với ỡán ũộ quản lý ỡũng nhý 
quyết ðịnh lựỷ ỡhọn ðại ẻiện ỡủỷ ặông ty ðể giải quyết ỡáỡ vấn ðề liên 
quan tới ỡáỡ thủ tụỡ pháp lý ỡhống lại ỡán ũộ quản lý ðóủ 

f. Ðề xuất ỡáỡ loại ỡổ phiếu ỡó thể phát hành và tổng số ỡổ phiếu phát 
hành thẳo từng loạiủ 

g. Ðề xuất việỡ phát hành trái phiếuẬ trái phiếu ỡhuyển ðổi thành ỡổ 
phiếu và ỡáỡ ỡhứng quyền ỡho phép ngýời sở hữu muỷ ỡổ phiếu thẳo 
mứỡ giá ðịnh trýớỡ; 

h. Quyết ðịnh giá chào bán trái phiếuẬ ỡổ phiếu và ỡáỡ ỡhứng khoán 
chuyển ðổiủ  

i. Bổ nhiệmẬ miễn nhiệmẬ ỡáỡh ỡhứỡ Giám ðốỡ ðiều hành hay cán ũộ 
quản lý hoặỡ ngýời ðại ẻiện ỡủỷ ặông ty khi ữội ðồng quản trị ỡho 
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rằng ðó là vì lợi íỡh tối ỡỷo ỡủỷ ặông tyỀ ễiệỡ ũãi nhiệm nói trên 
không ðýợỡ trái với ỡáỡ quyền thẳo hợp ðồng ỡủỷ những ngýời ũị ũãi 
nhiệm ạnếu ỡóẦủ 

j. Ðề xuất mứỡ ỡổ tứỡ hàng nãm và xáỡ ðịnh mứỡ ỡổ tứỡ tạm thờiủ tổ 
chứỡ việỡ ỡhi trả ỡổ tứỡủ 

k. Ðề xuất việỡ tái ỡõ ỡấu lại hoặỡ giải thể ặông tyỀ 

4. Những vấn ðề sau ðây phải ðýợỡ ữội ðồng quản trị phê ỡhuẩnờ 

a. Thành lập ỡhi nhánh hoặỡ ỡáỡ vãn phòng ðại ẻiện ỡủỷ ặông tyủ 

b. Thành lập ỡáỡ ỡông ty ỡon ỡủỷ ặông tyủ  

c. Trong phạm vi quy ðịnh tại Ðiều 108.2 củỷ ồuật ừoỷnh nghiệp và trừ 
trýờng hợp quy ðịnh tại Ðiều 120.3 Luật ừoanh nghiệp phải ẻo Ðại 
hội ðồng ỡổ ðông phê ỡhuẩnẬ ữội ðồng quản trị tùy từng thời ðiểm 
quyết ðịnh việỡ thựỡ hiệnẬ sửỷ ðổi và huỷ ũỏ ỡáỡ hợp ðồng lớn ỡủỷ 
Công ty ạũỷo gồm ỡáỡ hợp ðồng muỷẬ ũánẬ sáp nhậpẬ thâu tóm ỡông ty 
và liên ẻoỷnhẦủ 

d. Chỉ ðịnh và ũãi nhiệm những ngýời ðýợỡ ặông ty uỷ nhiệm là ðại 
diện thýõng mại và ồuật sý ỡủỷ ặông tyủ 

e. Việỡ vỷy nợ và việỡ thựỡ hiện ỡáỡ khoản thế ỡhấpẬ ũảo ðảmẬ ũảo lãnh 
và ũồi thýờng ỡủỷ ặông tyủ 

f. Cáỡ khoản ðầu tý không nằm trong kế hoạỡh kinh ẻoỷnh và ngân sáỡh 
củỷ ặông ty hoặỡ ỡáỡ khoản ðầu tý výợt quá ĩịộ giá trị kế hoạỡh và 
ngân sáỡh kinh ẻoỷnh hàng nãmủ 

g. Việỡ muỷ hoặỡ ũán ỡổ phần ỡủỷ những ỡông ty kháỡ ðýợỡ thành lập ở 
Việt Ảỷm hỷy nýớỡ ngoàiủ 

h. Việỡ ðịnh giá ỡáỡ tài sản góp vào ặông ty không phải ũằng tiền liên 
quan ðến việỡ phát hành ỡổ phiếu hoặỡ trái phiếu ỡủỷ ặông tyẬ ũỷo 
gồm vàngẬ quyền sử ẻụng ðấtẬ quyền sở hữu trí tuệẬ ỡông nghệ và ũí 
quyết ỡông nghệủ 

i. Việỡ ỡông ty muỷ hoặỡ thu hồi không quá ĩịộ mỗi loại cổ phầnủ 
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j. Cáỡ vấn ðề kinh ẻoỷnh hoặỡ giỷo ẻịỡh mà ữội ðồng quyết ðịnh ỡần 
phải ỡó sự ỡhấp thuận trong phạm vi quyền hạn và tráỡh nhiệm ỡủỷ 
mìnhủ 

k. Quyết ðịnh mứỡ giá muỷ hoặỡ thu hồi ỡổ phần ỡủỷ ặông tyỀ 

5. Hội ðồng quản trị phải ũáo ỡáo Ðại hội ðồng ỡổ ðông về hoạt ðộng 
củỷ mìnhẬ ỡụ thể là về việỡ giám sát ỡủỷ ữội ðồng quản trị ðối với 
Giám ðốỡ ðiều hành và những ỡán ũộ quản lý kháỡ trong nãm tài 
chínhỀ ỏrýờng hợp ữội ðồng quản trị không trình ũáo ỡáo ỡho Ðại hội 
ðồng ỡổ ðôngẬ ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãm ỡủỷ ặông ty sẽ ũị ỡoi là 
không ỡó giá trị và ỡhýỷ ðýợỡ ữội ðồng quản trị thông quỷỀ 

6. Trừ khi luật pháp và Ðiều lệ quy ðịnh kháỡẬ ữội ðồng quản trị ỡó thể 
uỷ quyền ỡho nhân viên ỡấp ẻýới và ỡáỡ ỡán ũộ quản lý ðại ẻiện xử lý 
công việỡ thỷy mặt ỡho ặông tyỀ 

7. Thành viên ữội ðồng quản trị ạkhông tính ỡáỡ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ quyền 
thay thếẦ ðýợỡ nhận thù lỷo ỡho ỡông việỡ ỡủỷ mình ẻýới tý ỡáỡh là 
thành viên ữội ðồng quản trịỀ ỏổng mứỡ thù lỷo ỡho ữội ðồng quản 
trị sẽ ẻo Ðại hội ðồng ỡổ ðông quyết ðịnhỀ ểhoản thù lỷo này sẽ ðýợỡ 
chia cho cáỡ thành viên ữội ðồng quản trị thẳo thoả thuận trong Hội 
ðồng quản trị hoặỡ ỡhiỷ ðều trong trýờng hợp không thoả thuận ðýợỡỀ 

8. Tổng số tiền trả thù lỷo ỡho ỡáỡ thành viên ữội ðồng quản trị và số 
tiền thù lỷo ỡho từng thành viên phải ðýợỡ ghi ỡhi tiết trong ũáo ỡáo 
thýờng niên ỡủỷ ặông tyỀ 

9. Thành viên ữội ðồng quản trị nắm giữ ỡhứỡ vụ ðiều hành ạũỷo gồm 
cả ỡhứỡ vụ ặhủ tịỡh hoặỡ Ồhó ặhủ tịỡhẦẬ hoặỡ thành viên ữội ðồng 
quản trị làm việỡ tại ỡáỡ tiểu ũỷn ỡủỷ ữội ðồng quản trịẬ hoặỡ thựỡ 
hiện những ỡông việỡ kháỡ mà thẳo quỷn ðiểm ỡủỷ ữội ðồng quản trị 
là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thýờng ỡủỷ một thành viên ữội 
ðồng quản trịẬ ỡó thể ðýợỡ trả thêm tiền thù lỷo ẻýới ẻạng một khoản 
tiền ỡông trọn gói thẳo từng lầnẬ lýõngẬ hoỷ hồngẬ phần trãm lợi 
nhuậnẬ hoặỡ ẻýới hình thứỡ kháỡ thẳo quyết ðịnh ỡủỷ ữội ðồng quản 
trịỀ 
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10. Thành viên ữội ðồng quản trị ỡó quyền ðýợỡ thỷnh toán tất ỡả ỡáỡ ỡhi 
phí ði lạiẬ ãnẬ ở và ỡáỡ khoản ỡhi phí hợp lý kháỡ mà họ ðã phải ỡhi trả 
khi thựỡ hiện tráỡh nhiệm thành viên ữội ðồng quản trị ỡủỷ mìnhẬ ũỷo 
gồm ỡả ỡáỡ ỡhi phí phát sinh trong việỡ tới thỷm ẻự ỡáỡ ỡuộỡ họp ỡủỷ 
Hội ðồng quản trịẬ hoặỡ ỡáỡ tiểu ũỷn ỡủỷ ữội ðồng quản trị hoặỡ Ðại 
hội ðồng ỡổ ðôngỀ 

Ðiều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ðồng quản trị 

1. Ðại hội ðồng ỡổ ðông hoặỡ ữội ðồng quản trị phải lựỷ ỡhọn trong số 
cáỡ thành viên ữội ðồng quản trị ðể ũầu rỷ một ặhủ tịỡh và một Ồhó 
Chủ tịỡhỀ ỏrừ khi Ðại hội ðồng ỡổ ðông quyết ðịnh kháỡẬ ặhủ tịỡh 
Hội ðồng quản trị sẽ không kiêm ỡhứỡ Giám ðốỡ ðiều hành củỷ ặông 
ty. Chủ tịỡh ữội ðồng quản trị kiêm nhiệm ỡhứỡ Giám ðốỡ ðiều hành 

phải ðýợỡ phê ỡhuẩn hàng nãm tại Ðại hội ðồng ỡổ ðông thýờng niênỀ 

2. Chủ tịỡh ữội ðồng quản trị ỡó tráỡh nhiệm triệu tập và ỡhủ toạ Ðại hội 
ðồng ỡổ ðông và ỡáỡ ỡuộỡ họp ỡủỷ ữội ðồng quản trịẬ ðồng thời ỡó 
những quyền và tráỡh nhiệm kháỡ quy ðịnh tại Ðiều lệ này và ồuật 
Doanh nghiệpỀ Phó ặhủ tịỡh ỡó ỡáỡ quyền và nghĩỷ vụ nhý ặhủ tịỡh 
trong trýờng hợp ðýợỡ ặhủ tịỡh uỷ quyền nhýng ỡhỉ trong trýờng hợp 
Chủ tịỡh ðã thông ũáo ỡho ữội ðồng quản trị rằng mình vắng mặt 
hoặỡ phải vắng mặt vì những lý ẻo ũất khả kháng hoặỡ mất khả nãng 
thựỡ hiện nhiệm vụ ỡủỷ mìnhỀ ỏrong trýờng hợp nêu trên ặhủ tịỡh 
không ỡhỉ ðịnh Ồhó ặhủ tịỡh hành ðộng nhý vậyẬ ỡáỡ thành viên ỡòn 
lại ỡủỷ ữội ðồng quản trị sẽ ỡhỉ ðịnh Ồhó ặhủ tịỡhỀ ỏrýờng hợp ỡả 
Chủ tịỡh và Ồhó ặhủ tịỡh tạm thời không thể thựỡ hiện nhiệm vụ ỡủỷ 
họ vì lý ẻo nào ðóẬ ữội ðồng quản trị ỡó thể ũổ nhiệm một ngýời kháỡ 
trong số họ ðể thựỡ hiện nhiệm vụ ỡủỷ ặhủ tịỡh thẳo nguyên tắỡ ðỷ số 
quá ũánỀ 

3. Chủ tịỡh ữội ðồng quản trị phải ỡó tráỡh nhiệm ðảm ũảo việỡ ữội 
ðồng quản trị gửi ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãmẬ ũáo ỡáo hoạt ðộng ỡủỷ 
công tyẬ ũáo ỡáo kiểm toán và ũáo ỡáo kiểm trỷ ỡủỷ ữội ðồng quản trị 
cho cáỡ ỡổ ðông tại Ðại hội ðồng ỡổ ðôngủ 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 

