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4. Các t* ho)c thu�t ng$ 	ã 	��c 	�nh ngh�a trong Lu�t Doanh nghi�p (n�u không 

mâu thu+n v'i ch� th� ho)c ng$ c�nh) s( có ngh�a t��ng t" trong �i�u l� này. 

II. TÊN, HÌNH TH�C, TR	 S
, CHI NHÁNH, V�N PHÒNG ��I DI�N VÀ 

TH�I H�N HO�T ��NG C�A CÔNG TY 

�i�u 2. Tên, hình th"c, tr# s$, chi nhánh, v�n phòng %&i di'n và th(i h&n ho&t %)ng 

c*a Công ty 

1. Tên Công ty 

• Tên ti�ng Vi�t   : CÔNG TY C� PH�N PHÂN BÓN VÀ HÓA CH�T 

D�U KHÍ �ÔNG NAM B� 

• Tên ti�ng Anh   : SOUTH- EAST PETROVIETNAM FERTILIZER AND 

CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY 

• Tên vi�t t%t : PVFCCo - SE 

2. Công ty là công ty c� ph�n có t� cách pháp nhân phù h�p v'i pháp lu�t hi�n hành 

c�a Vi�t Nam. 

3. Tr� s� 	�ng ký c�a Công ty: 

• ��a ch� : S� 27 �inh B L�nh, Ph��ng 24, Qu�n Bình Th
nh, Thành 

ph� H� Chí Minh 

• �i�n tho
i :(84.8).35111999 

• Fax :(84.8).35111666 

4. Giám 	�c là 	
i di�n theo pháp lu�t c�a Công ty.  

5. Công ty có th� thành l�p chi nhánh và v�n phòng 	
i di�n t
i 	�a bàn kinh doanh 	� 

th"c hi�n các m�c tiêu ho
t 	ng c�a Công ty phù h�p v'i ngh� quy�t c�a Hi 	�ng 

qu�n tr� và trong ph
m vi lu�t pháp cho phép. 

6. Th�i h
n c�a Công ty s( b%t 	�u t* ngày thành l�p và là vô th�i h
n, tr* khi 	��c 

ch�m d�t ho
t 	ng theo quy 	�nh t
i �i�u 50 �i�u l� này.  

III. M	C TIÊU, PH�M VI  KINH DOANH VÀ HO�T  ��NG C�A CÔNG TY 

�i�u 3. M#c tiêu ho&t %)ng c*a Công ty 

1. L�nh v"c kinh doanh c�a Công ty: 

- S�n xu�t hóa ch�t c� b�n, phân bón và h�p ch�t ni t�; 

- Bán buôn, bán l, phân bón, thu�c b�o v� th"c v�t và hóa ch�t s& d�ng trong 

công - nông nghi�p. 
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- Bán buôn, bán l, nông, lâm s�n nguyên li�u, g
o, th"c ph�m; 

- V�n t�i hàng hóa b�ng 	��ng b và 	��ng th�y ni 	�a; 

- T� v�n, h�'ng d+n k# thu�t s& d�ng phân bón và hóa ch�t; 

- Kinh doanh d�ch v� Logistic; 

- Kinh doanh b�t 	ng s�n; 

- Kinh doanh các ngành ngh� khác phù h�p v'i quy 	�nh c�a pháp lu�t. 

2. M�c tiêu ho
t 	ng c�a Công ty là: 

- V�n hành linh ho
t, hi�u qu� ho
t 	ng kinh doanh nh�m 	�m b�o t�i �u hóa 

l�i ích cho các c� 	ông; T
o công �n vi�c làm, nâng cao thu nh�p và tinh th�n 

c�a ng��i lao 	ng; 	óng góp cho ngân sách Nhà n�'c và phát tri�n Công ty 

ngành càng l'n m
nh. 

- Phát tri�n PVFCCo-SE tr� thành doanh nghi�p phân ph�i m
nh, hàng 	�u t
i 

khu v"c �ông Nam B v� kinh doanh phân bón.  

�i�u 4. Ph&m vi kinh doanh và ho&t %)ng 

1. Công ty 	��c phép l�p k� ho
ch và ti�n hành t�t c� các ho
t 	ng kinh doanh theo 

quy 	�nh c�a Gi�y ch�ng nh�n 	�ng ký kinh doanh và �i�u l� này phù h�p v'i quy 

	�nh c�a pháp lu�t hi�n hành và th"c hi�n các bi�n pháp thích h�p 	� 	
t 	��c các 

m�c tiêu c�a Công ty. 

2. Công ty có th� ti�n hành ho
t 	ng kinh doanh trong các l�nh v"c khác 	��c pháp 

lu�t cho phép và 	��c Hi 	�ng qu�n tr� phê chu�n. 

IV. V�N �I�U L�, C� PH�N, C� �ÔNG SÁNG LP 

�i�u 5. V+n %i�u l', c, ph-n, c, %ông sáng l.p 

1. V�n 	i�u l� c�a Công ty là 125.000.000.000 VND (b�ng  ch$: Mt tr�m hai m��i 

l�m t- 	�ng Vi�t Nam) 

T�ng s� v�n 	i�u l� c�a Công ty 	��c chia thành 12.500.000 c� ph�n v'i m�nh giá 

là 10.000 VND/c� ph�n. 

2. Công ty có th� t�ng v�n 	i�u l� khi 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông thông qua và phù 

h�p v'i các quy 	�nh c�a pháp lu�t. 

3. Các c� ph�n c�a Công ty vào ngày thông qua �i�u l� này toàn b là c� ph�n ph� 

thông. Các quy�n và ngh�a v� kèm theo c� ph�n 	��c quy 	�nh t
i �i�u 11. 
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4. Công ty có th� phát hành các lo
i c� ph�n �u 	ãi khác sau khi có s" ch�p thu�n c�a 

�
i hi 	�ng c� 	ông và phù h�p v'i các quy 	�nh c�a pháp lu�t. 

5. Công ty 	��c hình thành trên c� s� chuy�n 	�i t* Công ty TNHH Phân bón và Hóa 

ch�t D�u khí �ông Nam B do 	ó Công ty không có c� 	ông sáng l�p. 

6. C� ph�n ph� thông ph�i 	��c �u tiên chào bán cho các c� 	ông hi�n h$u theo t- l� 

t��ng �ng v'i t- l� s� h$u c� ph�n ph� thông c�a h� trong Công ty, tr* tr��ng h�p 

�
i hi 	�ng c� 	ông quy 	�nh khác. Công ty ph�i thông báo vi�c chào bán c� 

ph�n, trong thông báo ph�i nêu rõ s� c� ph�n 	��c chào bán và th�i h
n 	�ng ký 

mua phù h�p (t�i thi�u hai m��i ngày làm vi�c) 	� c� 	ông có th� 	�ng ký mua. S� 

c� ph�n c� 	ông không 	�ng ký mua h�t s( do Hi 	�ng qu�n tr� c�a Công ty quy�t 

	�nh. Hi 	�ng qu�n tr� có th� phân ph�i s� c� ph�n 	ó cho các 	�i t��ng theo các 

	i�u ki�n và cách th�c mà Hi 	�ng qu�n tr� th�y là phù h�p, nh�ng không 	��c 

bán s� c� ph�n 	ó theo các 	i�u ki�n thu�n l�i h�n so v'i nh$ng 	i�u ki�n 	ã chào 

bán cho các c� 	ông hi�n h$u, tr* tr��ng h�p �
i hi 	�ng c� 	ông ch�p thu�n 

khác ho)c trong tr��ng h�p c� ph�n 	��c bán qua S� Giao d�ch Ch�ng khoán/ 

Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán.  

7. Công ty có th� mua c� ph�n do chính công ty 	ã phát hành (k� c� c� ph�n �u 	ãi 

hoàn l
i) theo nh$ng cách th�c 	��c quy 	�nh trong �i�u l� này và pháp lu�t hi�n 

hành. C� ph�n ph� thông do Công ty mua l
i là c� phi�u qu# và Hi 	�ng qu�n tr� 

có th� chào bán theo nh$ng cách th�c phù h�p v'i quy 	�nh c�a �i�u l� này và Lu�t 

Ch�ng khoán và v�n b�n h�'ng d+n liên quan. 

8. Công ty có th� phát hành các lo
i ch�ng khoán khác khi 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông 

nh�t trí thông qua b�ng v�n b�n và phù h�p v'i quy 	�nh c�a pháp lu�t v� ch�ng 

khoán và th� tr��ng ch�ng khoán.  

�i�u 6. Ch"ng ch/ c, phi0u 

1. C� 	ông c�a Công ty 	��c c�p ch�ng ch� ho)c ch�ng nh�n c� phi�u t��ng �ng v'i 

s� c� ph�n và lo
i c� ph�n s� h$u, tr* tr��ng h�p quy 	�nh t
i Kho�n 7 c�a �i�u 6. 

2. Ch�ng ch� c� phi�u ph�i có d�u c�a Công ty và ch$ ký c�a 	
i di�n theo pháp lu�t 

c�a Công ty theo các quy 	�nh t
i Lu�t Doanh nghi�p. Ch�ng ch� c� phi�u ph�i ghi 

rõ s� l��ng và lo
i c� phi�u mà c� 	ông n%m gi$, h� và tên ng��i n%m gi$ (n�u là 
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c� phi�u ghi danh) và các thông tin khác theo quy 	�nh c�a Lu�t Doanh nghi�p. M.i 

ch�ng ch� c� phi�u ghi danh ch� 	
i di�n cho mt lo
i c� ph�n. 

3. Trong th�i h
n 30 ngày k� t* ngày np 	�y 	� h� s� 	� ngh� chuy�n quy�n s� h$u 

c� ph�n theo quy 	�nh c�a Công ty ho)c trong th�i h
n hai tháng (ho)c có th� lâu 

h�n theo 	i�u kho�n phát hành quy 	�nh) k� t* ngày thanh toán 	�y 	� ti�n mua c� 

ph�n theo nh� quy 	�nh t
i ph��ng án phát hành c� phi�u c�a Công ty, ng��i s� 

h$u s� c� ph�n s( 	��c c�p ch�ng ch� c� phi�u. Ng��i s� h$u c� ph�n không ph�i 

tr� cho công ty chi phí in ch�ng ch� c� phi�u ho)c b�t k  mt kho�n phí gì. 

4. Tr��ng h�p ch� chuy�n nh��ng mt s� c� ph�n ghi danh trong mt ch�ng ch� c� 

phi�u ghi danh, ch�ng ch� c/ s( b� hu- b� và ch�ng ch� m'i ghi nh�n s� c� ph�n 

còn l
i s( 	��c c�p mi!n phí. 

5. Tr��ng h�p ch�ng ch� c� phi�u ghi danh b� h�ng ho)c b� t�y xoá ho)c b� 	ánh m�t, 

m�t c%p ho)c b� tiêu hu-, ng��i s� h$u c� phi�u ghi danh 	ó có th� yêu c�u 	��c 

c�p ch�ng ch� c� phi�u m'i v'i 	i�u ki�n ph�i 	�a ra b�ng ch�ng v� vi�c s� h$u c� 

ph�n và thanh toán m�i chi phí liên quan cho Công ty.  

6. Ng��i s� h$u ch�ng ch� c� phi�u vô danh ph�i t" ch�u trách nhi�m v� vi�c b�o 

qu�n ch�ng ch� và công ty s( không ch�u trách nhi�m trong các tr��ng h�p ch�ng 

ch� này b� m�t c%p ho)c b� s& d�ng v'i m�c 	ích l*a 	�o. 