 

36

4. Trýờng hợp ỡả ặhủ tịỡh và Ồhó ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trị từ ỡhứỡ 
hoặỡ ũị ũãi miễnẬ ữội ðồng quản trị phải ũầu ngýời thỷy thế trong thời 
hạn mýời ngàyỀ 

Ðiều 27. Các cuộc họp của Hội ðồng quản trị 

1. Trýờng hợp ữội ðồng quản trị ũầu ặhủ tịỡh thì ỡuộỡ họp ðầu tiên ỡủỷ 
nhiệm kỳ ữội ðồng quản trị ðể ũầu ặhủ tịỡh và rỷ ỡáỡ quyết ðịnh kháỡ 
thuộỡ thẩm quyền phải ðýợỡ tiến hành trong thời hạn ũảy ngày làm 
việỡẬ kể từ ngày kết thúỡ ũầu ỡử ữội ðồng quản trị nhiệm kỳ ðóỀ ặuộỡ 
họp này ẻo thành viên ỡó số phiếu ũầu ỡỷo nhất triệu tậpỀ ỏrýờng hợp 
có nhiều hõn một thành viên ỡó số phiếu ũầu ỡỷo nhất và ngỷng nhỷu 
thì ỡáỡ thành viên ðã ũầu thẳo nguyên tắỡ ða số một ngýời trong số họ 
triệu tập họp ữội ðồng quản trịỀ 

2. Cáỡ ỡuộỡ họp thýờng kỳỀ ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trị phải triệu tập 
cáỡ ỡuộỡ họp ữội ðồng quản trịẬ lập ỡhýõng trình nghị sựẬ thời giỷn 
và ðịỷ ðiểm họp ít nhất ũảy ngày trýớỡ ngày họp ẻự kiếnỀ ặhủ tịỡh ỡó 
thể triệu tập họp ũất kỳ khi nào thấy ỡần thiếtẬ nhýng ít nhất là mỗi 
quý phải họp một lầnỀ 

3. Cáỡ ỡuộỡ họp ũất thýờngỀ ặhủ tịỡh phải triệu tập họp ữội ðồng quản 
trịẬ không ðýợỡ trì hoãn nếu không ỡó lý ẻo ỡhính ðángẬ khi một trong 
số ỡáỡ ðối týợng ẻýới ðây ðề nghị ũằng vãn ũản trình ũày mụỡ ðíỡh 
cuộỡ họp và ỡáỡ vấn ðề ỡần ũànờ 

a. Giám ðốỡ ðiều hành hoặỡ ít nhất nãm ỡán ũộ quản lýủ 

b. Hai thành viên ữội ðồng quản trịủ 

c. Chủ tịỡh ữội ðồng quản trịủ  

d. Ðỷ số thành viên ếỷn kiểm soátỀ 

4. Cáỡ ỡuộỡ họp ữội ðồng quản trị nêu tại ểhoản 3 Ðiều Ứụ phải ðýợỡ 
tiến hành trong thời hạn mýời lãm ngày sỷu khi ỡó ðề xuất họpỀ 
Trýờng hợp ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trị không ỡhấp nhận triệu tập 
họp theo ðề nghị thì ặhủ tịỡh phải ỡhịu tráỡh nhiệm về những thiệt hại 
xảy rỷ ðối với ỡông ty; những ngýời ðề nghị tổ ỡhứỡ ỡuộỡ họp ðýợỡ 
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ðề ỡập ðến ở ểhoản 3 Ðiều Ứụ có thể tự mình triệu tập họp ữội ðồng 
quản trịỀ 

5. Trýờng hợp ỡó yêu ỡầu ỡủỷ kiểm toán viên ðộỡ lậpẬ ặhủ tịỡh ữội 
ðồng quản trị phải triệu tập họp ữội ðồng quản trị ðể ũàn về ũáo ỡáo 
kiểm toán và tình hình ặông tyỀ 

6. Ðịỷ ðiểm họpỀ ặáỡ ỡuộỡ họp ữội ðồng quản trị sẽ ðýợỡ tiến hành ở 
ðịỷ ỡhỉ ðã ðãng ký ỡủỷ ặông ty hoặỡ những ðịỷ ỡhỉ kháỡ ở ễiệt Ảỷm 
hoặỡ ở nýớỡ ngoài thẳo quyết ðịnh ỡủỷ ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trị và 
ðýợỡ sự nhất trí ỡủỷ ữội ðồng quản trịỀ 

7. Thông ũáo và ỡhýõng trình họpỀ ỏhông ũáo họp ữội ðồng quản trị 
phải ðýợỡ gửi trýớỡ ỡho ỡáỡ thành viên ữội ðồng quản trị ít nhất nãm 
ngày trýớỡ khi tổ ỡhứỡ họpẬ ỡáỡ thành viên ữội ðồng ỡó thể từ ỡhối 
thông ũáo mời họp ũằng vãn ũản và việỡ từ ỡhối này ỡó thể ỡó hiệu 
lựỡ hồi tốỀ ỏhông ũáo họp ữội ðồng phải ðýợỡ làm ũằng vãn bản 
tiếng ễiệt và phải thông ũáo ðầy ðủ ỡhýõng trìnhẬ thời giỷnẬ ðịỷ ðiểm 
họpẬ kèm thẳo những tài liệu ỡần thiết về những vấn ðề sẽ ðýợỡ ũàn 
bạỡ và ũiểu quyết tại ỡuộỡ họp ữội ðồng và ỡáỡ phiếu ũầu ỡho những 
thành viên ữội ðồng không thể ẻự họpỀ    

Thông báo mời họp ðýợỡ gửi ũằng ũýu ðiệnẬ ẹỷxẬ thý ðiện tử hoặỡ 
phýõng tiện kháỡẬ nhýng phải ũảo ðảm ðến ðýợỡ ðịỷ ỡhỉ ỡủỷ từng thành 
viên ữội ðồng quản trị ðýợỡ ðãng ký tại ỡông tyỀ 

8. Số thành viên thỷm ẻự tối thiểuỀ ặáỡ ỡuộỡ họp ỡủỷ ữội ðồng quản trị 
chỉ ðýợỡ tiến hành và thông quỷ ỡáỡ quyết ðịnh khi ỡó ít nhất ũỷ phần 
tý số thành viên ữội ðồng quản trị ỡó mặt trựỡ tiếp hoặỡ quỷ ngýời 
ðại ẻiện thỷy thếỀ 

9. Biểu quyếtỀ 

a. Mỗi thành viên ữội ðồng quản trị hoặỡ ngýời ðýợỡ uỷ quyền trựỡ tiếp 
có mặt với tý ỡáỡh ỡá nhân tại ỡuộỡ họp ữội ðồng quản trị sẽ ỡó một 
phiếu ũiểu quyếtủ 

b. Thành viên ữội ðồng quản trị không ðýợỡ ũiểu quyết về ỡáỡ hợp 
ðồngẬ ỡáỡ giỷo ẻịỡh hoặỡ ðề xuất mà thành viên ðó hoặỡ ngýời liên 
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quan tới thành viên ðó có lợi íỡh và lợi íỡh ðó mâu thuẫn hoặỡ có thể 
mâu thuẫn với lợi íỡh ỡủỷ ặông ty. Một thành viên ữội ðồng sẽ không 
ðýợỡ tính vào số lýợng ðại ũiểu tối thiểu ỡần thiết ỡó mặt ðể ỡó thể tổ 
chứỡ một ỡuộỡ họp Hội ðồng quản trị về những quyết ðịnh mà thành 
viên ðó không ỡó quyền ũiểu quyếtủ 

c. Theo quy ðịnh tại Khoản 9d Ðiều Ứụ, khi có vấn ðề phát sinh trong 
một ỡuộỡ họp ỡủỷ ữội ðồng quản trị liên quỷn ðến mứỡ ðộ lợi íỡh ỡủỷ 
thành viên ữội ðồng quản trị hoặỡ liên quan ðến quyền ũiểu quyết 
một thành viên mà những vấn ðề ðó không ðýợỡ giải quyết ũằng sự tự 
nguyện từ ũỏ quyền ũiểu quyết ỡủỷ thành viên ữội ðồng quản trị ðóẬ 
những vấn ðề phát sinh ðó sẽ ðýợỡ ỡhuyển tới ỡhủ toạ ỡuộỡ họp và 
phán quyết ỡủỷ ỡhủ toạ liên quỷn ðến tất ỡả ỡáỡ thành viên ữội ðồng 
quản trị kháỡ sẽ ỡó giá trị là quyết ðịnh ỡuối ỡùng, trừ trýờng hợp tính 
chất hoặỡ phạm vi lợi íỡh ỡủỷ thành viên ữội ðồng quản trị liên quỷn 
chýỷ ðýợỡ ỡông ũố một ỡáỡh thíỡh ðángủ 

d. Thành viên ữội ðồng quản trị hýởng lợi từ một hợp ðồng ðýợỡ quy 
ðịnh tại Ðiều ỤỤ.4a và Ðiều ỤỤ.4b củỷ Ðiều lệ này sẽ ðýợỡ ỡoi là ỡó 
lợi íỡh ðáng kể trong hợp ðồng ðóỀ 

10. Công khỷi lợi íỡhỀ ỏhành viên ữội ðồng quản trị trựỡ tiếp hoặỡ gián 
tiếp ðýợỡ hýởng lợi từ một hợp ðồng hoặỡ giỷo ẻịỡh ðã ðýợỡ ký kết 
hoặỡ ðỷng ẻự kiến ký kết với ặông ty và ũiết là mình có lợi íỡh trong 
ðóẬ sẽ phải ỡông khỷi ũản ỡhấtẬ nội ẻung ỡủỷ quyền lợi ðó trong ỡuộỡ 
họp mà ữội ðồng quản trị lần ðầu tiên xẳm xét vấn ðề ký kết hợp 
ðồng hoặỡ giỷo ẻịỡh nàyỀ ữoặỡ thành viên này ỡó thể ỡông khỷi ðiều 
ðó tại ỡuộỡ họp ðầu tiên ỡủỷ ữội ðồng quản trị ðýợỡ tổ ỡhứỡ sỷu khi 
thành viên này ũiết rằng mình ỡó lợi íỡh hoặỡ sẽ ỡó lợi íỡh trong giỷo 
dịỡh hoặỡ hợp ðồng liên quỷnỀ  

11. Biểu quyết ðỷ sốỀ ữội ðồng quản trị thông quỷ ỡáỡ nghị quyết và rỷ 
quyết ðịnh ũằng ỡáỡh tuân thẳo ý kiến tán thành ỡủỷ ðỷ số thành viên 
Hội ðồng quản trị ỡó mặt ạtrên ỜịộẦỀ ỏrýờng hợp số phiếu tán thành 
và phản ðối ngỷng ũằng nhỷuẬ lá phiếu ỡủỷ ặhủ tịỡh sẽ là lá phiếu 
quyết ðịnhỀ 
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12. Họp trên ðiện thoại hoặỡ ỡáỡ hình thứỡ kháỡỀ ặuộỡ họp ỡủỷ ữội ðồng 
quản trị ỡó thể tổ ỡhứỡ thẳo hình thứỡ nghị sự giữỷ ỡáỡ thành viên ỡủỷ 
Hội ðồng quản trị khi tất ỡả hoặỡ một số thành viên ðỷng ở những ðịỷ 
ðiểm kháỡ nhỷu với ðiều kiện là mỗi thành viên thỷm giỷ họp ðều ỡó 
thểờ 

a. Nghe từng thành viên ữội ðồng quản trị kháỡ ỡùng thỷm giỷ phát ũiểu 
trong cuộỡ họpủ  

b. Nếu muốnẬ ngýời ðó ỡó thể phát ũiểu với tất ỡả ỡáỡ thành viên thỷm 
dự kháỡ một ỡáỡh ðồng thờiỀ 

Việỡ trỷo ðổi giữỷ ỡáỡ thành viên ỡó thể thựỡ hiện một ỡáỡh trựỡ 
tiếp quỷ ðiện thoại hoặỡ ũằng phýõng tiện liên lạỡ thông tin kháỡ ạkể cả 
việỡ sử ẻụng phýõng tiện này ẻiễn rỷ vào thời ðiểm thông quỷ Ðiều lệ 
hay sau này) hoặỡ là kết hợp tất ỡả những phýõng thứỡ nàyỀ ỏhẳo Ðiều lệ 
nàyẬ  thành viên ữội ðồng quản trị tham gia cuộỡ họp nhý vậy ðýợỡ ỡoi là 
�ỡó mặt� tại ỡuộỡ họp ðóỀ Ðịỷ ðiểm ỡuộỡ họp ðýợỡ tổ ỡhức theo quy ðịnh 
này là ðịỷ ðiểm mà nhóm thành viên ữội ðồng quản trị ðông nhất tập hợp 
lạiẬ hoặỡ nếu không ỡó một nhóm nhý vậyẬ là ðịỷ ðiểm mà ặhủ toạ ỡuộỡ 
họp hiện ẻiệnỀ 

Cáỡ quyết ðịnh ðýợỡ thông quỷ trong một ỡuộỡ họp quỷ ðiện thoại 
ðýợỡ tổ ỡhứỡ và tiến hành một ỡáỡh hợp thứỡ sẽ ỡó hiệu lựỡ ngỷy khi kết 
thúỡ ỡuộỡ họp nhýng phải ðýợỡ khẳng ðịnh ũằng ỡáỡ ỡhữ ký trong ũiên 
bản ỡủỷ tất cả thành viên ữội ðồng quản trị thỷm ẻự ỡuộỡ họp nàyỀ 

13. Nghị quyết ũằng vãn ũảnỀ Ảghị quyết ũằng vãn ũản phải ỡó ỡhữ ký 
củỷ tất cả những thành viên ữội ðồng quản trị sỷu ðâyờ 

a. Thành viên ỡó quyền ũiểu quyết về nghị quyết tại ỡuộỡ họp ữội ðồng 
quản trịủ 

b. Số lýợng thành viên ỡó mặt không thấp hõn số lýợng thành viên tối 
thiểu theo quy ðịnh ðể tiến hành họp ữội ðồng quản trị.  

Nghị quyết loại này ỡó hiệu lựỡ và giá trị nhý nghị quyết ðýợỡ ỡáỡ 
thành viên ữội ðồng quản trị thông quỷ tại một ỡuộỡ họp ðýợỡ triệu tập 
và tổ ỡhứỡ theo thông lệỀ Nghị quyết ỡó thể ðýợỡ thông quỷ ũằng ỡáỡh sử 
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dụng nhiều ũản sỷo ỡủỷ ỡùng một vãn ũản nếu mỗi ũản sỷo ðó ỡó ít nhất 
một ỡhữ ký ỡủỷ thành viênỀ  

14. Biên ũản họp ữội ðồng quản trịỀ ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trị ỡó tráỡh 
nhiệm ỡhuyển ũiên ũản họp ữội ðồng quản trị ỡho ỡáỡ thành viên và 
những ũiên ũản ðó sẽ phải ðýợỡ xẳm nhý những ũằng ỡhứng xáỡ thựỡ 
về ỡông việỡ ðã ðýợỡ tiến hành trong ỡáỡ ỡuộỡ họp ðó trừ khi ỡó ý 
kiến phản ðối về nội ẻung ũiên ũản trong thời hạn mýời ngày kể từ 
khi chuyển ðiỀ ếiên ũản họp ữội ðồng quản trị ðýợỡ lập ũằng tiếng 
Việt và phải ỡó ỡhữ ký ỡủỷ tất ỡả ỡáỡ thành viên ữội ðồng quản trị 
tham dự ỡuộỡ họpỀ 

15. Cáỡ tiểu ũỷn ỡủỷ ữội ðồng quản trịỀ ữội ðồng quản trị ỡó thể thành 
lập và uỷ quyền hành ðộng ỡho ỡáỡ tiểu ũỷn trựỡ thuộỡỀ ỏhành viên 
củỷ tiểu ũỷn ỡó thể gồm một hoặỡ nhiều thành viên ỡủỷ ữội ðồng 
quản trị và một hoặỡ nhiều thành viên ũên ngoài theo quyết ðịnh ỡủỷ 
Hội ðồng quản trịỀ ỏrong quá trình thựỡ hiện quyền hạn ðýợỡ uỷ tháỡẬ 
cáỡ tiểu ũỷn phải tuân thủ ỡáỡ quy ðịnh mà ữội ðồng quản trị ðề rỷỀ 
Cáỡ quy ðịnh này ỡó thể ðiều ỡhỉnh hoặỡ ỡho phép kết nạp thêm 
những ngýời không phải là thành viên Hội ðồng quản trị vào ỡáỡ tiểu 
ban nêu trên và ỡho phép ngýời ðó ðýợỡ quyền ũiểu quyết với tý ỡáỡh 
thành viên ỡủỷ tiểu ũỷn nhýng ạỷẦ phải ðảm ũảo số lýợng thành viên 
bên ngoài ít hõn một nửỷ tổng số thành viên ỡủỷ tiểu ũỷn và ạũẦ nghị 
quyết ỡủỷ ỡáỡ tiểu ban chỉ ỡó hiệu lựỡ khi ỡó ðỷ số thành viên thỷm ẻự 
và ũiểu quyết tại phiên họp ỡủỷ tiểu ũỷn là thành viên ữội ðồng quản 
trị. 

16. Giá trị pháp lý ỡủỷ hành ðộngỀ ặáỡ hành ðộng thựỡ thi quyết ðịnh ỡủỷ 
Hội ðồng quản trịẬ hoặỡ ỡủỷ tiểu ũỷn trựỡ thuộỡ ữội ðồng quản trịẬ 
hoặỡ ỡủỷ ngýời ỡó tý ỡáỡh thành viên tiểu ũỷn ữội ðồng quản trị sẽ 
ðýợỡ ỡoi là ỡó giá trị pháp lý kể ỡả trong trong trýờng hợp việỡ ũầuẬ 
chỉ ðịnh thành viên ỡủỷ tiểu ũỷn hoặỡ ữội ðồng quản trị ỡó thể ỡó sỷi 
sótỀ 
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CHÝÕNG VIII 

GIÁM ÐỐC ÐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THÝ 
KÝ CÔNG TY 

 

Ðiều 28. Tổ chức bộ máy quản lý 

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà thẳo ðó ũộ máy quản 
lý sẽ ỡhịu tráỡh nhiệm và nằm ẻýới sự lãnh ðạo ỡủỷ ữội ðồng quản trịỀ 
Công ty ỡó một Giám ðốỡ ðiều hành hoặỡ một số Ồhó giám ðốỡ hoặỡ Phó 
Giám ðốỡ ðiều hành và một ểế toán trýởng ẻo ữội ðồng quản trị ũổ 
nhiệmỀ Giám ðốỡ ðiều hành và cáỡ Ồhó giám ðốỡ hoặỡ Ồhó Giám ðốỡ 

ðiều hành có thể ðồng thời là thành viên ữội ðồng quản trịẬ và ðýợỡ ữội 
ðồng quản trị ũổ nhiệm hoặỡ ũãi miễn ũằng một nghị quyết ðýợỡ thông 
qua một ỡáỡh hợp thứỡỀ 

Ðiều 29. Cán bộ quản lý 

1. Theo ðề nghị ỡủỷ Giám ðốỡ ðiều hành và ðýợỡ sự ỡhấp thuận ỡủỷ ữội 
ðồng quản trịẬ ặông ty ðýợỡ sử ẻụng số lýợng và loại ỡán ũộ quản lý 
cần thiết hoặỡ phù hợp với ỡõ ỡấu và thông lệ quản lý ỡông ty ẻo ữội 
ðồng quản trị ðề xuất tuỳ từng thời ðiểmỀ ặán ũộ quản lý phải ỡó sự 
mẫn ỡán ỡần thiết ðể ỡáỡ hoạt ðộng và tổ ỡhứỡ ỡủỷ ặông ty ðạt ðýợỡ 
cáỡ mụỡ tiêu ðề rỷỀ 

2. Mứỡ lýõngẬ tiền thù lỷoẬ lợi íỡh và ỡáỡ ðiều khoản kháỡ trong hợp 
ðồng lỷo ðộng ðối với Giám ðốỡ ðiều hành sẽ ẻo ữội ðồng quản trị 
quyết ðịnh và hợp ðồng với những ỡán ũộ quản lý kháỡ sẽ ẻo ữội 
ðồng quản trị quyết ðịnh sỷu khi thỷm khảo ý kiến ỡủỷ Giám ðốỡ ðiều 
hành. 

Ðiều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám 
ðốc ðiều hành 

1. Bổ nhiệmỀ ữội ðồng quản trị sẽ ũổ nhiệm một thành viên trong ữội 
ðồng hoặỡ một ngýời kháỡ làm Giám ðốỡ ðiều hành và sẽ ký hợp 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 

 

42

ðồng quy ðịnh mứỡ lýõngẬ thù lỷoẬ lợi íỡh và ỡáỡ ðiều khoản kháỡ liên 
quan ðến việỡ tuyển ẻụngỀ ỏhông tin về mứỡ lýõngẬ trợ ỡấpẬ quyền lợi 
củỷ Giám ðốc ðiều hành phải ðýợỡ ũáo ỡáo trong Ðại hội ðồng ỡổ 
ðông thýờng niên và ðýợỡ nêu trong ũáo ỡáo thýờng niên ỡủỷ ặông 
ty. 

2. Nhiệm kỳỀ ỏhẳo Ðiều Ứứ củỷ Ðiều lệ nàyẬ Giám ðốỡ ðiều hành có thể 
không phải là ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trịỀ Ảhiệm kỳ ỡủỷ Giám ðốỡ 

ðiều hành là 05 nãm trừ khi ữội ðồng quản trị ỡó quy ðịnh kháỡ và ỡó 
thể ðýợỡ tái ũổ nhiệmỀ ễiệỡ ũổ nhiệm ỡó thể hết hiệu lựỡ ỡãn ỡứ vào 
cáỡ quy ðịnh tại hợp ðồng lỷo ðộngỀ Giám ðốỡ ðiều hành không ðýợỡ 
phép là những ngýời ũị pháp luật ỡấm giữ ỡhứỡ vụ nàyẬ tứỡ là những 
ngýời vị thành niênẬ ngýời không ðủ nãng lựỡ hành viẬ ngýời ðã ũị 
kết án tùẬ ngýời ðỷng thi hành hình phạt tùẬ nhân viên lựỡ lýợng vũ 
trang, cáỡ ỡán ũộ ỡông ỡhứỡ nhà nýớỡ và ngýời ðã ũị phán quyết là ðã 
làm ỡho ỡông ty mà họ từng lãnh ðạo trýớỡ ðây ũị phá sảnỀ 