7. Công ty có th� phát hành c� ph�n ghi danh không theo hình th�c ch�ng ch�. Hi 

	�ng qu�n tr� có th� ban hành v�n b�n quy 	�nh cho phép các c� ph�n ghi danh 

(theo hình th�c ch�ng ch� ho)c không ch�ng ch�) 	��c chuy�n nh��ng mà không 

b%t buc ph�i có v�n b�n chuy�n nh��ng. Hi 	�ng qu�n tr� có th� ban hành các 

quy 	�nh v� ch�ng ch� và chuy�n nh��ng c� ph�n theo các quy 	�nh c�a Lu�t doanh 

nghi�p, pháp lu�t v� ch�ng khoán và th� tr��ng ch�ng khoán và �i�u l� này. 

�i�u 7. Ch"ng ch/ ch"ng khoán khác 

Ch�ng ch� trái phi�u ho)c các ch�ng ch� ch�ng khoán khác c�a Công ty (tr* các 

th� chào bán, các ch�ng ch� t
m th�i và các tài li�u t��ng t"), s( 	��c phát hành 

có d�u và ch$ ký m+u c�a 	
i di�n theo pháp lu�t c�a Công ty, tr* tr��ng h�p mà 

các 	i�u kho�n và 	i�u ki�n phát hành quy 	�nh khác.  

�i�u 8. Chuy1n nh23ng c, ph-n  
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1. T�t c� các c� ph�n 	�u có th� 	��c t" do chuy�n nh��ng tr* khi �i�u l� này và 

pháp lu�t có quy 	�nh khác. C� phi�u niêm y�t trên S� Giao d�ch Ch�ng khoán/ 

Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán s( 	��c chuy�n nh��ng theo các quy 	�nh c�a 

pháp lu�t v� ch�ng khoán và th� tr��ng ch�ng khoán c�a S� Giao d�ch Ch�ng 

khoán/ Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán. 

2. C� ph�n ch�a 	��c thanh toán 	�y 	� không 	��c chuy�n nh��ng và h��ng c� t�c. 

�i�u 9. Thu h4i c, ph-n         

1. Tr��ng h�p c� 	ông không thanh toán 	�y 	� và 	úng h
n s� ti�n ph�i tr� mua c� 

phi�u, Hi 	�ng qu�n tr� thông báo và có quy�n yêu c�u c� 	ông 	ó thanh toán s� 

ti�n còn l
i cùng v'i lãi su�t trên kho�n ti�n 	ó và nh$ng chi phí phát sinh do vi�c 

không thanh toán 	�y 	� gây ra cho Công ty theo quy 	�nh. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên ph�i ghi rõ th�i h
n thanh toán m'i (t�i thi�u là b�y 

ngày k� t* ngày g&i thông báo), 	�a 	i�m thanh toán và thông báo ph�i ghi rõ 

tr��ng h�p không thanh toán theo 	úng yêu c�u, s� c� ph�n ch�a thanh toán h�t s( 

b� thu h�i. 

3. Tr��ng h�p các yêu c�u trong thông báo nêu trên không 	��c th"c hi�n, tr�'c khi 

thanh toán 	�y 	� t�t c� các kho�n ph�i np, các kho�n lãi và các chi phí liên quan, 

Hi 	�ng qu�n tr� có quy�n thu h�i s� c� ph�n 	ó. Hi 	�ng qu�n tr� có th� ch�p 

nh�n vi�c giao np các c� ph�n b� thu h�i theo quy 	�nh t
i các Kho�n 4, 5 và 6 và 

trong các tr��ng h�p khác 	��c quy 	�nh t
i �i�u l� này. 

4. C� ph�n b� thu h�i s( tr� thành tài s�n c�a Công ty. Hi 	�ng qu�n tr� có th� tr"c 

ti�p ho)c �y quy�n bán, tái phân ph�i ho)c gi�i quy�t cho ng��i 	ã s� h$u c� ph�n 

b� thu h�i ho)c các 	�i t��ng khác theo nh$ng 	i�u ki�n và cách th�c mà Hi 	�ng 

qu�n tr� th�y là phù h�p.  

5. C� 	ông n%m gi$ c� ph�n b� thu h�i s( ph�i t* b� t� cách c� 	ông 	�i v'i nh$ng c� 

ph�n 	ó, nh�ng v+n ph�i thanh toán t�t c� các kho�n ti�n có liên quan cng v'i ti�n 

lãi theo t- l� (không quá 2% mt n�m) vào th�i 	i�m thu h�i theo quy�t 	�nh c�a 

Hi 	�ng qu�n tr� k� t* ngày thu h�i cho 	�n ngày th"c hi�n thanh toán. Hi 	�ng 

qu�n tr� có toàn quy�n quy�t 	�nh vi�c c�0ng ch� thanh toán toàn b giá tr� c� phi�u 

vào th�i 	i�m thu h�i ho)c có th� mi!n gi�m thanh toán mt ph�n ho)c toàn b s� 

ti�n 	ó. 
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6. Thông báo thu h�i s( 	��c g&i 	�n ng��i n%m gi$ c� ph�n b� thu h�i tr�'c th�i 

	i�m thu h�i. Vi�c thu h�i v+n có hi�u l"c k� c� trong tr��ng h�p có sai sót ho)c 

b�t c�n trong vi�c g&i thông báo. 

V. C� C�U T� CH�C, QU�N LÝ VÀ KI�M SOÁT  

�i�u 10. C5 c6u t, ch"c qu7n lý 

C� c�u t� ch�c qu�n lý c�a Công ty bao g�m: 

a. �
i hi 	�ng c� 	ông; 

b. Hi 	�ng qu�n tr�; 

c. Ban Giám 	�c;  

d. Ban ki�m soát. 

VI. C� �ÔNG VÀ ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

�i�u 11. Quy�n c*a c, %ông  

1. C� 	ông là ng��i ch� s� h$u Công ty, có các quy�n và ngh�a v� t��ng �ng theo s� 

c� ph�n và lo
i c� ph�n mà h� s� h$u. C� 	ông ch� ch�u trách nhi�m v� n� và các 

ngh�a v� tài s�n khác c�a Công ty trong ph
m vi s� v�n 	ã góp vào Công ty.  

2. Ng��i n%m gi$ c� ph�n ph� thông có các quy�n sau: 

a. Tham gia các �
i hi 	�ng c� 	ông và th"c hi�n quy�n bi�u quy�t tr"c ti�p ho)c 

thông qua 	
i di�n 	��c u- quy�n; 

b. Nh�n c� t�c; 

c. T" do chuy�n nh��ng c� ph�n 	ã 	��c thanh toán 	�y 	� theo quy 	�nh c�a �i�u l� 

này và pháp lu�t hi�n hành; 

d. ���c �u tiên mua c� phi�u m'i chào bán t��ng �ng v'i t- l� c� ph�n ph� thông mà 

h� s� h$u; 

e. Ki�m tra các thông tin liên quan 	�n c� 	ông trong danh sách c� 	ông 	� t� cách 

tham gia �
i hi 	�ng c� 	ông và yêu c�u s&a 	�i các thông tin không chính xác; 

f. Xem xét, tra c�u, trích l�c ho)c sao ch�p �i�u l� công ty, s� biên b�n h�p �
i hi 

	�ng c� 	ông và các ngh� quy�t c�a �
i hi 	�ng c� 	ông; 

g. Tr��ng h�p Công ty gi�i th�, 	��c nh�n mt ph�n tài s�n còn l
i t��ng �ng v'i s� 

c� ph�n góp v�n vào công ty sau khi Công ty 	ã thanh toán cho ch� n� và các c� 

	ông lo
i khác theo quy 	�nh c�a pháp lu�t;  
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h. Yêu c�u Công ty mua l
i c� ph�n c�a h� trong các tr��ng h�p quy 	�nh t
i �i�u 

90.1 c�a Lu�t Doanh nghi�p; 

i. Các quy�n khác theo quy 	�nh c�a �i�u l� này và pháp lu�t. 

3. C� 	ông ho)c nhóm c� 	ông n%m gi$ trên 5% t�ng s� c� ph�n ph� thông trong th�i 

h
n liên t�c t* sáu tháng tr� lên có các quy�n sau: 

a. �� c& ng��i vào Hi 	�ng qu�n tr� và Ban ki�m soát theo quy 	�nh t��ng �ng t
i 

các �i�u 24.2 và �i�u 35.X.�i�u 35.2; 

b. Yêu c�u tri�u t�p �
i hi 	�ng c� 	ông theo quy 	�nh c�a pháp lu�t; 

c. Ki�m tra và nh�n b�n sao ho)c b�n trích d+n danh sách các c� 	ông có quy�n tham 

d" và b� phi�u t
i �
i hi 	�ng c� 	ông. 

d. Yêu c�u Ban ki�m soát ki�m tra t*ng v�n 	� c� th� liên quan 	�n qu�n lý, 	i�u hành 

ho
t 	ng c�a công ty khi xét th�y c�n thi�t. Yêu c�u ph�i th� hi�n b�ng v�n b�n; 

ph�i có h�, tên, 	�a ch� th��ng trú, qu�c t�ch, s� Gi�y ch�ng minh nhân dân, H 

chi�u ho)c ch�ng th"c cá nhân h�p pháp khác 	�i v'i c� 	ông là cá nhân; tên, 	�a 

ch� th��ng trú, qu�c t�ch, s� quy�t 	�nh thành l�p ho)c s� 	�ng ký kinh doanh 	�i 

v'i c� 	ông là t� ch�c; s� l��ng c� ph�n và th�i 	i�m 	�ng ký c� ph�n c�a t*ng c� 

	ông, t�ng s� c� ph�n c�a c� nhóm c� 	ông và t- l� s� h$u trong t�ng s� c� ph�n 

c�a công ty; v�n 	� c�n ki�m tra, m�c 	ích ki�m tra; 

e. Các quy�n khác 	��c quy 	�nh t
i �i�u l� này. 

�i�u 12. Ngh!a v# c*a c, %ông 

C� 	ông có ngh�a v� sau: 

1. Tuân th� �i�u l� Công ty và các quy ch� c�a Công ty; ch�p hành quy�t 	�nh c�a 

�
i hi 	�ng c� 	ông, Hi 	�ng qu�n tr�; 

2. Thanh toán ti�n mua c� ph�n 	ã 	�ng ký mua theo quy 	�nh; 

3. Cung c�p 	�a ch� chính xác khi 	�ng ký mua c� ph�n; 

4. Hoàn thành các ngh�a v� khác theo quy 	�nh c�a pháp lu�t hi�n hành; 

5. Ch�u trách nhi�m cá nhân khi nhân danh công ty d�'i m�i hình th�c 	� th"c hi�n 

mt trong các hành vi sau 	ây: 

a. Vi ph
m pháp lu�t; 

b. Ti�n hành kinh doanh và các giao d�ch khác 	� t� l�i ho)c ph�c v� l�i ích c�a t� 

ch�c, cá nhân khác; 
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c. Thanh toán các kho�n n� ch�a 	�n h
n tr�'c nguy c� tài chính có th� x�y ra 	�i v'i 

công ty. 

�i�u 13. �&i h)i %4ng c, %ông 

1. �
i hi 	�ng c� 	ông là c� quan có th�m quy�n cao nh�t c�a Công ty. �
i hi c� 

	ông th��ng niên 	��c t� ch�c m.i n�m mt l�n. �
i hi 	�ng c� 	ông ph�i h�p 

th��ng niên trong th�i h
n b�n tháng, k� t* ngày k�t thúc n�m tài chính.  Theo 	� 

ngh� c�a Hi 	�ng qu�n tr�, th�i h
n h�p �
i hi 	�ng c� 	ông th��ng niên có th� 

	��c gia h
n nh�ng không quá sáu tháng, k� t* ngày k�t thúc n�m tài chính.  

2. Hi 	�ng qu�n tr� t� ch�c tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông th��ng niên và l"a 

ch�n 	�a 	i�m phù h�p. �
i hi 	�ng c� 	ông th��ng niên quy�t 	�nh nh$ng v�n 	� 

theo quy 	�nh c�a pháp lu�t và �i�u l� Công ty, 	)c bi�t thông qua các báo cáo tài 

chính hàng n�m và ngân sách tài chính cho n�m tài chính ti�p theo. Các ki�m toán 

viên 	c l�p 	��c m�i tham d" 	
i hi 	� t� v�n cho vi�c thông qua các báo cáo tài 

chính hàng n�m.   

3. Hi 	�ng qu�n tr� ph�i tri�u t�p �
i hi 	�ng c� 	ông b�t th��ng trong các tr��ng 

h�p sau: 

a. Hi 	�ng qu�n tr� xét th�y c�n thi�t vì l�i ích c�a Công ty;  

b. B�ng cân 	�i k� toán hàng n�m, các báo cáo quý ho)c n&a n�m ho)c báo cáo ki�m 

toán c�a n�m tài chính ph�n ánh v�n 	i�u l� 	ã b� m�t mt n&a; 

c. Khi s� thành viên c�a Hi 	�ng qu�n tr� ít h�n s� thành viên mà lu�t pháp quy 	�nh 

ho)c ít h�n mt n&a s� thành viên quy 	�nh trong �i�u l�; 

d. C� 	ông ho)c nhóm c� 	ông quy 	�nh t
i �i�u 11.�i�u 11.3 c�a �i�u l� này yêu 

c�u tri�u t�p �
i hi 	�ng c� 	ông b�ng mt v�n b�n ki�n ngh�. V�n b�n ki�n ngh� 

tri�u t�p ph�i nêu rõ lý do và m�c 	ích cuc h�p, có ch$ ký c�a các c� 	ông liên 

quan (v�n b�n ki�n ngh� có th� l�p thành nhi�u b�n 	� có 	� ch$ ký c�a t�t c� các 

c� 	ông có liên quan); 

e. Ban ki�m soát yêu c�u tri�u t�p cuc h�p n�u Ban ki�m soát có lý do tin t��ng r�ng 

các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� ho)c cán b qu�n lý c�p cao vi ph
m nghiêm tr�ng 

các ngh�a v� c�a h� theo �i�u 119 Lu�t Doanh nghi�p ho)c Hi 	�ng qu�n tr� hành 

	ng ho)c có ý 	�nh hành 	ng ngoài ph
m vi quy�n h
n c�a mình; 

f. Các tr��ng h�p khác theo quy 	�nh c�a pháp lu�t. 
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4. Tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông b�t th��ng 

a. Hi 	�ng qu�n tr� ph�i tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông trong th�i h
n ba m��i 

ngày k� t* ngày s� thành viên Hi 	�ng qu�n tr� còn l
i nh� quy 	�nh t
i Kho�n 

33.c �i�u 13 ho)c nh�n 	��c yêu c�u quy 	�nh t
i Kho�n 3d và 3e �i�u 13.  

b. Tr��ng h�p Hi 	�ng qu�n tr� không tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông nh� quy 

	�nh t
i 	i�u này thì Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� ph�i ch�u trách nhi�m tr�'c pháp 

lu�t và ph�i b�i th��ng thi�t h
i phát sinh 	�i v'i Công ty.  

c. Tr��ng h�p Hi 	�ng qu�n tr� không tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông theo quy 

	�nh t
i Kho�n 4a �i�u 13 thì trong th�i h
n ba m��i ngày ti�p theo, Ban ki�m soát 

ph�i thay th� Hi 	�ng qu�n tr� tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông theo quy 	�nh 

Kho�n 5 �i�u 97 Lu�t Doanh nghi�p.  

d. Tr��ng h�p Ban ki�m soát không tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông theo quy 	�nh 

t
i Kho�n 4b �i�u 13 thì trong th�i h
n ba m��i ngày ti�p theo, c� 	ông, nhóm c� 

	ông có yêu c�u quy 	�nh t
i Kho�n 3d �i�u 13 có quy�n thay th� Hi 	�ng qu�n 

tr�, Ban ki�m soát tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông theo quy 	�nh Kho�n 6 �i�u 

97 Lu�t Doanh nghi�p.  

Trong tr��ng h�p này, c� 	ông ho)c nhóm c� 	ông tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 

	ông có th� 	� ngh� c� quan 	�ng ký kinh doanh giám sát vi�c tri�u t�p và ti�n hành 

h�p n�u xét th�y c�n thi�t. 

e. T�t c� chi phí cho vi�c tri�u t�p và ti�n hành h�p �
i hi 	�ng c� 	ông s( 	��c 

công ty hoàn l
i. Chi phí này không bao g�m nh$ng chi phí do c� 	ông chi tiêu khi 

tham d" �
i hi 	�ng c� 	ông, k� c� chi phí �n � và 	i l
i. 

�i�u 14. Quy�n và nhi'm v# c*a �&i h)i %4ng c, %ông 

1. �
i hi 	�ng c� 	ông th��ng niên có quy�n th�o lu�n và thông qua: 

a. Báo cáo tài chính ki�m toán hàng n�m; 

b. Báo cáo c�a Ban ki�m soát; 

c. Báo cáo c�a Hi 	�ng qu�n tr�; 

d. K� ho
ch phát tri�n ng%n h
n và dài h
n c�a Công ty.  

2. �
i hi 	�ng c� 	ông th��ng niên và b�t th��ng thông qua quy�t 	�nh b�ng v�n b�n 

v� các v�n 	� sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng n�m; 



 

 

�i�u l� Công ty c� ph�n Phân bón và Hóa ch�t D�u khí  �ông Nam B�. 
 

� Trang 14/51 

 

 

b. M�c c� t�c thanh toán hàng n�m cho m.i lo
i c� ph�n phù h�p v'i Lu�t Doanh 

nghi�p và các quy�n g%n li�n v'i lo
i c� ph�n 	ó. M�c c� t�c này không cao h�n 

m�c mà Hi 	�ng qu�n tr� 	� ngh� sau khi 	ã tham kh�o ý ki�n các c� 	ông t
i �
i 

hi 	�ng c� 	ông; 

c. S� l��ng thành viên c�a Hi 	�ng qu�n tr�; 

d. L"a ch�n công ty ki�m toán; 

e. B�u, bãi mi!n và thay th� thành viên Hi 	�ng qu�n tr� và Ban ki�m soát và phê 

chu�n vi�c Hi 	�ng qu�n tr� b� nhi�m Giám 	�c; 

f. T�ng s� ti�n thù lao c�a các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� và Báo cáo ti�n thù lao 

c�a Hi 	�ng qu�n tr�; 

g. B� sung và s&a 	�i �i�u l� Công ty; 

h. Lo
i c� ph�n và s� l��ng c� ph�n m'i s( 	��c phát hành cho m.i lo
i c� ph�n, và 

vi�c chuy�n nh��ng c� ph�n c�a thành viên sáng l�p trong vòng ba n�m 	�u tiên k� 

t* Ngày thành l�p; 

i. Chia, tách, h�p nh�t, sáp nh�p ho)c chuy�n 	�i Công ty; 

j. T� ch�c l
i và gi�i th� Công ty;   

k. Ki�m tra và x& lý các vi ph
m c�a Hi 	�ng qu�n tr� ho)c Ban ki�m soát gây thi�t 

h
i cho Công ty và các c� 	ông c�a Công ty; 

l. Quy�t 	�nh giao d�ch bán tài s�n Công ty ho)c chi nhánh ho)c giao d�ch mua có giá 

tr� t* 50% tr� lên t�ng giá tr� tài s�n c�a Công ty và các chi nhánh c�a Công ty 	��c 

ghi trong báo cáo tài chính 	ã 	��c ki�m toán g�n nh�t; 

m. Công ty mua l
i h�n 10% mt lo
i c� ph�n phát hành; 

n. Vi�c Giám 	�c 	�ng th�i làm Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr�; 

o. Công ty ho)c các chi nhánh c�a Công ty ký k�t h�p 	�ng v'i nh$ng ng��i 	��c 

quy 	�nh t
i �i�u 120.1 c�a Lu�t Doanh nghi�p v'i giá tr� b�ng ho)c l'n h�n 20% 

t�ng giá tr� tài s�n c�a Công ty và các chi nhánh c�a Công ty 	��c ghi trong báo 

cáo tài chính 	ã 	��c ki�m toán g�n nh�t;  

p. Các v�n 	� khác theo quy 	�nh c�a �i�u l� này và các quy ch� khác c�a Công ty; 

3. C� 	ông không 	��c tham gia b� phi�u trong các tr��ng h�p sau 	ây: 

a. Các h�p 	�ng quy 	�nh t
i �i�u 14.2 �i�u l� này khi c� 	ông 	ó ho)c ng��i có liên 

quan t'i c� 	ông 	ó là mt bên c�a h�p 	�ng; 
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b. Vi�c mua c� ph�n c�a c� 	ông 	ó ho)c c�a ng��i có liên quan t'i c� 	ông 	ó. 

4. T�t c� các ngh� quy�t và các v�n 	� 	ã 	��c 	�a vào ch��ng trình h�p ph�i 	��c 

	�a ra th�o lu�n và bi�u quy�t t
i �
i hi 	�ng c� 	ông. 

�i�u 15. Các %&i di'n %23c *y quy�n  

1. Các c� 	ông có quy�n tham d" �
i hi 	�ng c� 	ông theo lu�t pháp có th� tr"c ti�p 

tham d" ho)c u- quy�n cho 	
i di�n c�a mình tham d". Tr��ng h�p có nhi�u h�n 

mt ng��i 	
i di�n theo �y quy�n 	��c c& thì ph�i xác 	�nh c� th� s� c� ph�n và s� 

phi�u b�u c�a m.i ng��i 	
i di�n. 

2. Vi�c u- quy�n cho ng��i 	
i di�n d" h�p �
i hi 	�ng c� 	ông ph�i l�p thành v�n 

b�n theo m+u c�a công ty và ph�i có ch$ ký theo quy 	�nh sau 	ây: 

a. Tr��ng h�p c� 	ông cá nhân là ng��i u- quy�n thì ph�i có ch$ ký c�a c� 	ông 	ó 

và ng��i 	��c u- quy�n d" h�p; 

b. Tr��ng h�p ng��i 	
i di�n theo u- quy�n c�a c� 	ông là t� ch�c là ng��i u- quy�n 

thì ph�i có ch$ ký c�a ng��i 	
i di�n theo u- quy�n, ng��i 	
i di�n theo pháp lu�t 

c�a c� 	ông và ng��i 	��c u- quy�n d" h�p; 

c. Trong tr��ng h�p khác thì ph�i có ch$ ký c�a ng��i 	
i di�n theo pháp lu�t c�a c� 

	ông và ng��i 	��c u- quy�n d" h�p. 

Ng��i 	��c u- quy�n d" h�p �
i hi 	�ng c� 	ông ph�i np v�n b�n u- quy�n 

tr�'c khi vào phòng h�p. 

3. Tr��ng h�p lu�t s� thay m)t cho ng��i u- quy�n ký gi�y ch� 	�nh 	
i di�n, vi�c ch� 

	�nh 	
i di�n trong tr��ng h�p này ch� 	��c coi là có hi�u l"c n�u gi�y ch� 	�nh 	
i 

di�n 	ó 	��c xu�t trình cùng v'i th� u- quy�n cho lu�t s� ho)c b�n sao h�p l� c�a 

th� u- quy�n 	ó (n�u tr�'c 	ó ch�a 	�ng ký v'i Công ty). 