3. Quyền hạn và nhiệm vụỀ Giám ðốỡ ðiều hành có những quyền hạn và 
tráỡh nhiệm sỷuờ  

a. Thựỡ hiện ỡáỡ nghị quyết ỡủỷ ữội ðồng quản trị và Ðại hội ðồng ỡổ 
ðôngẬ kế hoạỡh kinh doanh và kế hoạỡh ðầu tý ỡủỷ ặông ty ðã ðýợỡ 
Hội ðồng quản trị và Ðại hội ðồng ỡổ ðông thông quỷủ 

b. Quyết ðịnh tất ỡả ỡáỡ vấn ðề không ỡần phải ỡó nghị quyết củỷ ữội 
ðồng quản trịẬ ũỷo gồm việỡ thỷy mặt ỡông ty ký kết ỡáỡ hợp ðồng tài 
chính và thýõng mạiẬ tổ ỡhứỡ và ðiều hành hoạt ðộng sản xuất kinh 
doanh thýờng nhật ỡủỷ ặông ty thẳo những thông lệ quản lý tốt nhấtủ 

c. Kiến nghị số lýợng và ỡáỡ loại ỡán ũộ quản lý mà ỡông ty ỡần thuê ðể 
Hội ðồng quản trị ũổ nhiệm hoặỡ miễn nhiệm khi ỡần thiết nhằm áp 
dụng ỡáỡ hoạt ðộng ỡũng nhý ỡáỡ ỡõ ỡấu quản lý tốt ẻo ữội ðồng 
quản trị ðề xuấtẬ và tý vấn ðể ữội ðồng quản trị quyết ðịnh mứỡ 
lýõngẬ thù lỷoẬ ỡáỡ lợi  íỡh và ỡáỡ ðiều khoản kháỡ ỡủỷ hợp ðồng lỷo 
ðộng ỡủỷ ỡán ũộ quản lýủ 
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d. Tham khảo ý kiến ỡủỷ ữội ðồng quản trị ðể quyết ðịnh số lýợng 
ngýời lỷo ðộng,  mứỡ lýõngẬ trợ ỡấpẬ lợi íỡhẬ việỡ ũổ nhiệmẬ miễn 
nhiệm và ỡáỡ ðiều khoản kháỡ liên quỷn ðến hợp ðồng lỷo ðộng ỡủỷ 
họủ 

e. Vào ngày Ụĩ tháng ĩị hàng nãmẬ Giám ðốỡ ðiều hành phải trình ữội 
ðồng quản trị phê ỡhuẩn kế hoạỡh kinh ẻoỷnh ỡhi tiết ỡho nãm tài 
chính tiếp thẳo trên ỡõ sở ðáp ứng ỡáỡ yêu ỡầu ỡủỷ ngân sáỡh phù hợp 
cũng nhý kế hoạỡh tài ỡhính nãm nãmỀ 

f. Thựỡ thi kế hoạỡh kinh ẻoỷnh hàng nãm ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông 
và ữội ðồng quản trị thông quỷủ 

g. Ðề xuất những ũiện pháp nâng ỡỷo hoạt ðộng và quản lý ỡủỷ ặông tyủ 

h. Chuẩn ũị ỡáỡ ũản ẻự toán ẻài hạnẬ hàng nãm và hàng tháng ỡủỷ ặông 
ty (sau ðây gọi là ũản ẻự toánẦ phụỡ vụ hoạt ðộng quản lý ẻài hạnẬ 
hàng nãm và hàng tháng củỷ ặông ty thẳo kế hoạỡh kinh doanh. Bản 
dự toán hàng nãm ạũỷo gồm ỡả ũản ỡân ðối kế toánẬ báo ỡáo hoạt 
ðộng sản xuất kinh ẻoỷnh và ũáo ỡáo lýu ỡhuyển tiền tệ ẻự kiếnẦ ỡho 
từng nãm tài ỡhính sẽ phải ðýợỡ trình ðể ữội ðồng quản trị  thông quỷ 
và phải ũỷo gồm những thông tin quy ðịnh tại ỡáỡ quy ỡhế ỡủỷ ặông 
ty. 

i. Thựỡ hiện tất ỡả ỡáỡ hoạt ðộng kháỡ theo quy ðịnh ỡủỷ Ðiều lệ này và 
cáỡ quy ỡhế ỡủỷ ặông tyẬ ỡáỡ nghị quyết ỡủỷ ữội ðồng quản trịẬ hợp 
ðồng lỷo ðộng ỡủỷ Giám ðốỡ ðiều hành và pháp luậtỀ 

4. Báo ỡáo lên ữội ðồng quản trị và ỡáỡ ỡổ ðôngỀ Giám ðốỡ ðiều hành 

chịu tráỡh nhiệm trýớỡ ữội ðồng quản trị và Ðại hội ðồng ỡổ ðông về 
việỡ thựỡ hiện nhiệm vụ và quyền hạn ðýợỡ giỷo và phải ũáo ỡáo ỡáỡ 
cõ quỷn này khi ðýợỡ yêu ỡầuỀ  

5. Bãi nhiệmỀ ữội ðồng quản trị ỡó thể ũãi nhiệm Giám ðốỡ ðiều hành 

khi có từ hỷi phần ũỷ thành viên ữội ðồng quản trị trở lên ũiểu quyết 
tán thành ạtrong trýờng hợp này không tính ũiểu quyết ỡủỷ Giám ðốỡ 

ðiều hành) và ũổ nhiệm một Giám ðốỡ ðiều hành mới thỷy thếỀ Giám 
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ðốỡ ðiều hành bị ũãi nhiệm ỡó quyền phản ðối việỡ ũãi nhiệm này tại 
Ðại hội ðồng ỡổ ðông tiếp thẳo gần nhấtỀ 

Ðiều 31. Thý ký Công ty 

Hội ðồng quản trị sẽ ỡhỉ ðịnh một (hoặỡ nhiềuẦ ngýời làm Thý ký 
Công ty với nhiệm kỳ và những ðiều khoản thẳo quyết ðịnh ỡủỷ ữội ðồng 

quản trị. Hội ðồng quản trị ỡó thể ũãi nhiệm ỏhý ký ặông ty khi cần 

nhýng không trái với ỡáỡ quy ðịnh pháp luật hiện hành về lỷo ðộngỀ ữội 
ðồng quản trị ỡũng ỡó thể ũổ nhiệm một hỷy nhiều ỏrợ lý ỏhý ký ặông ty 
tuỳ từng thời ðiểmỀ ễỷi trò và nhiệm vụ ỡủỷ ỏhý ký Công ty ũỷo gồmờ 

a. Tổ ỡhứỡ ỡáỡ ỡuộỡ họp ỡủỷ ữội ðồng quản trịẬ ếỷn kiểm soát và Ðại 
hội ðồng ỡổ ðông thẳo lệnh ỡủa Chủ tịỡh ữội ðồng quản trị hoặỡ ếỷn 
kiểm soátủ 

b. Làm ũiên ũản ỡáỡ ỡuộỡ họpủ 

c. Tý vấn về thủ tụỡ ỡủỷ ỡáỡ ỡuộỡ họpủ 

d. Cung cấp ỡáỡ thông tin tài ỡhínhẬ ũản sỷo ũiên ũản họp ữội ðồng quản 
trị và ỡáỡ thông tin kháỡ ỡho thành viên ỡủỷ ữội ðồng quản trị và ếỷn 
kiểm soátỀ 

Thý ký ỡông ty ỡó tráỡh nhiệm ũảo mật thông tin thẳo ỡáỡ quy ðịnh 
củỷ pháp luật và Ðiều lệ ỡông tyỀ 

CHÝÕNG IX 

NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM 
ÐỐC ÐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 

 

Ðiều 32. Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội ðồng quản trị, 
Giám ðốc ðiều hành và cán bộ quản lý 

Thành viên ữội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ ðiều hành và ỡán ũộ quản 
lý ðýợỡ uỷ tháỡ ỡó tráỡh nhiệm thựỡ hiện ỡáỡ nhiệm vụ ỡủỷ mìnhẬ kể ỡả 
những nhiệm vụ với tý ỡáỡh thành viên ỡáỡ tiểu ũỷn ỡủỷ ữội ðồng quản 
trịẬ một ỡáỡh trung thựỡ và thẳo phýõng thứỡ mà họ tin là vì lợi íỡh ỡỷo 
nhất ỡủỷ ặông ty và với một mứỡ ðộ ỡẩn trọng mà một ngýời thận trọng 
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thýờng có khi ðảm nhiệm vị trí týõng ðýõng và trong hoàn ỡảnh týõng 
tựỀ 

Ðiều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung ðột về quyền lợi  

1. Thành viên ữội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ ðiều hành và ỡán ũộ quản lý 
không ðýợỡ phép sử ẻụng những ỡõ hội kinh ẻoỷnh ỡó thể mỷng lại 
lợi íỡh ỡho ặông ty vì mụỡ ðíỡh ỡá nhânủ ðồng thời không ðýợỡ sử 
dụng những thông tin ỡó ðýợỡ nhờ ỡhứỡ vụ ỡủỷ mình ðể tý lợi ỡá 

nhân hỷy ðể phụỡ vụ lợi íỡh ỡủỷ tổ ỡhứỡ hoặỡ ỡá nhân kháỡỀ 

2. Thành viên ữội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ ðiều hành và ỡán ũộ quản lý 
có nghĩỷ vụ thông ũáo ỡho ữội ðồng quản trị tất ỡả ỡáỡ lợi íỡh ỡó thể 
gây xung ðột với lợi íỡh ỡủỷ ặông ty mà họ ỡó thể ðýợỡ hýởng thông 
qua cáỡ pháp nhân kinh tếẬ ỡáỡ giỷo ẻịỡh hoặỡ ỡá nhân kháỡỀ Ảhững 
ðối týợng nêu trên ỡhỉ ðýợỡ sử ẻụng những ỡõ hội ðó khi ỡáỡ thành 
viên ữội ðồng quản trị không ỡó lợi íỡh liên quỷn ðã quyết ðịnh 
không truy ỡứu vấn ðề nàyỀ 

3. Công ty không ðýợỡ phép ỡấp ỡáỡ khoản vỷyẬ ũảo lãnhẬ hoặỡ tín ẻụng 
cho cáỡ thành viên ữội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ ðiều hành, cán ũộ 
quản lý và giỷ ðình ỡủỷ họ hoặỡ pháp nhân mà những ngýời này ỡó 
cáỡ lợi íỡh tài ỡhínhẬ trừ khi Ðại hội ðồng ỡổ ðông ỡó quyết ðịnh kháỡỀ 

4. Hợp ðồng hoặỡ giao dịỡh giữỷ ặông ty với một hoặỡ nhiều thành viên 
Hội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ ðiều hành, cán ũộ quản lýẬ hoặỡ những 
ngýời liên quỷn ðến họ hoặỡ ỡông tyẬ ðối táỡẬ hiệp hộiẬ hoặỡ tổ ỡhứỡ 
mà một hoặỡ nhiều thành viên ữội ðồng quản trịẬ ỡán ũộ quản lý hoặỡ 

những ngýời liên quỷn ðến họ là thành viênẬ hoặỡ ỡó liên quỷn lợi íỡh 
tài ỡhínhẬ sẽ không ũị vô hiệu hoá vì những mối quỷn hệ vừỷ nêuẬ 
hoặỡ vì thành viên ữội ðồng quản trị ðó hoặỡ ỡán ũộ quản lý ðó ỡó 
mặt hoặỡ thỷm giỷ vào ỡuộỡ họp liên quỷn hoặỡ vào ữội ðồng quản trị 
hay tiểu ũỷn ðã ỡho phép thựỡ hiện hợp ðồng hoặỡ giỷo ẻịỡhẬ hoặỡ vì 
những phiếu ũầu ỡủỷ họ ỡũng ðýợỡ tính khi ũiểu quyết về mụỡ ðíỡh 
ðóẬ nếuờ 
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a. Ðối với hợp ðồng ỡó giá trị từ dýới 20% tổng giá trị tài sản ðýợỡ ghi 
trong báo ỡáo tài ỡhính gần nhất, những yếu tố quỷn trọng về hợp 
ðồng hoặỡ giỷo ẻịỡh ỡũng nhý ỡáỡ mối quỷn hệ và lợi íỡh ỡủỷ ỡán ũộ 
quản lý hoặỡ thành viên ữội ðồng quản trị ðã ðýợỡ ũáo ỡáo ỡho ữội 
ðồng quản trị hoặỡ tiểu ũỷn liên quỷnỀ Ðồng thờiẬ ữội ðồng quản trị 
hoặỡ tiểu ũỷn ðó ðã cho phép thựỡ hiện hợp ðồng hoặỡ giỷo ẻịỡh ðó 
một ỡáỡh trung thựỡ ũằng ðỷ số phiếu tán thành ỡủỷ những thành viên 
Hội ðồng không ỡó lợi íỡh liên quỷnủ hoặỡ 

b. Ðối với những hợp ðồng ỡó giá trị lớn hõn 20% củỷ tổng giá trị tài 
sản ðýợỡ ghi trong báo ỡáo tài ỡhính gần nhất, những yếu tố quỷn 
trọng về hợp ðồng hoặỡ giỷo ẻịỡh này ỡũng nhý mối quỷn hệ và lợi 
íỡh ỡủỷ ỡán ũộ quản lý hoặỡ thành viên ữội ðồng quản trị ðã ðýợỡ 
công ũố ỡho ỡáỡ ỡổ ðông không ỡó lợi íỡh liên quỷn ỡó quyền ũiểu 
quyết về vấn ðề ðóẬ và những cổ ðông ðó ðã ũỏ phiếu tán thành hợp 
ðồng hoặỡ giỷo ẻịỡh nàyủ  

c. Hợp ðồng hoặỡ giỷo ẻịỡh ðó ðýợỡ một tổ ỡhứỡ tý vấn ðộỡ lập ỡho là 
công ũằng và hợp lý xét trên mọi phýõng ẻiện liên quỷn ðến ỡáỡ ỡổ 
ðông ỡủỷ ỡông ty vào thời ðiểm giỷo ẻịỡh hoặỡ hợp ðồng này ðýợỡ 
Hội ðồng quản trị hoặỡ một tiểu ũan trựỡ thuộỡ ữội ðồng quản trị hỷy 
cáỡ ỡổ ðông ỡho phép thựỡ hiệnẬ thông quỷ hoặỡ phê ỡhuẩnỀ 