4. Tr* tr��ng h�p quy 	�nh t
i kho�n 3 �i�u 15, phi�u bi�u quy�t c�a ng��i 	��c u- 

quy�n d" h�p trong ph
m vi 	��c u- quy�n v+n có hi�u l"c khi có mt trong các 

tr��ng h�p sau 	ây: 

a. Ng��i u- quy�n 	ã ch�t, b� h
n ch� n�ng l"c hành vi dân s" ho)c b� m�t n�ng l"c 

hành vi dân s"; 

b. Ng��i u- quy�n 	ã hu- b� vi�c ch� 	�nh u- quy�n; 

c. Ng��i u- quy�n 	ã hu- b� th�m quy�n c�a ng��i th"c hi�n vi�c u- quy�n. 
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�i�u kho�n này s( không áp d�ng trong tr��ng h�p Công ty nh�n 	��c thông báo 

v� mt trong các s" ki�n trên b�n m��i tám gi� tr�'c gi� khai m
c cuc h�p �
i 

hi 	�ng c� 	ông ho)c tr�'c khi cuc h�p 	��c tri�u t�p l
i. 

�i�u 16. Thay %,i các quy�n 

1. Các quy�t 	�nh c�a �
i hi 	�ng c� 	ông (trong các tr��ng h�p quy 	�nh t
i �i�u 

14.2 liên quan 	�n v�n c� ph�n c�a Công ty 	��c chia thành các lo
i c� ph�n khác 

nhau) v� vi�c thay 	�i ho)c hu- b� các quy�n 	)c bi�t g%n li�n v'i t*ng lo
i c� 

ph�n s( ch� 	��c thông qua khi có s" nh�t trí b�ng v�n b�n c�a nh$ng ng��i n%m 

gi$ ít nh�t 75% quy�n bi�u quy�t c�a c� ph�n 	ã phát hành lo
i 	ó. 

2. Vi�c t� ch�c mt cuc h�p nh� trên ch� có giá tr� khi có t�i thi�u hai c� 	ông (ho)c 

	
i di�n 	��c �y quy�n c�a h�) và n%m gi$ t�i thi�u mt ph�n ba giá tr� m�nh giá 

c�a các c� ph�n lo
i 	ó 	ã phát hành. Tr��ng h�p không có 	� s� 	
i bi�u nh� nêu 

trên thì s( t� ch�c h�p l
i trong vòng ba m��i ngày sau 	ó và nh$ng ng��i n%m gi$ 

c� ph�n thuc lo
i 	ó (không ph� thuc vào s� l��ng ng��i và s� c� ph�n) có m)t 

tr"c ti�p ho)c thông qua 	
i di�n 	��c u- quy�n 	�u 	��c coi là 	� s� l��ng 	
i 

bi�u yêu c�u. T
i các cuc h�p riêng bi�t nêu trên, nh$ng ng��i n%m gi$ c� ph�n 

thuc lo
i 	ó có m)t tr"c ti�p ho)c qua ng��i 	
i di�n 	�u có th� yêu c�u b� phi�u 

kín và m.i ng��i khi b� phi�u kín 	�u có mt lá phi�u cho m.i c� ph�n s� h$u 

thuc lo
i 	ó. 

3. Th� t�c ti�n hành các cuc h�p riêng bi�t nh� v�y 	��c th"c hi�n t��ng t" v'i các 

quy 	�nh t
i �i�u 18 và �i�u 20. 

4. Tr* khi các 	i�u kho�n phát hành c� ph�n quy 	�nh khác, các quy�n 	)c bi�t g%n 

li�n v'i các lo
i c� ph�n có quy�n �u 	ãi 	�i v'i mt s� ho)c t�t c� các v�n 	� liên 

quan 	�n chia s, l�i nhu�n ho)c tài s�n c�a Công ty s( không b� thay 	�i khi Công 

ty phát hành thêm các c� ph�n cùng lo
i.  

�i�u 17. Tri'u t.p �&i h)i %4ng c, %ông, ch25ng trình h8p, và thông báo h8p �&i 

h)i %4ng c, %ông 

1. Hi 	�ng qu�n tr� tri�u t�p �
i hi 	�ng c� 	ông, ho)c �
i hi 	�ng c� 	ông 	��c 

tri�u t�p theo các tr��ng h�p quy 	�nh t
i  �i�u 13.�i�u 13.4�i�u 13.4.c ho)c �i�u 

13.�i�u 13.4�i�u 13.4.d. 
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2. Ng��i tri�u t�p �
i hi 	�ng c� 	ông ph�i th"c hi�n nh$ng nhi�m v� sau 	ây: 

a. Chu�n b� danh sách các c� 	ông 	� 	i�u ki�n tham gia và bi�u quy�t t
i 	
i hi 

trong vòng ba m��i ngày tr�'c ngày b%t 	�u ti�n hành �
i hi 	�ng c� 	ông; 

ch��ng trình h�p, và các tài li�u theo quy 	�nh phù h�p v'i lu�t pháp và các quy 

	�nh c�a Công ty; 

b. Xác 	�nh th�i gian và 	�a 	i�m t� ch�c 	
i hi;  

c. Thông báo và g&i thông báo h�p �
i hi 	�ng c� 	ông cho t�t c� các c� 	ông có 

quy�n d" h�p. 

3. Thông báo h�p �
i hi 	�ng c� 	ông ph�i bao g�m ch��ng trình h�p và các thông 

tin liên quan v� các v�n 	� s( 	��c th�o lu�n và bi�u quy�t t
i 	
i hi. ��i v'i các 

c� 	ông 	ã th"c hi�n vi�c l�u ký c� phi�u, thông báo h�p �
i hi 	�ng c� 	ông có 

th� 	��c g&i 	�n t� ch�c l�u ký, 	�ng th�i công b� trên ph��ng ti�n thông tin c�a 

S� Giao d�ch Ch�ng khoán/ Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán, trên website c�a 

công ty, 01 t� báo trung ��ng ho)c 01 t� báo 	�a ph��ng n�i công ty 	óng tr� s� 

chính. ��i v'i các c� 	ông ch�a th"c hi�n vi�c l�u ký c� phi�u, thông báo h�p �
i 

hi 	�ng c� 	ông có th� 	��c g&i cho c� 	ông b�ng cách chuy�n t�n tay ho)c g&i 

qua b�u 	i�n b�ng ph��ng th�c b�o 	�m t'i 	�a ch� 	ã 	�ng ký c�a c� 	ông, ho)c 

t'i 	�a ch� do c� 	ông 	ó cung c�p 	� ph�c v� vi�c g&i thông tin. Tr��ng h�p c� 

	ông 	ã thông báo cho Công ty b�ng v�n b�n v� s� fax ho)c 	�a ch� th� 	i�n t&, 

thông báo h�p �
i hi 	�ng c� 	ông có th� 	��c g&i t'i s� fax ho)c 	�a ch� th� 	i�n 

t& 	ó. Tr��ng h�p c� 	ông là ng��i làm vi�c trong Công ty, thông báo có th� 	"ng 

trong phong bì dán kín g&i t�n tay h� t
i n�i làm vi�c. Thông báo h�p �
i hi 	�ng 

c� 	ông ph�i 	��c g&i tr�'c ít nh�t m��i l�m ngày tr�'c ngày h�p �
i hi 	�ng c� 

	ông, (tính t* ngày mà thông báo 	��c g&i ho)c chuy�n 	i mt cách h�p l�, 	��c 

tr� c�'c phí ho)c 	��c b� vào hòm th�). Tr��ng h�p Công ty có website, thông báo 

h�p �
i hi 	�ng c� 	ông ph�i 	��c công b� trên website c�a Công ty 	�ng th�i 

v'i vi�c g&i thông báo cho các c� 	ông. 

4. C� 	ông ho)c nhóm c� 	ông 	��c 	� c�p t
i �i�u 11.�i�u 11.3 c�a �i�u l� này có 

quy�n 	� xu�t các v�n 	� 	�a vào ch��ng trình h�p �
i hi 	�ng c� 	ông. �� xu�t 

ph�i 	��c làm b�ng v�n b�n và ph�i 	��c g&i cho Công ty ít nh�t ba ngày làm vi�c 

tr�'c ngày khai m
c �
i hi 	�ng c� 	ông. �� xu�t ph�i bao g�m h� và tên c� 
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	ông, s� l��ng và lo
i c� ph�n ng��i 	ó n%m gi$, và ni dung 	� ngh� 	�a vào 

ch��ng trình h�p. 

5. Ng��i tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông có quy�n t* ch�i nh$ng 	� xu�t liên quan 

	�n Kho�n 4 c�a �i�u 17 trong các tr��ng h�p sau: 

a. �� xu�t 	��c g&i 	�n không 	úng th�i h
n ho)c không 	�, không 	úng ni dung; 

b. Vào th�i 	i�m 	� xu�t, c� 	ông ho)c nhóm c� 	ông không có 	� ít nh�t 5% c� ph�n 

ph� thông trong th�i gian liên t�c ít nh�t sáu tháng; 

c. V�n 	� 	� xu�t không thuc ph
m vi th�m quy�n c�a �
i hi 	�ng c� 	ông bàn b
c 

và thông qua. 

6. Hi 	�ng qu�n tr� ph�i chu�n b� d" th�o ngh� quy�t cho t*ng v�n 	� trong ch��ng 

trình h�p. 

7. Tr��ng h�p t�t c� c� 	ông 	
i di�n 100% s� c� ph�n có quy�n bi�u quy�t tr"c ti�p 

tham d" ho)c thông qua 	
i di�n 	��c u- quy�n t
i �
i hi 	�ng c� 	ông, nh$ng 

quy�t 	�nh 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông nh�t trí thông qua 	�u 	��c coi là h�p l� k� 

c� trong tr��ng h�p vi�c tri�u t�p �
i hi 	�ng c� 	ông không theo 	úng th� t�c 

ho)c ni dung bi�u quy�t không có trong ch��ng trình. 

�i�u 18. Các %i�u ki'n ti0n hành h8p �&i h)i %4ng c, %ông  

1. �
i hi 	�ng c� 	ông 	��c ti�n hành khi có s� c� 	ông d" h�p 	
i di�n cho ít nh�t 

65% c� ph�n có quy�n bi�u quy�t.  

2. Tr��ng h�p không có 	� s� l��ng 	
i bi�u c�n thi�t trong vòng ba m��i phút k� t* 

th�i 	i�m �n 	�nh khai m
c 	
i hi, 	
i hi ph�i 	��c tri�u t�p l
i trong vòng ba 

m��i ngày k� t* ngày d" 	�nh t� ch�c �
i hi 	�ng c� 	ông l�n th� nh�t. �
i hi 

	�ng c� 	ông tri�u t�p l
i ch� 	��c ti�n hành khi có thành viên tham d" là các c� 

	ông và nh$ng 	
i di�n 	��c u- quy�n d" h�p 	
i di�n cho ít nh�t 51% c� ph�n có 

quy�n bi�u quy�t.  

3. Tr��ng h�p 	
i hi l�n th� hai không 	��c ti�n hành do không có 	� s� 	
i bi�u 

c�n thi�t trong vòng ba m��i phút k� t* th�i 	i�m �n 	�nh khai m
c 	
i hi, �
i hi 

	�ng c� 	ông l�n th� ba có th� 	��c tri�u t�p trong vòng hai m��i ngày k� t* ngày 

d" 	�nh ti�n hành 	
i hi l�n hai, và trong tr��ng h�p này 	
i hi 	��c ti�n hành 

không ph� thuc vào s� l��ng c� 	ông hay 	
i di�n u- quy�n tham d" và 	��c coi 
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là h�p l� và có quy�n quy�t 	�nh t�t c� các v�n 	� mà �
i hi 	�ng c� 	ông l�n th� 

nh�t có th� phê chu�n. 

4. Theo 	� ngh� Ch� t�a �
i hi 	�ng c� 	ông có quy�n thay 	�i ch��ng trình h�p 	ã 

	��c g&i kèm theo thông báo m�i h�p theo quy 	�nh t
i �i�u 17.�i�u 17.3 c�a �i�u 

l� này.  

�i�u 19. Th1 th"c ti0n hành h8p và bi1u quy0t t&i �&i h)i %4ng c, %ông 

1. Vào ngày t� ch�c �
i hi 	�ng c� 	ông, Công ty ph�i th"c hi�n th� t�c 	�ng ký c� 

	ông và ph�i th"c hi�n vi�c 	�ng ký cho 	�n khi các c� 	ông có quy�n d" h�p có 

m)t 	�ng ký h�t. 

2. Khi ti�n hành 	�ng ký c� 	ông, Công ty s( c�p cho t*ng c� 	ông ho)c 	
i di�n 	��c 

u- quy�n có quy�n bi�u quy�t mt th, bi�u quy�t, trên 	ó có ghi s� 	�ng ký, h� và 

tên c�a c� 	ông, h� và tên 	
i di�n 	��c u- quy�n và s� phi�u bi�u quy�t c�a c� 

	ông 	ó. Khi ti�n hành bi�u quy�t t
i 	
i hi, s� th, �ng h ngh� quy�t 	��c thu 

tr�'c, s� th, ph�n 	�i ngh� quy�t 	��c thu sau, cu�i cùng 	�m t�ng s� phi�u tán 

thành hay ph�n 	�i 	� quy�t 	�nh. T�ng s� phi�u �ng h, ph�n 	�i t*ng v�n 	� ho)c 

b� phi�u tr%ng, s( 	��c Ch� to
 thông báo ngay sau khi ti�n hành bi�u quy�t v�n 	� 

	ó. �
i hi s( t" ch�n trong s� 	
i bi�u nh$ng ng��i ch�u trách nhi�m ki�m phi�u 

ho)c giám sát ki�m phi�u và n�u 	
i hi không ch�n thì Ch� t�a s( ch�n nh$ng 

ng��i 	ó. S� thành viên c�a ban ki�m phi�u không quá ba ng��i. 

3. C� 	ông 	�n d" �
i hi 	�ng c� 	ông mun có quy�n 	�ng ký ngay và sau 	ó có 

quy�n tham gia và bi�u quy�t ngay t
i 	
i hi. Ch� to
 không có trách nhi�m d*ng 

	
i hi 	� cho c� 	ông 	�n mun 	�ng ký và hi�u l"c c�a các 	�t bi�u quy�t 	ã ti�n 

hành tr�'c khi c� 	ông 	�n mun tham d" s(  không b� �nh h��ng.  

4. �
i hi 	�ng c� 	ông s( do Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� ch� trì, tr��ng h�p Ch� t�ch 

Hi 	�ng qu�n tr� v%ng m)t thì Phó Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� ho)c là ng��i 	��c 

�
i hi 	�ng c� 	ông b�u ra s( ch� trì. Tr��ng h�p không ai trong s� h� có th� ch� 

trì 	
i hi, thành viên Hi 	�ng qu�n tr� ch�c v� cao nh�t có m)t s( t� ch�c h�p 	� 

b�u ra Ch� t�a c�a �
i hi 	�ng c� 	ông, Ch� t�a không nh�t thi�t ph�i là thành 

viên Hi 	�ng qu�n tr�. Ch� t�ch, Phó Ch� t�ch ho)c Ch� t�a 	��c �
i hi 	�ng c� 

	ông b�u ra 	� c& mt th� ký 	� l�p biên b�n 	
i hi. Tr��ng h�p b�u Ch� t�a, tên 

Ch� t�a 	��c 	� c& và s� phi�u b�u cho Ch� t�a ph�i 	��c công b�. 
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5. Quy�t 	�nh c�a Ch� to
 v� trình t", th� t�c ho)c các s" ki�n phát sinh ngoài ch��ng 

trình c�a �
i hi 	�ng c� 	ông s( mang tính phán quy�t cao nh�t. 

6. Ch� to
 �
i hi 	�ng c� 	ông có th� hoãn h�p 	
i hi ngay c� trong tr��ng h�p 	ã 

có 	� s� 	
i bi�u c�n thi�t 	�n mt th�i 	i�m khác và t
i mt 	�a 	i�m do ch� to
 

quy�t 	�nh mà không c�n l�y ý ki�n c�a 	
i hi n�u nh�n th�y r�ng (a) các thành 

viên tham d" không th� có ch. ng�i thu�n ti�n � 	�a 	i�m t� ch�c 	
i hi, (b) hành 

vi c�a nh$ng ng��i có m)t làm m�t tr�t t" ho)c có kh� n�ng làm m�t tr�t t" c�a 

cuc h�p ho)c (c) s" trì hoãn là c�n thi�t 	� các công vi�c c�a 	
i hi 	��c ti�n 

hành mt cách h�p l�. Ngoài ra, Ch� to
 	
i hi có th� hoãn 	
i hi khi có s" nh�t 

trí ho)c yêu c�u c�a �
i hi 	�ng c� 	ông 	ã có 	� s� l��ng 	
i bi�u d" h�p c�n 

thi�t. Th�i gian hoãn t�i 	a không quá ba ngày k� t* ngày d" 	�nh khai m
c 	
i hi. 

�
i hi h�p l
i s( ch� xem xét các công vi�c l( ra 	ã 	��c gi�i quy�t h�p pháp t
i 

	
i hi b� trì hoãn tr�'c 	ó.  

7. Tr��ng h�p ch� t�a hoãn ho)c t
m d*ng �
i hi 	�ng c� 	ông trái v'i quy 	�nh t
i 

kho�n 6 �i�u 19, �
i hi 	�ng c� 	ông b�u mt ng��i khác trong s� nh$ng thành 

viên tham d" 	� thay th� ch� t�a 	i�u hành cuc h�p cho 	�n lúc k�t thúc và hi�u 

l"c các bi�u quy�t t
i cuc h�p 	ó không b� �nh h��ng. 

8. Ch� to
 c�a 	
i hi ho)c Th� ký 	
i hi có th� ti�n hành các ho
t 	ng mà h� th�y 

c�n thi�t 	� 	i�u khi�n �
i hi 	�ng c� 	ông mt cách h�p l� và có tr�t t"; ho)c 	� 

	
i hi ph�n ánh 	��c mong mu�n c�a 	a s� tham d". 

9. Hi 	�ng qu�n tr� có th� yêu c�u các c� 	ông ho)c 	
i di�n 	��c u- quy�n tham d" 

�
i hi 	�ng c� 	ông ch�u s" ki�m tra ho)c các bi�n pháp an ninh mà Hi 	�ng 

qu�n tr� cho là thích h�p. Tr��ng h�p có c� 	ông ho)c 	
i di�n 	��c u- quy�n 

không ch�u tuân th� nh$ng quy 	�nh v� ki�m tra ho)c các bi�n pháp an ninh nói 

trên, Hi 	�ng qu�n tr� sau khi xem xét mt cách c�n tr�ng có th�  t* ch�i ho)c tr�c 

xu�t c� 	ông ho)c 	
i di�n nói trên tham gia �
i hi. 

10. Hi 	�ng qu�n tr�, sau khi 	ã xem xét mt cách c�n tr�ng, có th� ti�n hành các bi�n 

pháp 	��c Hi 	�ng qu�n tr� cho là thích h�p 	�: 

a. �i�u ch�nh s� ng��i có m)t t
i 	�a 	i�m chính h�p �
i hi 	�ng c� 	ông; 

b. B�o 	�m an toàn cho m�i ng��i có m)t t
i 	�a 	i�m 	ó; 

c. T
o 	i�u ki�n cho c� 	ông tham d" (ho)c ti�p t�c tham d") 	
i hi. 
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Hi 	�ng qu�n tr� có toàn quy�n thay 	�i nh$ng bi�n pháp nêu trên và áp d�ng t�t 

c� các bi�n pháp n�u Hi 	�ng qu�n tr� th�y c�n thi�t. Các bi�n pháp áp d�ng có 

th� là c�p gi�y vào c&a ho)c s& d�ng nh$ng hình th�c l"a ch�n khác. 

11. Trong tr��ng h�p t
i �
i hi 	�ng c� 	ông có áp d�ng các bi�n pháp nói trên, Hi 

	�ng qu�n tr� khi xác 	�nh 	�a 	i�m 	
i hi có th�: 

a. Thông báo r�ng 	
i hi s( 	��c ti�n hành t
i 	�a 	i�m ghi trong thông báo và ch� 

to
 	
i hi s( có m)t t
i 	ó (“��a 	i�m chính c�a 	
i hi”); 

b. B� trí, t� ch�c 	� nh$ng c� 	ông ho)c 	
i di�n 	��c u- quy�n không d" h�p 	��c 

theo �i�u kho�n này ho)c nh$ng ng��i mu�n tham gia � 	�a 	i�m khác v'i ��a 

	i�m chính c�a 	
i hi có th� 	�ng th�i tham d" 	
i hi;  

c. Thông báo v� vi�c t� ch�c 	
i hi không c�n nêu chi ti�t nh$ng bi�n pháp t� ch�c 

theo �i�u kho�n này. 

12. Trong �i�u l� này (tr* khi hoàn c�nh yêu c�u khác), m�i c� 	ông s( 	��c coi là 

tham gia 	
i hi � ��a 	i�m chính c�a 	
i hi. 

Hàng n�m Công ty ph�i t� ch�c �
i hi 	�ng c� 	ông ít nh�t mt l�n. �
i hi 	�ng 

c� 	ông th��ng niên không 	��c t� ch�c d�'i hình th�c l�y ý ki�n b�ng v�n b�n. 

�i�u 20. Thông qua quy0t % nh c*a �&i h)i %4ng c, %ông 

1. Tr* tr��ng h�p quy 	�nh t
i Kho�n 2 c�a �i�u 20, các quy�t 	�nh c�a �
i hi 	�ng 

c� 	ông v� các v�n 	� sau 	ây s( 	��c thông qua khi có t* 65% tr� lên t�ng s� 

phi�u b�u c�a các c� 	ông có quy�n bi�u quy�t có m)t tr"c ti�p ho)c thông qua 	
i 

di�n 	��c �y quy�n có m)t t
i �
i hi 	�ng c� 	ông. 

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng n�m; 

b. K� ho
ch phát tri�n ng%n và dài h
n c�a công ty 

c. B�u, bãi mi!n và thay th� thành viên Hi 	�ng qu�n tr� và Ban ki�m soát và phê 

chu�n vi�c Hi 	�ng qu�n tr� b� nhi�m Giám 	�c. 

2. Các quy�t 	�nh c�a �
i hi 	�ng c� 	ông liên quan 	�n vi�c s&a 	�i và b� sung 

�i�u l�, lo
i c� phi�u và s� l��ng c� phi�u 	��c chào bán, sáp nh�p, tái t� ch�c và 

gi�i th� Công ty, giao d�ch bán tài s�n Công ty ho)c chi nhánh ho)c giao d�ch mua 

do công ty ho)c các chi nhánh th"c hi�n có giá tr� t* 50% tr� lên t�ng giá tr� tài s�n 

c�a Công ty và các chi nhánh c�a Công ty tính theo s� sách k� toán 	ã 	��c ki�m 

toán g�n nh�t s( ch� 	��c thông qua khi có t* 75% tr� lên t�ng s� phi�u b�u các c� 
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	ông có quy�n bi�u quy�t có m)t tr"c ti�p ho)c thông qua 	
i di�n 	��c u- quy�n 

có m)t t
i �
i hi 	�ng c� 	ông. 