Thành viên ữội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ ðiều hành, cán bộ quản lý 
hay ngýời ỡó liên quỷn ỡủỷ họ không ðýợỡ phép muỷ hỷy ũán hoặc giao 

dịỡh thẳo ũất ỡứ hình thứỡ nào kháỡ ỡáỡ ỡổ phiếu ỡủỷ ỡông ty hoặỡ ỡông 
ty con củỷ ỡông ty vào thời ðiểm họ ỡó ðýợỡ những thông tin ỡhắỡ ỡhắn 
sẽ gây ảnh hýởng ðến giá ỡủỷ những ỡổ phiếu ðó và ỡáỡ ỡổ ðông kháỡ lại 
không ũiết những thông tin nàyỀ 

Ðiều 34. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thýờng  

1. Tráỡh nhiệm về thiệt hạiỀ ỏhành viên ữội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ và 
cán ũộ quản lý vi phạm nghĩỷ vụ hành ðộng một ỡáỡh trung thựỡẬ 
không hoàn thành nghĩỷ vụ ỡủỷ mình với sự ỡẩn trọngẬ mẫn ỡán và 
nãng lựỡ ỡhuyên môn sẽ phải chịu tráỡh nhiệm về những thiệt hại ẻo 
hành vi vi phạm ỡủỷ mình gây rỷỀ 
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2. Bồi thýờngỀ ặông ty sẽ ũồi thýờng ỡho những ngýời ðãẬ ðỷng và ỡó 
nguy cõ trở thành một ũên liên quỷn trong ỡáỡ vụ khiếu nạiẬ kiệnẬ 
khởi tố ðãẬ ðỷng hoặỡ ỡó thể sẽ ðýợỡ tiến hành ỡho dù ðây là vụ việỡ 
dân sựẬ hành ỡhính ạmà không phải là việỡ kiện tụng ẻo ặông ty thựỡ 
hiện hỷy thuộỡ quyền khởi xýớng ỡủỷ ặông tyẦ nếu ngýời ðó ðã hoặỡ 
ðỷng là thành viên ữội ðồng quản trịẬ ỡán ũộ quản lýẬ nhân viên hoặỡ 
là ðại ẻiện ðýợỡ ặông ty ạhỷy ỡông ty con củỷ ặông tyẦ uỷ quyềnẬ 
hoặỡ ngýời ðó ðã hoặỡ ðỷng làm thẳo yêu ỡầu ỡủỷ ặông ty ạhỷy ỡông 
ty con củỷ ặông tyẦ với tý ỡáỡh thành viên ữội ðồng quản trịẬ ỡán ũộ 
quản lýẬ nhân viên hoặỡ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ quyền ỡủỷ một ỡông tyẬ ðối 
táỡẬ liên ẻoỷnhẬ tín tháỡ hoặỡ pháp nhân kháỡỀ Ảhững ỡhi phí ðýợỡ ũồi 
thýờng ũỷo gồmờ ỡáỡ ỡhi phí phát sinh ạkể ỡả phí thuê luật sý), chi phí 
phán quyếtẬ ỡáỡ khoản tiền phạtẬ ỡáỡ khoản phải thỷnh toán phát sinh 
trong thựỡ tế hoặỡ ðýợỡ ỡoi là mứỡ hợp lý khi giải quyết những vụ 
việỡ này trong khuôn khổ luật pháp ỡho phépẬ với ðiều kiện là ngýời 
ðó ðã hành ðộng trung thựỡẬ ỡẩn trọngẬ mẫn ỡán và với nãng lựỡ 
chuyên môn thẳo phýõng thứỡ mà ngýời ðó tin týởng rằng ðó là vì lợi 
íỡh hoặỡ không ỡhống lại lợi íỡh ỡỷo nhất ỡủỷ ặông tyẬ trên cõ sở tuân 
thủ luật pháp và không ỡó sự phát hiện hỷy xáỡ nhận nào rằng ngýời 
ðó ðã vi phạm những tráỡh nhiệm ỡủỷ mìnhỀ ặông ty ỡó quyền muỷ 
bảo hiểm ỡho những ngýời ðó ðể tránh những tráỡh nhiệm ũồi thýờng 
nêu trênỀ 

        

      CHÝÕNG X 

BAN KIỂM SOÁT 
 

Ðiều 35. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lýợng thành viên ếỷn kiểm soát là ba (03) thành viênỀ ỏrong ếỷn 
kiểm soát phải ỡó ít nhất một thành viên là ngýời ỡó ỡhuyên môn về 
tài ỡhính kế toánỀ ỏhành viên này không phải là nhân viên trong ũộ 
phận kế toánẬ tài ỡhính ỡủỷ ỡông ty và không phải là thành viên hỷy 
nhân viên ỡủỷ ỡông ty kiểm toán ðộỡ lập ðỷng thựỡ hiện việỡ kiểm 
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toán ỡáỡ ũáo ỡáo tài ỡhính ỡủỷ ỡông tyỀ ếỷn kiểm soát phải ỡhỉ ðịnh 
một thành viên là ỡổ ðông ỡủỷ ỡông ty làm ỏrýởng ũỷnỀ ỏrýởng ũỷn 
kiểm soát ỡó ỡáỡ quyền và tráỡh nhiệm sỷuờ 

a. Triệu tập ỡuộỡ họp ếỷn kiểm soát và hoạt ðộng với tý ỡáỡh là Trýởng 

ban kiểm soátủ 

b. Yêu ỡầu ặông ty ỡung ỡấp ỡáỡ thông tin liên quỷn ðể báo ỡáo ỡáỡ 
thành viên ỡủỷ ếỷn kiểm soátủ  

c. Lập và ký ũáo ỡáo ỡủỷ ếỷn kiểm soát sỷu khi ðã thỷm khảo ý kiến ỡủỷ 
Hội ðồng quản trị ðể trình lên Ðại hội ðồng ỡổ ðôngỀ  

2. Cổ ðông nắm giữ ít hõn 05% cổ phần có quyền ũiểu quyết trong thời 
hạn liên tụỡ ít nhất sáu tháng ỡó thể tập hợp phiếu ũầu vào với nhỷu 
ðể ðề ỡử ỡáỡ ứng viên vào ếỷn kiểm soátỀ Cổ ðông hoặỡ nhóm ỡổ 
ðông nắm giữ ðến ẻýới ĩịộ số ỡổ phần ỡó quyền ũiểu quyết trong 
thời hạn liên tụỡ ít nhất sáu tháng ðýợỡ ðề ỡử một thành viênủ từ ĩịộ 
ðến ẻýới Ụịộ ðýợỡ ðề ỡử hỷi thành viênủ từ Ụịộ ðến ẻýới Ờịộ ðýợỡ 
ðề ỡử ũỷ thành viênủ từ Ờịộ ðến ẻýới 65% ðýợỡ ðề cử ũốn thành viên 
và nếu từ 65% trở lên ðýợỡ ðề ỡử ðủ số ứng viênỀ     

3. Cáỡ thành viên ỡủỷ ếỷn kiểm soát ẻo Ðại hội ðồng ỡổ ðông ũổ nhiệmẬ 
nhiệm kỳ ỡủỷ ếỷn kiểm soát không quá nãm (05) nãmủ thành viên 
Ban kiểm soát ỡó thể ðýợỡ ũầu lại với số nhiệm kỳ không hạn ỡhếỀ 

4. Thành viên ếỷn kiểm soát không ỡòn tý ỡáỡh thành viên trong ỡáỡ 
trýờng hợp sỷuờ  

a. Thành viên ðó ũị pháp luật ỡấm làm thành viên ếỷn kiểm soátủ 

b. Thành viên ðó từ ỡhứỡ ũằng một vãn ũản thông ũáo ðýợỡ gửi ðến trụ 
sở ỡhính ỡho ặông tyủ 

c. Thành viên ðó bị rối loạn tâm thần và ỡáỡ thành viên kháỡ ỡủỷ ếỷn 
kiểm soát ỡó những ũằng ỡhứng ỡhuyên môn ỡhứng tỏ ngýời ðó 
không ỡòn nãng lựỡ hành viủ 

d. Thành viên ðó vắng mặt không thỷm ẻự ỡáỡ ỡuộỡ họp ỡủỷ Ban kiểm 
soát liên tụỡ trong vòng sáu tháng liên tụỡẬ và trong thời gian này ếỷn 
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kiểm soát không ỡho phép thành viên ðó vắng mặt và ðã phán quyết 
rằng ỡhứỡ vụ ỡủỷ ngýời này ũị ũỏ trống; 

e. Thành viên ðó ũị ỡáỡh ỡhứỡ thành viên ếỷn kiểm soát thẳo quyết ðịnh 
củỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðôngỀ 

Ðiều 36. Ban kiểm soát 

1. Công ty phải ỡó ếỷn kiểm soát và ếỷn kiểm soát sẽ ỡó quyền hạn và 
tráỡh nhiệm thẳo quy ðịnh tại Ðiều ĩỨỤ ỡủỷ ồuật ừoỷnh nghiệp và 
Ðiều lệ nàyẬ ỡhủ yếu là những quyền hạn và tráỡh nhiệm sỷu ðâyờ 

a. Ðề xuất lựỷ ỡhọn ỡông ty kiểm toán ðộỡ lậpẬ mứỡ phí kiểm toán và 
mọi vấn ðề liên quỷn ðến sự rút lui hỷy ũãi nhiệm ỡủỷ ỡông ty kiểm 
toán ðộỡ lậpủ 

b. Thảo luận với kiểm toán viên ðộỡ lập về tính ỡhất và phạm vi kiểm 
toán trýớỡ khi ũắt ðầu việỡ kiểm toánủ 

c. Xin ý kiến tý vấn ỡhuyên nghiệp ðộỡ lập hoặỡ tý vấn về pháp lý và 
ðảm ũảo sự thỷm giỷ ỡủỷ những chuyên giỷ ũên ngoài ỡông ty với 
kinh nghiệm trình ðộ ỡhuyên môn phù hợp vào ỡông việỡ ỡủỷ ỡông ty 
nếu thấy ỡần thiếtủ 

d. Kiểm trỷ ỡáỡ ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãmẬ sáu tháng và hàng quý 
trýớỡ khi ðệ trình ữội ðồng quản trịủ 

e. Thảo luận về những vấn ðề khó khãn và tồn tại phát hiện từ ỡáỡ kết 
quả kiểm toán giữỷ kỳ hoặỡ ỡuối kỳ ỡũng nhý mọi vấn ðề mà kiểm 
toán viên ðộỡ lập muốn ũàn ũạỡủ 

f. Xem xét thý quản lý ỡủỷ kiểm toán viên ðộỡ lập và ý kiến phản hồi 
củỷ ũỷn quản lý ỡông tyủ 

g. Xem xét ũáo ỡáo ỡủỷ ỡông ty về ỡáỡ hệ thống kiểm soát nội ũộ trýớỡ 
khi Hội ðồng quản trị ỡhấp thuậnủ và 

h. Xem xét những kết quả ðiều trỷ nội ũộ và ý kiến phản hồi ỡủỷ ũỷn 
quản lýỀ 

2. Thành viên ỡủỷ ữội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ ðiều hành và ỡán ũộ 
quản lý phải ỡung ỡấp tất ỡả ỡáỡ thông tin và tài liệu liên quỷn ðến 
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hoạt ðộng ỡủỷ ặông ty thẳo yêu ỡầu ỡủỷ ếỷn kiểm soátỀ ỏhý ký ặông 
ty phải ũảo ðảm rằng toàn ũộ ũản sỷo ỡhụp ỡáỡ thông tin tài ỡhínhẬ ỡáỡ 
thông tin kháỡ ỡung ỡấp ỡho ỡáỡ thành viên ữội ðồng quản trị và ũản 
sao cáỡ ũiên ũản họp ữội ðồng quản trị sẽ phải ðýợỡ ỡung ỡấp ỡho 
thành viên ếỷn kiểm soát vào ỡùng thời ðiểm ỡhúng ðýợỡ ỡung ỡấp 
cho Hội ðồng quản trịỀ 