3. Nh$ng ni dung thông qua quy�t 	�nh c�a �
i hi 	�ng c� 	ông t
i Kho�n 1 và 

Kho�n 2 �i�u này có th� 	��c th"c hi�n d�'i hình th�c l�y ý ki�n c� 	ông b�ng 

v�n b�n theo quy�t 	�nh c�a Hi 	�ng qu�n tr�. Th� t�c l�y ý ki�n c� 	ông b�ng v�n 

b�n 	��c th"c hi�n theo quy 	�nh t
i �i�u 21 c�a �i�u l� này. 

�i�u 21. Th9m quy�n và th1 th"c l6y ý ki0n c, %ông b:ng v�n b7n %1 thông qua 

quy0t % nh c*a �&i h)i %4ng c, %ông  

Th�m quy�n và th� th�c l�y ý ki�n c� 	ông b�ng v�n b�n 	� thông qua quy�t 	�nh 

c�a �
i hi 	�ng c� 	ông 	��c th"c hi�n theo quy 	�nh sau 	ây: 

1. Hi 	�ng qu�n tr� có quy�n l�y ý ki�n c� 	ông b�ng v�n b�n 	� thông qua quy�t 

	�nh c�a �
i hi 	�ng c� 	ông b�t c� lúc nào n�u xét th�y c�n thi�t vì l�i ích c�a 

công ty; 

2. Hi 	�ng qu�n tr� ph�i chu�n b� phi�u l�y ý ki�n, d" th�o quy�t 	�nh c�a �
i hi 

	�ng c� 	ông và các tài li�u gi�i trình d" th�o quy�t 	�nh. Phi�u l�y ý ki�n kèm theo 

d" th�o quy�t 	�nh và tài li�u gi�i trình ph�i 	��c g&i b�ng ph��ng th�c b�o 	�m 

	�n 	��c 	�a ch� th��ng trú c�a t*ng c� 	ông; 

3. Phi�u l�y ý ki�n ph�i có các ni dung ch� y�u sau 	ây: 

a. Tên, 	�a ch� tr� s� chính, s� và ngày c�p Gi�y ch�ng nh�n 	�ng ký kinh doanh, n�i 

	�ng ký kinh doanh c�a công ty; 

b. M�c 	ích l�y ý ki�n; 

c. H�, tên, 	�a ch� th��ng trú, qu�c t�ch, s� Gi�y ch�ng minh nhân dân, H chi�u ho)c 

ch�ng th"c cá nhân h�p pháp khác c�a c� 	ông là cá nhân; tên, 	�a ch� th��ng trú, 

qu�c t�ch, s� quy�t 	�nh thành l�p ho)c s� 	�ng ký kinh doanh c�a c� 	ông ho)c 	
i 

di�n theo u- quy�n c�a c� 	ông là t� ch�c; s� l��ng c� ph�n c�a t*ng lo
i và s� 

phi�u bi�u quy�t c�a c� 	ông; 

d. V�n 	� c�n l�y ý ki�n 	� thông qua quy�t 	�nh; 

e. Ph��ng án bi�u quy�t bao g�m tán thành, không tán thành và không có ý ki�n; 

f. Th�i h
n ph�i g&i v� công ty phi�u l�y ý ki�n 	ã 	��c tr� l�i; 

g. H�, tên, ch$ ký c�a Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� và ng��i 	
i di�n theo pháp lu�t c�a 

công ty; 
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4. Phi�u l�y ý ki�n 	ã 	��c tr� l�i ph�i có ch$ ký c�a c� 	ông là cá nhân, c�a ng��i 

	
i di�n theo u- quy�n ho)c ng��i 	
i di�n theo pháp lu�t c�a c� 	ông là t� ch�c. 

Phi�u l�y ý ki�n có th� 	��c g&i v� công ty b�ng 	��ng b�u 	i�n ho)c fax. Phi�u 

l�y ý ki�n g&i v� theo 	��ng b�u 	i�n ph�i 	��c 	"ng trong phong bì dán kín và 

không ai 	��c quy�n m� tr�'c khi ki�m phi�u. Phi�u l�y ý ki�n ph�i 	��c g&i v� 

Công ty 	úng  th�i h
n  quy 	�nh m'i 	��c coi là phi�u h�p l�. T
i th�i 	i�m Công 

ty t� ch�c ki�m Phi�u l�y ý ki�n, tr��ng h�p Công ty ch�a nh�n 	��c Phi�u l�y ý 

ki�n t* các c� 	ông thì 	��c coi nh� các c� 	ông 	ó 	�ng ý thông qua nh$ng ni 

dung xin ý ki�n t
i T� trình c�a H�QT Công ty. 

5. Hi 	�ng qu�n tr� ki�m phi�u và l�p biên b�n ki�m phi�u d�'i s" ch�ng ki�n c�a 

Ban ki�m soát ho)c c�a c� 	ông không n%m gi$ ch�c v� qu�n lý công ty. Biên b�n 

ki�m phi�u ph�i có các ni dung ch� y�u sau 	ây: 

a. Tên, 	�a ch� tr� s� chính, s� và ngày c�p Gi�y ch�ng nh�n 	�ng ký kinh doanh, n�i 

	�ng ký kinh doanh; 

b. M�c 	ích và các v�n 	� c�n l�y ý ki�n 	� thông qua quy�t 	�nh; 

c. S� c� 	ông v'i t�ng s� phi�u bi�u quy�t 	ã tham gia bi�u quy�t, trong 	ó phân bi�t 

s� phi�u bi�u quy�t h�p l� và s� bi�u quy�t không h�p l�, kèm theo ph� l�c danh 

sách c� 	ông tham gia bi�u quy�t; 

d. T�ng s� phi�u tán thành, không tán thành và không có ý ki�n 	�i v'i t*ng v�n 	�; 

e. Các quy�t 	�nh 	ã 	��c thông qua; 

f. H�, tên, ch$ ký c�a Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr�, ng��i 	
i di�n theo pháp lu�t c�a 

công ty và c�a ng��i giám sát ki�m phi�u. 

Các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� và ng��i giám sát ki�m phi�u ph�i liên 	'i ch�u 

trách nhi�m v� tính trung th"c, chính xác c�a biên b�n ki�m phi�u; liên 	'i ch�u 

trách nhi�m v� các thi�t h
i phát sinh t* các quy�t 	�nh 	��c thông qua do ki�m 

phi�u không trung th"c, không chính xác; 
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6. Biên b�n k�t qu� ki�m phi�u ph�i 	��c g&i 	�n các c� 	ông trong th�i vòng m��i 

l�m ngày, k� t* ngày k�t thúc ki�m phi�u; 

7. Phi�u l�y ý ki�n 	ã 	��c tr� l�i, biên b�n ki�m phi�u, toàn v�n ngh� quy�t 	ã 	��c 

thông qua và tài li�u có liên quan g&i kèm theo phi�u l�y ý ki�n 	�u ph�i 	��c l�u 

gi$ t
i tr� s� chính c�a công ty; 

8. Quy�t 	�nh 	��c thông qua theo hình th�c l�y ý ki�n c� 	ông b�ng v�n b�n có giá 

tr� nh� quy�t 	�nh 	��c thông qua t
i cuc h�p �
i hi 	�ng c� 	ông n�u 	��c s� 

c� 	ông 	
i di�n ít nh�t 75% t�ng s� phi�u bi�u quy�t ch�p thu�n. 

�i�u 22. Biên b7n h8p �&i h)i %4ng c, %ông 

Ng��i ch� trì �
i hi 	�ng c� 	ông ch�u trách nhi�m t� ch�c l�u tr$ các biên b�n 

�
i hi 	�ng c� 	ông và g&i cho t�t c� các c� 	ông trong vòng 15 ngày khi �
i 

hi 	�ng c� 	ông k�t thúc. Biên b�n �
i hi 	�ng c� 	ông 	��c coi là b�ng ch�ng 

xác th"c v� nh$ng công vi�c 	ã 	��c ti�n hành t
i �
i hi 	�ng c� 	ông tr* khi có 

ý ki�n ph�n 	�i v� ni dung biên b�n 	��c 	�a ra theo 	úng th� t�c quy 	�nh trong 

vòng m��i ngày k� t* khi g&i biên b�n. Biên b�n ph�i 	��c l�p b�ng ti�ng Vi�t, có 

ch$ ký xác nh�n c�a Ch� t�a 	
i hi và Th� ký, và 	��c l�p theo quy 	�nh c�a 

Lu�t Doanh nghi�p và t
i �i�u l� này. Các b�n ghi chép, biên b�n, s� ch$ ký c�a 

các c� 	ông d" h�p và v�n b�n u- quy�n tham d" ph�i 	��c l�u gi$ t
i tr� s� 

chính c�a Công ty.  

�i�u 23. Yêu c-u h*y b; quy0t % nh c*a �&i h)i %4ng c, %ông 

Trong th�i h
n chín m��i ngày, k� t* ngày nh�n 	��c biên b�n h�p �
i hi 	�ng 

c� 	ông ho)c biên b�n k�t qu� ki�m phi�u l�y ý ki�n �
i hi 	�ng c� 	ông, c� 

	ông, thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, Giám 	�c, Ban ki�m soát có quy�n yêu c�u 

Toà án ho)c Tr�ng tài xem xét, hu- b� quy�t 	�nh c�a �
i hi 	�ng c� 	ông trong 

các tr��ng h�p sau 	ây: 

1. Trình t" và th� t�c tri�u t�p h�p �
i hi 	�ng c� 	ông không th"c hi�n 	úng theo 

quy 	�nh c�a Lu�t này và �i�u l� công ty; 

2. Trình t", th� t�c ra quy�t 	�nh và ni dung quy�t 	�nh vi ph
m pháp lu�t ho)c �i�u 

l� công ty. 

VII. H�I ��NG QU�N TR� 
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�i�u 24. Thành ph-n và nhi'm k< c*a thành viên H)i %4ng qu7n tr  

1. S� l��ng thành viên Hi 	�ng qu�n tr� ít nh�t là n�m (05) ng��i. Nhi�m k  c�a Hi 

	�ng qu�n tr� là n�m (05) n�m. Nhi�m k  c�a thành viên Hi 	�ng qu�n tr� không 

quá n�m (05) n�m; thành viên Hi 	�ng qu�n tr� có th� 	��c b�u l
i v'i s� nhi�m 

k  không h
n ch�. T�ng s� thành viên Hi 	�ng qu�n tr� 	c l�p không 	i�u hành 

ph�i chi�m ít nh�t mt ph�n ba t�ng s� thành viên Hi 	�ng qu�n tr�. 

2. Các c� 	ông n%m gi$ t�i thi�u 5% s� c� ph�n có quy�n bi�u quy�t trong th�i h
n 

liên t�c ít nh�t sáu tháng có quy�n gp s� quy�n bi�u quy�t c�a t*ng ng��i l
i v'i 

nhau 	� 	� c& các �ng viên Hi 	�ng qu�n tr�. C� 	ông ho)c nhóm c� 	ông n%m 

gi$ 	�n d�'i 10% s� c� ph�n có quy�n bi�u quy�t trong th�i h
n liên t�c ít nh�t sáu 

tháng 	��c 	� c& mt thành viên; t* 10% 	�n d�'i 30% 	��c 	� c& hai thành viên; 

t* 30% 	�n d�'i 50% 	��c 	� c& ba thành viên; t* 50% 	�n d�'i 65% 	��c 	� c& 

b�n thành viên và n�u t* 65% tr� lên 	��c 	� c& 	� s� �ng viên. 