3. Sau khi ðã thỷm khảo ý kiến ỡủỷ ữội ðồng quản trịẬ ếỷn kiểm soát ỡó 
thể ũỷn hành ỡáỡ quy ðịnh về ỡáỡ ỡuộỡ họp ỡủỷ ếỷn kiểm soát và ỡáỡh 
thức hoạt ðộng ỡủỷ ếỷn kiểm soátỀ ếỷn kiểm soát phải họp tối thiểu 
hai lần một nãm và số lýợng thành viên  thỷm giỷ ỡáỡ ỡuộỡ họp tối 
thiểu là [hai] ngýờiỀ  

4. Tổng mứỡ thù lỷo ỡho ỡáỡ thành viên ếan kiểm soát sẽ do Ðại hội 
ðồng ỡổ ðông quyết ðịnh trên ỡõ sở ðề xuất ỡủỷ ữội ðồng quản trị. 
Thành viên ỡủỷ ếỷn kiểm soát ỡũng sẽ ðýợỡ thỷnh toán ỡáỡ khoản ỡhi 
phí ði lạiẬ kháỡh sạn và ỡáỡ ỡhi phí phát sinh một ỡáỡh hợp lý khi họ 
tham gia cáỡ ỡuộỡ họp ỡủỷ ếỷn kiểm soát hoặỡ liên quỷn ðến hoạt 
ðộng kinh ẻoỷnh ỡủỷ ặông tyỀ 

CHÝÕNG XI 

QUYỀN ÐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SÕ CÔNG TY 

 

Ðiều 37. Quyền ðiều tra sổ sách và hồ sõ 

1. Cổ ðông hoặỡ nhóm ỡổ ðông ðề ỡập trong Ðiều ỨẠ.2 và Ðiều ỤỜ.2 củỷ 
Ðiều lệ này ỡó quyền trựỡ tiếp hoặỡ quỷ luật sý hoặỡ ngýời ðýợỡ uỷ 
quyềnẬ gửi vãn ũản yêu ỡầu ðýợỡ kiểm trỷ trong giờ làm việỡ và tại 
ðịỷ ðiểm kinh ẻoỷnh ỡhính ỡủỷ ỡông ty ẻỷnh sáỡh ỡổ ðôngẬ ỡáỡ ũiên 
bản ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông và sỷo ỡhụp hoặỡ tríỡh lụỡ ỡáỡ hồ sõ 
ðóỀ Ựêu ỡầu kiểm trỷ ẻo phíỷ luật sý ðại ẻiện hoặỡ ðại ẻiện ðýợỡ uỷ 
quyền kháỡ ỡủỷ ỡổ ðông phải kèm thẳo giấy uỷ quyền ỡủỷ ỡổ ðông mà 
ngýời ðó ðại ẻiện hoặỡ một ũản sỷo ỡông ỡhứng ỡủỷ giấy uỷ quyền 
nàyỀ 
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2. Thành viên ữội ðồng quản trịẬ thành viên ếỷn kiểm soátẬ Giám ðốỡ 

ðiều hành và ỡán ũộ quản lý ỡó quyền kiểm trỷ sổ ðãng ký ỡổ ðông 
củỷ ặông tyẬ ẻỷnh sáỡh ỡổ ðông và những sổ sáỡh và hồ sõ kháỡ ỡủỷ 
Công ty vì những mụỡ ðíỡh liên quan tới ỡhứỡ vụ ỡủỷ mình với ðiều 
kiện ỡáỡ thông tin này phải ðýợỡ ũảo mậtỀ 

3. Công ty sẽ phải lýu Ðiều lệ này và những ũản sửỷ ðổi ũổ sung Ðiều 
lệẬ ấiấy ỡhứng nhận ðãng ký kinh ẻoỷnhẬ ỡáỡ quy ỡhếẬ ỡáỡ tài liệu 
chứng minh quyền sở hữu tài sảnẬ ũiên ũản họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông 
và ữội ðồng quản trịẬ ỡáỡ ũáo ỡáo ỡủỷ ếỷn kiểm soátẬ ũáo ỡáo tài 
chính hàng nãmẬ sổ sáỡh kế toán và ũất ỡứ giấy tờ nào kháỡ thẳo quy 
ðịnh ỡủỷ pháp luật tại trụ sở ỡhính hoặỡ một nõi kháỡ với ðiều kiện là 
cáỡ ỡổ ðông và ỡõ quỷn ðãng ký kinh doanh ðýợỡ thông ũáo về ðịỷ 
ðiểm lýu trữ ỡáỡ giấy tờ nàyỀ 

4. Cổ ðông ỡó quyền ðýợỡ ặông ty ỡấp một ũản Ðiều lệ ỡông ty miễn 
phíỀ ỏrýờng hợp ỡông ty ỡó wẳũsitẳ riêngẬ Ðiều lệ này phải ðýợỡ 
công ũố trên wẳũsitẳ ðóỀ 

 

CHÝÕNG XII 

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ÐOÀN 

 

Ðiều 38. Công nhân viên và công ðoàn 

Giám ðốỡ ðiều hành phải lập kế hoạỡh ðể ữội ðồng quản trị thông 
qua cáỡ vấn ðề liên quỷn ðến việỡ tuyển ẻụngẬ lỷo ðộngẬ ũuộỡ thôi việỡẬ 
lýõng ũổngẬ ũảo hiểm xã hộiẬ phúỡ lợiẬ khẳn thýởng và kỷ luật ðối với 
cán ũộ quản lý và ngýời lao ðộng ỡũng nhý những  mối quỷn hệ ỡủỷ ặông 
ty với ỡáỡ tổ ỡhứỡ ỡông ðoàn ðýợỡ ỡông nhận thẳo ỡáỡ ỡhuẩn mựỡẬ thông 
lệ và ỡhính sáỡh quản lý tốt nhấtẬ những thông lệ và ỡhính sáỡh quy ðịnh 
tại Ðiều lệ nàyẬ ỡáỡ quy ỡhế ỡủỷ ặông ty và quy ðịnh pháp luật hiện hành. 
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                                    CHÝÕNG XIII 

PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 

 

Ðiều 39. Cổ tức 

1. Theo quyết ðịnh ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðông và thẳo quy ðịnh ỡủỷ pháp 
luậtẬ ỡổ tứỡ sẽ ðýợỡ ỡông ũố và ỡhi trả từ lợi nhuận giữ lại ỡủỷ ặông 
ty nhýng không ðýợỡ výợt quá mứỡ ẻo ữội ðồng quản trị ðề xuất sỷu 
khi ðã thỷm khảo ý kiến ỡổ ðông tại Ðại hội ðồng ỡổ ðôngỀ 

2. Theo quy ðịnh ỡủỷ ồuật ừoỷnh nghiệpẬ ữội ðồng quản trị ỡó thể 
quyết ðịnh thỷnh toán ỡổ tứỡ giữỷ kỳ nếu xét thấy việỡ ỡhi trả này phù 
hợp với khả nãng sinh lời ỡủỷ ỡông ty. 

3. Công ty không trả lãi ỡho khoản tiền trả ỡổ tứỡ hỷy khoản tiền ỡhi trả 
liên quỷn tới một loại ỡổ phiếuỀ  

4. Hội ðồng quản trị ỡó thể ðề nghị Ðại hội ðồng ỡổ ðông thông quỷ việỡ 
thanh toán toàn ũộ hoặỡ một phần ỡổ tứỡ ũằng những tài sản ỡụ thể 
(nhý ỡổ phiếu hoặỡ trái phiếu ðã ðýợỡ thỷnh toán ðầy ðủ ẻo ỡông ty 
kháỡ phát hànhẦ và ữội ðồng quản trị là ỡõ quỷn thựỡ thi nghị quyết 
nàyỀ 

5. Trýờng hợp ỡổ tứỡ hỷy những khoản tiền kháỡ liên quỷn tới một loại 
cổ phiếu ðýợỡ ỡhi trả ũằng tiền mặtẬ ặông ty sẽ phải ỡhi trả ũằng tiền 
ðồng ễiệt Ảỷm và ỡó thể thỷnh toán ũằng séỡ hoặỡ lệnh trả tiền gửi 
qua býu ðiện tới ðịỷ ỡhỉ ðã ðãng ký ỡủỷ ỡổ ðông thụ hýởng và trýờng 
hợp ỡó rủi ro phát sinh ạtừ ðịỷ ỡhỉ ðã ðãng ký ỡủỷ ỡổ ðôngẦ thì ỡổ 
ðông ðó phải ỡhịuỀ Ảgoài rỷẬ ỡáỡ khoản tiền trả ỡổ tứỡ hoặỡ ỡáỡ khoản 
tiền kháỡ ðýợỡ ỡhi trả ũằng tiền mặt liên quỷn tới một loại ỡổ phiếu ỡó 
thể ðýợỡ ỡhi trả ũằng ỡhuyển khoản ngân hàng khi ặông ty ðã ỡó 
thông tin ỡhi tiết về ngân hàng ỡủỷ ỡổ ðông nhằm ỡho phép ặông ty 
thựỡ hiện ðýợỡ việỡ ỡhuyển khoản trựỡ tiếp vào tài khoản ngân hàng 
củỷ ỡổ ðôngỀ ỏrýờng hợp ặông ty ðã ỡhuyển khoản thẳo ðúng ỡáỡ 
thông tin ỡhi tiết về ngân hàng ẻo ỡổ ðông ỡung ỡấp mà ỡổ ðông ðó 
không nhận ðýợỡ tiềnẬ ặông ty không phải ỡhịu tráỡh nhiệm về khoản 
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tiền ặông ty ỡhuyển ỡho cổ ðông thụ hýởngỀ ễiệỡ thỷnh toán ỡổ tứỡ 
ðối với ỡáỡ ỡổ phiếu niêm yết tại ằở ấiỷo ẻịỡh ặhứng khoán ỡó thể 
ðýợỡ tiến hành thông quỷ ỡông ty ỡhứng khoán hoặỡ ỏrung tâm ồýu 
kýỀ 

6. Trýờng hợp ỡó sự ỡhấp thuận ỡủỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðôngẬ ữội ðồng 
quản trị ỡó thể quyết ðịnh và thông ũáo rằng những ngýời sở hữu ỡổ 
phần phổ thông ðýợỡ nhận ỡổ tứỡ ũằng ỡáỡ ỡổ phần phổ thông thỷy 
cho cổ tứỡ ũằng tiền mặtỀ ặáỡ ỡổ phần ũổ sung ðể trả ỡổ tứỡ này ðýợỡ 
ghi là những ỡổ phần ðã thỷnh toán ðầy ðủ tiền muỷ trên ỡõ sở giá trị 
củỷ cáỡ ỡổ phần trả ỡổ tứỡ phải týõng ðýõng với số tiền mặt trả ỡổ 
tứỡỀ 

7. Cãn ỡứ ồuật ừoỷnh nghiệpẬ ữội ðồng quản trị ỡó thể thông quỷ nghị 
quyết quy ðịnh một ngày ỡụ thể làm ngày khoá sổ hoạt ðộng kinh 
doanh củỷ ặông tyỀ ặãn ỡứ thẳo ngày ðóẬ những ngýời ðãng ký với tý 
cáỡh ỡổ ðông hoặỡ ngýời sở hữu ỡáỡ ỡhứng khoán kháỡ ðýợỡ quyền 
nhận ỡổ tứỡẬ lãi suấtẬ phân ỡhiỷ lợi nhuậnẬ nhận ỡổ phiếuẬ nhận thông 
báo hoặỡ tài liệu kháỡỀ Ảgày khoá sổ này ỡó thể vào ỡùng ngày hoặỡ 
vào thời ðiểm trýớỡ khi ỡáỡ quyền lợi ðó ðýợỡ thựỡ hiệnỀ Ðiều này 
không ảnh hýởng tới quyền lợi ỡủỷ hỷi ũên trong giỷo ẻịỡh ỡhuyển 
nhýợng ỡổ phiếu hoặỡ ỡhứng khoán liên quỷnỀ 

 

CHÝÕNG XIV 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NÃM TÀI CHÍNH VÀ 
HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

 

Ðiều 40. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng ễiệt Ảỷm hoặỡ tại ỡáỡ 
ngân hàng nýớỡ ngoài ðýợỡ phép hoạt ðộng tại ễiệt ẢỷmỀ 

2. Theo sự ỡhấp thuận trýớỡ ỡủỷ ỡõ quỷn ỡó thẩm quyềnẬ trong trýờng 
hợp ỡần thiếtẬ ặông ty ỡó thể mở tài khoản ngân hàng ở nýớỡ ngoài  
theo cáỡ quy ðịnh ỡủỷ pháp luậtỀ 
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3. Công ty sẽ tiến hành tất ỡả ỡáỡ khoản thỷnh toán và giỷo ẻịỡh kế toán 
thông quỷ ỡáỡ tài khoản tiền ễiệt Ảỷm hoặỡ ngoại tệ tại ỡáỡ ngân 
hàng mà ặông ty mở tài khoảnỀ 

Ðiều 41. Quỹ dự trữ bổ sung vốn ðiều lệ 

Hàng nãmẬ ặông ty sẽ phải tríỡh từ lợi nhuận sau thuế ỡủỷ mình một 
khoản vào quỹ ẻự trữ ðể ũổ sung vốn ðiều lệ thẳo quy ðịnh ỡủỷ pháp luậtỀ 
Khoản tríỡh này không ðýợỡ výợt quá 5% lợi nhuận sỷu thuế ỡủỷ ặông ty 
và ðýợỡ tríỡh ỡho ðến khi quỹ ẻự trữ ũằng ĩịộ vốn ðiều lệ ỡủỷ ặông tyỀ  

Ðiều 42. Nãm tài khóa 

Nãm tài khóỷ ỡủỷ ặông ty bắt ðầu từ ngày ðầu tiên ỡủỷ tháng Một 
hàng nãm và kết thúỡ vào ngày thứ Ụĩ ỡủỷ tháng 12 cùng nãmỀ Ảãm tài 
chính ðầu tiên ũắt ðầu từ ngày ỡấp ấiấy ỡhứng nhận ðãng ký kinh ẻoỷnh 
(hoặỡ giấy phép kinh ẻoỷnh ðối với những ngànhẬ nghề kinh ẻoỷnh ỡó 
ðiều kiện) và kết thúỡ vào ngày thứ Ụĩ ỡủỷ tháng 12 ngay sau ngày ỡấp 
Giấy ỡhứng nhận ðãng ký kinh ẻoỷnh ạgiấy phép kinh ẻoỷnhẦ ðóỀ 

Ðiều 43. Hệ thống kế toán 

1. Hệ thống kế toán ặông ty sử ẻụng là ữệ thống ểế toán ễiệt Ảỷm 
(VAS) hoặỡ hệ thống kế toán kháỡ ðýợỡ ếộ ỏài ỡhính ỡhấp thuậnỀ 

2. Công ty lập sổ sáỡh kế toán ũằng tiếng ễiệtỀ ặông ty sẽ lýu giữ hồ sõ 
kế toán thẳo loại hình ỡủỷ ỡáỡ hoạt ðộng kinh ẻoỷnh mà ặông ty thỷm 
gia. Những hồ sõ này phải ỡhính xáỡẬ ỡập nhậtẬ ỡó hệ thống và phải ðủ 
ðể ỡhứng minh và giải trình ỡáỡ giỷo ẻịỡh ỡủỷ ặông tyỀ 

3. Công ty sử ẻụng ðồng ễiệt Ảỷm làm ðõn vị tiền tệ ẻùng trong kế 
toánỀ 
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CHÝÕNG XV 

BÁO CÁO THÝỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG 
TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

 

Ðiều 44. Báo cáo hàng nãm, sáu tháng và hàng quý 

1. Công ty phải lập ũản ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãm thẳo quy ðịnh ỡủỷ 
pháp luật ỡũng nhý ỡáỡ quy ðịnh ỡủỷ ỳỷ ũỷn ặhứng khoán Ảhà nýớỡ 
và ũáo ỡáo phải ðýợỡ kiểm toán thẳo quy ðịnh tại Ðiều Ạứ củỷ Ðiều lệ 
nàyẬ và trong thời hạn ệị  ngày kể từ khi kết thúỡ mỗi nãm tài ỡhínhẬ 
phải nộp ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãm ðã ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông 
thông quỷ ỡho ỡõ quỷn thuế ỡó thẩm quyềnẬ ỳỷ ũỷn ặhứng khoán 
Nhà nýớỡẬ ằở ấiỷo ẻịỡh ặhứng khoán và ỡõ quỷn ðãng ký kinh 
doanh. 

2. Báo ỡáo tài ỡhính nãm phải ũỷo gồm ũáo ỡáo kết quả hoạt ðộng sản 
xuất kinh ẻoỷnh phản ánh một ỡáỡh trung thựỡ và kháỡh quỷn tình 
hình về lãi và lỗ ỡủỷ ặông ty trong nãm tài ỡhính và ũản ỡân ðối kế 
toán phản ánh một ỡáỡh trung thựỡ và kháỡh quỷn tình hình ỡáỡ hoạt 
ðộng ỡủỷ ặông ty ỡho ðến thời ðiểm lập báo ỡáoẬ ũáo ỡáo lýu ỡhuyển 
tiền tệ và thuyết minh ũáo ỡáo tài ỡhínhỀ ỏrýờng hợp ặông ty là một 
công ty mẹẬ ngoài ũáo ỡáo tài ỡhính nãm ỡòn phải ũỷo gồm ũản ỡân 
ðối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt ðộng ỡủỷ ặông ty và ỡáỡ ỡông 
ty con vào ỡuối mỗi nãm tài chínhỀ 

3. Công ty phải lập ỡáỡ ũáo ỡáo sáu tháng và hàng quý thẳo ỡáỡ quy ðịnh 
củỷ ỳỷ ũỷn ặhứng khoán Ảhà nýớỡ và nộp ỡho ỳỷ ũỷn ặhứng khoán 
Nhà nýớỡ và ằở ấiỷo ẻịỡh ặhứng khoánỀ 

4. Bản tóm tắt nội ẻung ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãm ðã ðýợỡ kiểm toán 
phải ðýợỡ gửi tới tất ỡả ỡáỡ ỡổ ðông và ðýợỡ ỡông ũố trên nhật ũáo 
củỷ ðịỷ phýõng và một tờ ũáo kinh tế trung ýõng trong vòng ũỷ số 
liên tiếpỀ ỏrýờng hợp ỡông ty ỡó wẳũsitẳ riêngẬ ỡáỡ ũáo ỡáo tài ỡhính 
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ðýợỡ kiểm toánẬ ũáo ỡáo quý và sáu tháng ỡủỷ ỡông ty phải ðýợỡ ỡông 

bố trên wẳũsitẳ ðóỀ 

5. Cáỡ tổ ỡhứỡẬ ỡá nhân quỷn tâm ðều ðýợỡ quyền kiểm trỷ hoặỡ sỷo 
chụp ũản ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãm ðã ðýợỡ kiểm toánẬ ũáo ỡáo sáu 
tháng và hàng quý trong giờ làm việỡ ỡủỷ ặông tyẬ tại trụ sở ỡhính 
củỷ ặông ty và phải trả một mứỡ phí hợp lý ỡho việỡ sỷo ỡhụpỀ 

Ðiều 45. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng 

Cáỡ ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãm và ỡáỡ tài liệu ũổ trợ kháỡ phải 
ðýợỡ ỡông ũố rỷ ỡông ỡhúng thẳo những quy ðịnh ỡủỷ ỳỷ ũỷn ặhứng 
khoán Ảhà nýớỡ và nộp ỡho ỡõ quỷn thuế hữu quỷn và ỡõ quỷn ðãng ký 
kinh doanh theo cáỡ quy ðịnh ỡủỷ ồuật ừoanh nghiệpỀ  

 

CHÝÕNG XVI 

KIỂM TOÁN CÔNG TY 

 

Ðiều 46. Kiểm toán 

1. Tại Ðại hội ðồng ỡổ ðông thýờng niên sẽ ỡhỉ ðịnh một ỡông ty kiểm 
toán ðộỡ lậpẬ hoạt ðộng hợp pháp tại ễiệt Ảỷm và ðýợỡ ỳỷ ũỷn 
Chứng khoán Ảhà nýớỡ ỡhấp thuận kiểm toán ỡho ỡáỡ ỡông ty niêm 
yếtẬ tiến hành ỡáỡ hoạt ðộng kiểm toán ặông ty ỡho nãm tài ỡhính tiếp 
theo dựỷ trên những ðiều khoản và ðiều kiện thoả thuận với ữội ðồng 
quản trị 

2. Công ty sẽ phải ỡhuẩn ũị và gửi ũáo ỡáo tài ỡhính hàng nãm ỡho ỡông 
ty kiểm toán ðộỡ lập sỷu khi kết thúỡ nãm tài ỡhínhỀ 

3. Công ty kiểm toán ðộỡ lập kiểm trỷẬ xáỡ nhận và ũáo ỡáo về ũáo ỡáo 
tài ỡhính hàng nãm ỡho ũiết ỡáỡ khoản thu ỡhi ỡủỷ ặông tyẬ lập ũáo 
cáo kiểm toán và trình ũáo ỡáo ðó ỡho ữội ðồng quản trị trong vòng 
hai tháng kể từ ngày kết thúỡ nãm tài ỡhínhỀ ặáỡ nhân viên ỡủỷ ỡông 
ty kiểm toán ðộỡ lập thựỡ hiện việỡ kiểm toán ỡho ặông ty phải ðýợỡ 
Uỷ ũỷn ặhứng khoán Ảhà nýớỡ ỡhấp thuậnỀ 
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4. Một ũản sỷo ỡủỷ ũáo ỡáo kiểm toán sẽ phải ðýợỡ gửi ðính kèm với 
mỗi ũản ũáo ỡáo kế toán hàng nãm ỡủỷ ặông tyỀ 

5. Kiểm toán viên thựỡ hiện việỡ kiểm toán ặông ty sẽ ðýợỡ phép thỷm 
dự mọi ỡuộỡ họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông và ðýợỡ quyền nhận ỡáỡ thông 
báo và ỡáỡ thông tin kháỡ liên quỷn ðến Ðại hội ðồng ỡổ ðông mà ỡáỡ 
cổ ðông ðýợỡ quyền nhận và ðýợỡ phát ũiểu ý kiến tại ðại hội về ỡáỡ 
vấn ðề ỡó liên quỷn ðến kiểm toánỀ 

 

CHÝÕNG XVII 

CON DẤU 

 

Ðiều 47. Con dấu 

1. Hội ðồng quản trị sẽ quyết ðịnh thông quỷ ỡon ẻấu ỡhính thứỡ ỡủỷ 
Công ty và ỡon ẻấu ðýợỡ khắỡ thẳo quy ðịnh ỡủỷ luật phápỀ  

2. Hội ðồng quản trịẬ Giám ðốỡ ðiều hành sử ẻụng và quản lý ỡon ẻấu 
theo quy ðịnh ỡủỷ pháp luật hiện hànhỀ   

 

CHÝÕNG XVIII 

CHẤM DỨT HOẠT ÐỘNG VÀ THANH LÝ 

Ðiều 48. Chấm dứt hoạt ðộng 

1. Công ty ỡó thể ũị giải thể hoặỡ ỡhấm ẻứt hoạt ðộng trong những 
trýờng hợp sỷuờ 

a. Khi kết thúỡ thời hạn hoạt ðộng ỡủỷ ặông ty, kể ỡả sỷu khi ðã giỷ hạnủ 

b. Toà án tuyên ũố ặông ty phá sản thẳo quy ðịnh ỡủỷ pháp luật hiện 
hànhủ 

c. Giải thể trýớỡ thời hạn thẳo quyết ðịnh củỷ Ðại hội ðồng ỡổ ðôngỀ  

d. Cáỡ trýờng hợp kháỡ ẻo pháp luật quy ðịnhỀ 
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2. Việỡ giải thể ặông ty trýớỡ thời hạn ạkể ỡả thời hạn ðã giỷ hạnẦ ẻo 
Ðại hội ðồng ỡổ ðông quyết ðịnhẬ ữội ðồng quản trị thựỡ hiệnỀ ọuyết 
ðịnh giải thể này phải thông ũáo hỷy xin ỡhấp thuận ỡủỷ ỡõ quỷn ỡó 
thẩm quyền ạnếu ũắt ũuộỡẦ thẳo quy ðịnhỀ 

Ðiều 49. Trýờng hợp bế tắc giữa các thành viên Hội ðồng quản trị và 
cổ ðông 

Trừ khi Ðiều lệ này ỡó quy ðịnh kháỡẬ ỡáỡ ỡổ ðông nắm giữ một nửỷ 
số ỡổ phiếu ðỷng lýu hành ỡó quyền ũiểu quyết trong ũầu ỡử thành viên 
Hội ðồng quản trị ỡó quyền ðệ ðõn khiếu nại tới toà ðể yêu ỡầu giải thể 
theo một hỷy một số ỡáỡ ỡãn ỡứ sỷuờ 

1. Cáỡ thành viên ữội ðồng quản trị không thống nhất trong quản lý ỡáỡ 
công việỡ ỡủỷ ặông ty ẻẫn ðến tình trạng không ðạt ðýợỡ số phiếu 
cần thiết thẳo quy ðịnh ðể ữội ðồng quản trị hoạt ðộngỀ 

2. Cáỡ ỡổ ðông không thống nhất nên không thể ðạt ðýợỡ số phiếu ỡần 
thiết thẳo quy ðịnh ðể tiến hành ũầu thành viên ữội ðồng quản trịỀ 

3. Có sự ũất ðồng trong nội ũộ và hỷi hoặỡ nhiều phẳ ỡánh ỡổ ðông ũị 
chia rẽ khiến ỡho việỡ giải thể sẽ là phýõng án ỡó lợi hõn ỡả ỡho toàn 
thể ỡổ ðôngỀ 

Ðiều 50. Gia hạn hoạt ðộng 

1. Hội ðồng quản trị sẽ triệu tập họp Ðại hội ðồng ỡổ ðông ít nhất ũảy  
tháng trýớỡ khi kết thúỡ thời hạn hoạt ðộng ðể ỡổ ðông ỡó thể ũiểu 
quyết về việỡ giỷ hạn hoạt ðộng ỡủỷ ặông ty thêm một thời giỷn thẳo 
ðề nghị ỡủỷ ữội ðồng quản trịỀ 

2. Thời hạn hoạt ðộng sẽ ðýợỡ giỷ hạn thêm khi có từ ứỜộ trở lên tổng 
số phiếu ũầu ỡủỷ ỡáỡ ỡổ ðông ỡó quyền ũiểu quyết ỡó mặt trựỡ tiếp 
hoặỡ thông quỷ ðại ẻiện ðýợỡ ủy quyền ỡó mặt tại Ðại hội ðồng ỡổ 
ðông thông quỷỀ 

Ðiều 51. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu tháng trýớỡ khi kết thúỡ thời hạn hoạt ðộng ỡủỷ ặông ty 
hoặỡ sỷu khi có một quyết ðịnh giải thể ặông tyẬ ữội ðồng quản trị 
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phải thành lập ếỷn thỷnh lý gồm ũỷ thành viênỀ ữỷi thành viên ẻo Ðại 
hội ðồng ỡổ ðông ỡhỉ ðịnh và một thành viên ẻo ữội ðồng quản trị ỡhỉ 
ðịnh từ một ỡông ty kiểm toán ðộỡ lậpỀ ếỷn thỷnh lý sẽ ỡhuẩn ũị ỡáỡ 
quy chế hoạt ðộng ỡủỷ mìnhỀ ặáỡ thành viên ỡủỷ ếỷn thỷnh lý ỡó thể 
ðýợỡ lựỷ ỡhọn trong số nhân viên ặông ty hoặỡ ỡhuyên giỷ ðộỡ lậpỀ 
Tất ỡả ỡáỡ ỡhi phí liên quỷn ðến thỷnh lý sẽ ðýợỡ ặông ty ýu tiên 
thanh toán trýớỡ ỡáỡ khoản nợ kháỡ ỡủỷ ặông tyỀ 

2. Ban thanh lý ỡó tráỡh nhiệm ũáo ỡáo ỡho ỡõ quỷn ðãng ký kinh ẻoỷnh 
về ngày thành lập và ngày ũắt ðầu hoạt ðộngỀ ểể từ thời ðiểm ðóẬ ếỷn 
thanh lý sẽ thỷy mặt ặông ty trong tất ỡả ỡáỡ ỡông việỡ liên quỷn ðến 
thanh lý ặông ty trýớỡ ỏoà án và ỡáỡ ỡõ quỷn hành chínhỀ 

3. Tiền thu ðýợỡ từ việỡ thỷnh lý sẽ ðýợỡ thỷnh toán thẳo thứ tự sỷuờ 

a. Cáỡ ỡhi phí thỷnh lýủ 

b. Tiền lýõng và ỡhi phí ũảo hiểm ỡho ỡông nhân viênủ 

c. Thuế và ỡáỡ khoản nộp ỡó tính ỡhất thuế mà ặông ty phải trả ỡho Ảhà 
nýớỡủ 

d. Cáỡ khoản vỷy ạnếu ỡóẦủ 

e. Cáỡ khoản nợ kháỡ ỡủỷ ặông tyủ 

f. Số ẻý ỡòn lại sỷu khi ðã thỷnh toán tất ỡả ỡáỡ khoản nợ từ mụỡ ạỷẦ ðến 
(e) trên ðây sẽ ðýợỡ phân ỡhiỷ ỡho ỡáỡ ỡổ ðôngỀ ặáỡ ỡổ phần ýu ðãi sẽ 
ýu tiên thỷnh toán trýớỡỀ 

 

 

CHÝÕNG XIX 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

 

Ðiều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trýờng hợp phát sinh trỷnh ỡhấp hỷy khiếu nại ỡó liên quỷn tới hoạt 
ðộng ỡủỷ ặông ty hỷy tới quyền ỡủỷ ỡáỡ ỡổ ðông phát sinh từ Ðiều lệ 
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hay từ ũất ỡứ quyền hoặỡ nghĩỷ vụ ẻo ồuật ừoỷnh nghiệp hỷy ỡáỡ luật 
kháỡ hoặỡ ỡáỡ quy ðịnh hành ỡhính quy ðịnhẬ giữỷ:   

a. Cổ ðông với ặông tyủ hoặỡ 

b. Cổ ðông với ữội ðồng quản trịẬ ếỷn kiểm soátẬ Giám ðốỡ ðiều hành 

hay cán ũộ quản lý ỡỷo ỡấp 

Cáỡ ũên liên quỷn sẽ ỡố gắng giải quyết trỷnh ỡhấp ðó thông quỷ 
thýõng lýợng và hoà giảiỀ ỏrừ trýờng hợp trỷnh ỡhấp liên quỷn tới ữội 
ðồng quản trị hỷy ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trịẬ ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trị 
sẽ ỡhủ trì việỡ giải quyết trỷnh ỡhấp và sẽ yêu ỡầu từng ũên trình ũày ỡáỡ 
yếu tố thựỡ tiễn liên quan ðến trỷnh ỡhấp trong vòng 60 ngày làm việỡ kể 
từ ngày trỷnh ỡhấp phát sinhỀ ỏrýờng hợp tranh chấp liên quỷn tới ữội 
ðồng quản trị hỷy ặhủ tịỡh ữội ðồng quản trịẬ ũất ỡứ ũên nào ỡũng ỡó thể 
yêu ỡầu Trýởng ếỷn kiểm soát chỉ ðịnh một ỡhuyên giỷ ðộỡ lập ðể hành 
ðộng với tý ỡáỡh là trọng tài ỡho quá trình giải quyết trỷnh ỡhấpỀ   

2. Trýờng hợp không ðạt ðýợỡ quyết ðịnh hoà giải trong vòng sáu tuần 
từ khi ũắt ðầu quá trình hoà giải hoặỡ nếu quyết ðịnh ỡủỷ trung giỷn 
hoà giải  không ðýợỡ ỡáỡ ũên ỡhấp nhậnẬ ũất ỡứ ũên nào ỡũng ỡó thể 
ðýỷ trỷnh ỡhấp ðó rỷ ỏrọng tài kinh tế hoặỡ ỏoà án kinh tếỀ 

3. Cáỡ bên sẽ tự ỡhịu ỡhi phí ỡủỷ mình ỡó liên quỷn tới thủ tụỡ thýõng 
lýợng và hoà giảiỀ ặáỡ ỡhi phí ỡủỷ ỏoà án sẽ ẻo ỏoà phán quyết ũên 
nào phải ỡhịuỀ  

CHÝÕNG XX 

BỔ SUNG VÀ SỬA ÐỔI ÐIỀU LỆ 

 

Ðiều 53. Bổ sung và sửa ðổi Ðiều lệ 

1. Việỡ ũổ sungẬ sửỷ ðổi Ðiều lệ này phải ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ ðông 
xem xét quyết ðịnhỀ 

2. Trong trýờng hợp ỡó những quy ðịnh ỡủỷ pháp luật ỡó liên quỷn ðến 
hoạt ðộng ỡủỷ ặông ty ỡhýỷ ðýợỡ ðề ỡập trong ũản Ðiều lệ này hoặỡ 
trong trýờng hợp ỡó những quy ðịnh mới ỡủỷ pháp luật kháỡ với 
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những ðiều khoản trong Ðiều lệ này thì những quy ðịnh ỡủỷ pháp luật 
ðó ðýõng nhiên ðýợỡ áp ẻụng và ðiều ỡhỉnh hoạt ðộng ỡủỷ ặông ty Ề            

                                  

 

    CHÝÕNG XXI 

   NGÀY HIỆU LỰC 

 

Ðiều 54. Ngày hiệu lực 

1. Bản ðiều lệ này gồm 21 Chýõng và 54 ÐiềuẬ ðýợỡ Ðại hội ðồng ỡổ 
ðông bất thýờng ỡủỷ Công ty ỡổ phần ểhỷi tháỡ và ặhế ũiến ểhoáng 
sản ồào ặỷi nhất trí thông quỷ ngày 10 tháng 06 nãm 2011  tại Trụ sở 
Công ty ỡổ phần ểhỷi tháỡ và ặhế ũiến ểhoáng sản ồào ặỷi và ỡùng 
chấp thuận hiệu lựỡ toàn vãn ỡủỷ Ðiều lệ này. 

2. Ðiều lệ ðýợỡ lập thành ĩị ũảnẬ ỡó giá trị nhý nhỷuẬ trong ðóờ 

a. 01 bản nộp tại Ồhòng ỡông ỡhứng Ảhà nýớỡ ỡủỷ ðịỷ phýõng 

b. 05 bản ðãng ký tại ỡõ quỷn ỡhính quyền thẳo quy ðịnh ỡủỷ ỳỷ ũỷn 
nhân ẻân ỏỉnhẬ ỏhành phố nõi ặông ty ðặt trụ sởỀ  

c. 04 bản lýu trữ tại ễãn phòng ặông ty  

3. Ðiều  lệ này là ẻuy nhất và ỡhính thứỡ ỡủỷ ặông ty  

4. Cáỡ ũản sỷo hoặỡ tríỡh lụỡ Ðiều lệ ặông ty phải ỡó ỡhữ ký ỡủỷ ặhủ 
tịỡh ữội ðồng quản trị hoặỡ tối thiểu một phần hỷi tổng số thành viên 
Hội ðồng quản trị mới ỡó giá trịỀ 

Chữ ký ỡủỷ ỡáỡ ỡổ ðông sáng lập hoặỡ ỡủỷ ngýời ðại ẻiện thẳo pháp luật 
củỷ ặông tyỀ/.       
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 CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ 
BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI 

CHỦ TỊCH HÐQT 

 KIÊM GIÁM ÐÔC 

 

 

(Ðã ký) 
 

BÙI ÐỨC THANH 
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