3. Tr��ng h�p s� l��ng các �ng viên Hi 	�ng qu�n tr� thông qua 	� c& và �ng c& v+n 

không 	� s� l��ng c�n thi�t, Hi 	�ng qu�n tr� 	��ng nhi�m có th� 	� c& thêm �ng 

c& viên ho)c t� ch�c 	� c& theo mt c� ch� do công ty quy 	�nh. C� ch� 	� c& hay 

cách th�c Hi 	�ng qu�n tr� 	��ng nhi�m 	� c& �ng c& viên Hi 	�ng qu�n tr� ph�i 

	��c công b� rõ ràng và ph�i 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông thông qua tr�'c khi ti�n 

hành 	� c&. 

4. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr� s( không còn t� cách thành viên Hi 	�ng qu�n tr� 

trong các tr��ng h�p sau: 

a. Thành viên 	ó không 	� t� cách làm thành viên Hi 	�ng qu�n tr� theo quy 	�nh 

c�a Lu�t Doanh nghi�p ho)c b� lu�t pháp c�m không 	��c làm thành viên Hi 	�ng 

qu�n tr�; 

b. Thành viên 	ó g&i 	�n b�ng v�n b�n xin t* ch�c 	�n tr� s� chính c�a Công ty; 

c. Thành viên 	ó b� r�i lo
n tâm th�n và thành viên khác c�a Hi 	�ng qu�n tr� có 

nh$ng b�ng ch�ng chuyên môn ch�ng t� ng��i 	ó không còn n�ng l"c hành vi; 

d. Thành viên 	ó v%ng m)t không tham d" các cuc h�p c�a Hi 	�ng qu�n tr� liên t�c 

trong vòng sáu tháng, và trong th�i gian này Hi 	�ng qu�n tr� không cho phép 

thành viên 	ó v%ng m)t và 	ã phán quy�t r�ng ch�c v� c�a ng��i này b� b� tr�ng; 
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e. Thành viên 	ó b� cách ch�c thành viên Hi 	�ng qu�n tr� theo quy�t 	�nh c�a �
i 

hi 	�ng c� 	ông. 

5. Hi 	�ng qu�n tr� có th� b� nhi�m thành viên Hi 	�ng qu�n tr� m'i 	� thay th� ch. 

tr�ng phát sinh và thành viên m'i này ph�i 	��c ch�p thu�n t
i �
i hi 	�ng c� 

	ông ngay ti�p sau 	ó. Sau khi 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông ch�p thu�n, vi�c b� 

nhi�m thành viên m'i 	ó s( 	��c coi là có hi�u l"c vào ngày 	��c Hi 	�ng qu�n 

tr� b� nhi�m.  

6. Vi�c b� nhi�m các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� ph�i 	��c thông báo theo các quy 

	�nh c�a pháp lu�t v� ch�ng khoán và th� tr��ng ch�ng khoán. 

7. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr� không nh�t thi�t ph�i là ng��i n%m gi$ c� ph�n c�a 

Công ty. 

�i�u 25. Quy�n h&n và nhi'm v# c*a H)i %4ng qu7n tr  

 

1. Ho
t 	ng kinh doanh và các công vi�c c�a Công ty ph�i ch�u s" qu�n lý ho)c ch� 

	
o th"c hi�n c�a Hi 	�ng qu�n tr�. Hi 	�ng qu�n tr� là c� quan có 	�y 	� quy�n 

h
n 	� th"c hi�n t�t c� các quy�n nhân danh Công ty tr* nh$ng th�m quy�n thuc 

v� �
i hi 	�ng c� 	ông.  

2. Hi 	�ng qu�n tr� có trách nhi�m giám sát Giám 	�c và các cán b qu�n lý khác. 

3. Quy�n và ngh�a v� c�a Hi 	�ng qu�n tr� do lu�t pháp, �i�u l�, các quy ch� ni b 

c�a Công ty và quy�t 	�nh c�a �
i hi 	�ng c� 	ông quy 	�nh. C� th�, Hi 	�ng 

qu�n tr� có nh$ng quy�n h
n và nhi�m v� sau: 

a. Quy�t 	�nh k� ho
ch phát tri�n s�n xu�t kinh doanh và ngân sách hàng n�m; 

b. Xác 	�nh các m�c tiêu ho
t 	ng trên c� s� các m�c tiêu chi�n l��c 	��c �
i hi 

	�ng c� 	ông thông qua; 

c. B� nhi�m và bãi nhi�m các cán b qu�n lý công ty theo 	� ngh� c�a Giám 	�c và 

quy�t 	�nh m�c l��ng c�a h�;  

d. Quy�t 	�nh c� c�u t� ch�c c�a Công ty; 

e. Gi�i quy�t các khi�u n
i c�a Công ty 	�i v'i cán b qu�n lý c/ng nh� quy�t 	�nh 

l"a ch�n 	
i di�n c�a Công ty 	� gi�i quy�t các v�n 	� liên quan t'i các th� t�c 

pháp lý ch�ng l
i cán b qu�n lý 	ó; 

f. �� xu�t các lo
i c� phi�u có th� phát hành và t�ng s� c� phi�u phát hành theo t*ng 

lo
i; 
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g. �� xu�t vi�c phát hành trái phi�u, trái phi�u chuy�n 	�i thành c� phi�u và các 

ch�ng quy�n cho phép ng��i s� h$u mua c� phi�u theo m�c giá 	�nh tr�'c; 

h. Quy�t 	�nh giá chào bán trái phi�u, c� phi�u và các ch�ng khoán chuy�n 	�i;  

i. B� nhi�m, mi!n nhi�m, cách ch�c Giám 	�c hay cán b qu�n lý ho)c ng��i 	
i 

di�n c�a Công ty khi Hi 	�ng qu�n tr� cho r�ng 	ó là vì l�i ích t�i cao c�a Công ty. 

Vi�c bãi nhi�m nói trên không 	��c trái v'i các quy�n theo h�p 	�ng c�a nh$ng 

ng��i b� bãi nhi�m (n�u có); 

j. �� xu�t m�c c� t�c hàng n�m và xác 	�nh m�c c� t�c t
m th�i; t� ch�c vi�c chi tr� 

c� t�c; 

k. �� xu�t vi�c tái c� c�u l
i ho)c gi�i th� Công ty. 

4. Nh$ng v�n 	� sau 	ây ph�i 	��c Hi 	�ng qu�n tr� phê chu�n: 

a. Thành l�p chi nhánh ho)c các v�n phòng 	
i di�n c�a Công ty; 

b. Thành l�p các công ty con c�a Công ty;  

c. Trong ph
m vi quy 	�nh t
i �i�u 108.2 c�a Lu�t Doanh nghi�p và tr* tr��ng h�p 

quy 	�nh t
i �i�u 120.3 Lu�t Doanh nghi�p ph�i do �
i hi 	�ng c� 	ông phê 

chu�n, Hi 	�ng qu�n tr� tùy t*ng th�i 	i�m quy�t 	�nh vi�c th"c hi�n, s&a 	�i và 

hu- b� các h�p 	�ng l'n c�a Công ty (bao g�m các h�p 	�ng mua, bán, sáp nh�p, 

thâu tóm công ty và liên doanh); 

d. Ch� 	�nh và bãi nhi�m nh$ng ng��i 	��c Công ty u- nhi�m là 	
i di�n th��ng m
i 

và Lu�t s� c�a Công ty; 

e. Vi�c vay n� và vi�c th"c hi�n các kho�n th� ch�p, b�o 	�m, b�o lãnh và b�i th��ng 

c�a Công ty; 

f. Các kho�n 	�u t� không n�m trong k� ho
ch kinh doanh và ngân sách v��t quá 

10% giá tr� k� ho
ch và ngân sách kinh doanh hàng n�m; 

g. Vi�c mua ho)c bán c� ph�n c�a nh$ng công ty khác 	��c thành l�p � Vi�t Nam hay 

n�'c ngoài; 

h. Vi�c 	�nh giá các tài s�n góp vào Công ty không ph�i b�ng ti�n liên quan 	�n vi�c 

phát hành c� phi�u ho)c trái phi�u c�a Công ty, bao g�m vàng, quy�n s& d�ng 	�t, 

quy�n s� h$u trí tu�, công ngh� và bí quy�t công ngh�; 

i. Vi�c công ty mua ho)c thu h�i không quá 10% m.i lo
i c� ph�n; 
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j. Các v�n 	� kinh doanh ho)c giao d�ch mà Hi 	�ng quy�t 	�nh c�n ph�i có s" ch�p 

thu�n trong ph
m vi quy�n h
n và trách nhi�m c�a mình; 

k. Quy�t 	�nh m�c giá mua ho)c thu h�i c� ph�n c�a Công ty. 

5. Hi 	�ng qu�n tr� ph�i báo cáo �
i hi 	�ng c� 	ông v� ho
t 	ng c�a mình, c� th� 

là v� vi�c giám sát c�a Hi 	�ng qu�n tr� 	�i v'i Giám 	�c và nh$ng cán b qu�n lý 

khác trong n�m tài chính. Tr��ng h�p Hi 	�ng qu�n tr� không trình báo cáo cho 

�
i hi 	�ng c� 	ông, báo cáo tài chính hàng n�m c�a Công ty s( b� coi là không có 

giá tr� và ch�a 	��c Hi 	�ng qu�n tr� thông qua. 

 

6. Tr* khi lu�t pháp và �i�u l� quy 	�nh khác, Hi 	�ng qu�n tr� có th� u- quy�n cho 

nhân viên c�p d�'i và các cán b qu�n lý 	
i di�n x& lý công vi�c thay m)t cho 

Công ty. 

7. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr� (không tính các 	
i di�n 	��c u- quy�n thay th�) 

	��c nh�n thù lao cho công vi�c c�a mình d�'i t� cách là thành viên Hi 	�ng 

qu�n tr�. T�ng m�c thù lao cho Hi 	�ng qu�n tr� s( do �
i hi 	�ng c� 	ông quy�t 

	�nh. Kho�n thù lao này s( 	��c chia cho các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� theo 

tho� thu�n trong Hi 	�ng qu�n tr� ho)c chia 	�u trong tr��ng h�p không tho� 

thu�n 	��c. 

8. T�ng s� ti�n tr� thù lao cho các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� và s� ti�n thù lao cho 

t*ng thành viên ph�i 	��c ghi chi ti�t trong báo cáo th��ng niên c�a Công ty. 

9. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr� n%m gi$ ch�c v� 	i�u hành (bao g�m c� ch�c v� Ch� 

t�ch ho)c Phó Ch� t�ch), ho)c thành viên Hi 	�ng qu�n tr� làm vi�c t
i các ti�u ban 

c�a Hi 	�ng qu�n tr�, ho)c th"c hi�n nh$ng công vi�c khác mà theo quan 	i�m c�a 

Hi 	�ng qu�n tr� là n�m ngoài ph
m vi nhi�m v� thông th��ng c�a mt thành viên 

Hi 	�ng qu�n tr�, có th� 	��c tr� thêm ti�n thù lao d�'i d
ng mt kho�n ti�n công 

tr�n gói theo t*ng l�n, l��ng, hoa h�ng, ph�n tr�m l�i nhu�n, ho)c d�'i hình th�c 

khác theo quy�t 	�nh c�a Hi 	�ng qu�n tr�. 

10. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr� có quy�n 	��c thanh toán t�t c� các chi phí 	i l
i, �n, 

� và các kho�n chi phí h�p lý khác mà h� 	ã ph�i chi tr� khi th"c hi�n trách nhi�m 

thành viên Hi 	�ng qu�n tr� c�a mình, bao g�m c� các chi phí phát sinh trong vi�c 
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t'i tham d" các cuc h�p c�a Hi 	�ng qu�n tr�, ho)c các ti�u ban c�a Hi 	�ng 

qu�n tr� ho)c �
i hi 	�ng c� 	ông. 

�i�u 26. Ch* t ch, Phó Ch* t ch H)i %4ng qu7n tr  

1. �
i hi 	�ng c� 	ông ho)c Hi 	�ng qu�n tr� ph�i l"a ch�n trong s� các thành viên 

Hi 	�ng qu�n tr� 	� b�u ra mt Ch� t�ch và mt Phó Ch� t�ch. Tr* khi �
i hi 

	�ng c� 	ông quy�t 	�nh khác, Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� s( không kiêm ch�c 

Giám 	�c c�a Công ty. Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� kiêm nhi�m ch�c Giám 	�c ph�i 

	��c phê chu�n hàng n�m t
i �
i hi 	�ng c� 	ông th��ng niên. 

2. Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� có trách nhi�m tri�u t�p và ch� to
 �
i hi 	�ng c� 	ông 

và các cuc h�p c�a Hi 	�ng qu�n tr�, 	�ng th�i có nh$ng quy�n và trách nhi�m 

khác quy 	�nh t
i �i�u l� này và Lu�t Doanh nghi�p. Phó Ch� t�ch có các quy�n và 

ngh�a v� nh� Ch� t�ch trong tr��ng h�p 	��c Ch� t�ch u- quy�n nh�ng ch� trong 

tr��ng h�p Ch� t�ch 	ã thông báo cho Hi 	�ng qu�n tr� r�ng mình v%ng m)t ho)c 

ph�i v%ng m)t vì nh$ng lý do b�t kh� kháng ho)c m�t kh� n�ng th"c hi�n nhi�m v� 

c�a mình. Trong tr��ng h�p nêu trên Ch� t�ch không ch� 	�nh Phó Ch� t�ch hành 

	ng nh� v�y, các thành viên còn l
i c�a Hi 	�ng qu�n tr� s( ch� 	�nh Phó Ch� 

t�ch. Tr��ng h�p c� Ch� t�ch và Phó Ch� t�ch t
m th�i không th� th"c hi�n nhi�m 

v� c�a h� vì lý do nào 	ó, Hi 	�ng qu�n tr� có th� b� nhi�m mt ng��i khác trong 

s� h� 	� th"c hi�n nhi�m v� c�a Ch� t�ch theo nguyên t%c 	a s� quá bán. 

3. Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� ph�i có trách nhi�m 	�m b�o vi�c Hi 	�ng qu�n tr� g&i 

báo cáo tài chính hàng n�m, báo cáo ho
t 	ng c�a công ty, báo cáo ki�m toán và 

báo cáo ki�m tra c�a Hi 	�ng qu�n tr� cho các c� 	ông t
i �
i hi 	�ng c� 	ông; 

4. Tr��ng h�p c� Ch� t�ch và Phó Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� t* ch�c ho)c b� bãi 

mi!n, Hi 	�ng qu�n tr� ph�i b�u ng��i thay th� trong th�i h
n m��i ngày. 

�i�u 27. Các cu)c h8p c*a H)i %4ng qu7n tr  

1. Tr��ng h�p Hi 	�ng qu�n tr� b�u Ch� t�ch thì cuc h�p 	�u tiên c�a nhi�m k  Hi 

	�ng qu�n tr� 	� b�u Ch� t�ch và ra các quy�t 	�nh khác thuc th�m quy�n ph�i 

	��c ti�n hành trong th�i h
n b�y ngày làm vi�c, k� t* ngày k�t thúc b�u c& Hi 

	�ng qu�n tr� nhi�m k  	ó. Cuc h�p này do thành viên có s� phi�u b�u cao nh�t 

tri�u t�p. Tr��ng h�p có nhi�u h�n mt thành viên có s� phi�u b�u cao nh�t và 
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ngang nhau thì các thành viên 	ã b�u theo nguyên t%c 	a s� mt ng��i trong s� h� 

tri�u t�p h�p Hi 	�ng qu�n tr�. 

2. Các cuc h�p th��ng k . Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� ph�i tri�u t�p các cuc h�p Hi 

	�ng qu�n tr�, l�p ch��ng trình ngh� s", th�i gian và 	�a 	i�m h�p ít nh�t b�y ngày 

tr�'c ngày h�p d" ki�n. Ch� t�ch có th� tri�u t�p h�p b�t k  khi nào th�y c�n thi�t, 

nh�ng ít nh�t là m.i quý ph�i h�p mt l�n. 

3. Các cuc h�p b�t th��ng. Ch� t�ch ph�i tri�u t�p h�p Hi 	�ng qu�n tr�, không 	��c 

trì hoãn n�u không có lý do chính 	áng, khi mt trong s� các 	�i t��ng d�'i 	ây 	� 

ngh� b�ng v�n b�n trình bày m�c 	ích cuc h�p và các v�n 	� c�n bàn: 

a. Giám 	�c ho)c ít nh�t n�m cán b qu�n lý; 

b. Hai thành viên Hi 	�ng qu�n tr�; 

c. Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr�;  

d. �a s� thành viên Ban ki�m soát. 

4. Các cuc h�p Hi 	�ng qu�n tr� nêu t
i Kho�n 3 �i�u 27 ph�i 	��c ti�n hành trong 

th�i h
n m��i l�m ngày sau khi có 	� xu�t h�p. Tr��ng h�p Ch� t�ch Hi 	�ng 

qu�n tr� không ch�p nh�n tri�u t�p h�p theo 	� ngh� thì Ch� t�ch ph�i ch�u trách 

nhi�m v� nh$ng thi�t h
i x�y ra 	�i v'i công ty; nh$ng ng��i 	� ngh� t� ch�c cuc 

h�p 	��c 	� c�p 	�n � Kho�n 3 �i�u 27 có th� t" mình tri�u t�p h�p Hi 	�ng qu�n 

tr�. 

 

5. Tr��ng h�p có yêu c�u c�a ki�m toán viên 	c l�p, Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� ph�i 

tri�u t�p h�p Hi 	�ng qu�n tr� 	� bàn v� báo cáo ki�m toán và tình hình Công ty. 

 

6. ��a 	i�m h�p. Các cuc h�p Hi 	�ng qu�n tr� s( 	��c ti�n hành � 	�a ch� 	ã 	�ng 

ký c�a Công ty ho)c nh$ng 	�a ch� khác � Vi�t Nam ho)c � n�'c ngoài theo quy�t 

	�nh c�a Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� và 	��c s" nh�t trí c�a Hi 	�ng qu�n tr�. 

7. Thông báo và ch��ng trình h�p. Thông báo h�p Hi 	�ng qu�n tr� ph�i 	��c g&i 

tr�'c cho các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� ít nh�t n�m ngày tr�'c khi t� ch�c h�p, 

các thành viên Hi 	�ng có th� t* ch�i thông báo m�i h�p b�ng v�n b�n và vi�c t* 

ch�i này có th� có hi�u l"c h�i t�. Thông báo h�p Hi 	�ng ph�i 	��c làm b�ng v�n 

b�n ti�ng Vi�t và ph�i thông báo 	�y 	� ch��ng trình, th�i gian, 	�a 	i�m h�p, kèm 
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theo nh$ng tài li�u c�n thi�t v� nh$ng v�n 	� s( 	��c bàn b
c và bi�u quy�t t
i cuc 

h�p Hi 	�ng và các phi�u b�u cho nh$ng thành viên Hi 	�ng không th� d" h�p.    

Thông báo m�i h�p 	��c g&i b�ng b�u 	i�n, fax, th� 	i�n t& ho)c ph��ng ti�n 

khác, nh�ng ph�i b�o 	�m 	�n 	��c 	�a ch� c�a t*ng thành viên Hi 	�ng qu�n tr� 

	��c 	�ng ký t
i công ty. 

8. S� thành viên tham d" t�i thi�u. Các cuc h�p c�a Hi 	�ng qu�n tr� ch� 	��c ti�n 

hành và thông qua các quy�t 	�nh khi có ít nh�t ba ph�n t� s� thành viên Hi 	�ng 

qu�n tr� có m)t tr"c ti�p ho)c qua ng��i 	
i di�n thay th�. 

9. Bi�u quy�t. 

a. Tr* quy 	�nh t
i Kho�n 9b �i�u 27, m.i thành viên Hi 	�ng qu�n tr� ho)c ng��i 

	��c u- quy�n tr"c ti�p có m)t v'i t� cách cá nhân t
i cuc h�p Hi 	�ng qu�n tr� 

s( có mt phi�u bi�u quy�t; 

b. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr� không 	��c bi�u quy�t v� các h�p 	�ng, các giao 

d�ch ho)c 	� xu�t mà thành viên 	ó ho)c ng��i liên quan t'i thành viên 	ó có l�i 

ích và l�i ích 	ó mâu thu+n ho)c có th� mâu thu+n v'i l�i ích c�a Công ty. Mt 

thành viên Hi 	�ng s( không 	��c tính vào s� l��ng 	
i bi�u t�i thi�u c�n thi�t có 

m)t 	� có th� t� ch�c mt cuc h�p Hi 	�ng qu�n tr� v� nh$ng quy�t 	�nh mà 

thành viên 	ó không có quy�n bi�u quy�t; 

c. Theo quy 	�nh t
i Kho�n 9d �i�u 27, khi có v�n 	� phát sinh trong mt cuc h�p 

c�a Hi 	�ng qu�n tr� liên quan 	�n m�c 	 l�i ích c�a thành viên Hi 	�ng qu�n 

tr� ho)c liên quan 	�n quy�n bi�u quy�t mt thành viên mà nh$ng v�n 	� 	ó không 

	��c gi�i quy�t b�ng s" t" nguy�n t* b� quy�n bi�u quy�t c�a thành viên Hi 	�ng 

qu�n tr� 	ó, nh$ng v�n 	� phát sinh 	ó s( 	��c chuy�n t'i ch� to
 cuc h�p và phán 

quy�t c�a ch� to
 liên quan 	�n t�t c� các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� khác s( có 

giá tr� là quy�t 	�nh cu�i cùng, tr* tr��ng h�p tính ch�t ho)c ph
m vi l�i ích c�a 

thành viên Hi 	�ng qu�n tr� liên quan ch�a 	��c công b� mt cách thích 	áng; 

d. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr� h��ng l�i t* mt h�p 	�ng 	��c quy 	�nh t
i �i�u 

33.IX.�i�u 33.4IX.�i�u 33.4.a và �i�u 33.IX.�i�u 33.4IX.�i�u 33.4.b c�a �i�u l� 

này s( 	��c coi là có l�i ích 	áng k� trong h�p 	�ng 	ó. 

10. Công khai l�i ích. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr� tr"c ti�p ho)c gián ti�p 	��c 

h��ng l�i t* mt h�p 	�ng ho)c giao d�ch 	ã 	��c ký k�t ho)c 	ang d" ki�n ký k�t 
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v'i Công ty và bi�t là mình có l�i ích trong 	ó, s( ph�i công khai b�n ch�t, ni dung 

c�a quy�n l�i 	ó trong cuc h�p mà Hi 	�ng qu�n tr� l�n 	�u tiên xem xét v�n 	� 

ký k�t h�p 	�ng ho)c giao d�ch này. Ho)c thành viên này có th� công khai 	i�u 	ó 

t
i cuc h�p 	�u tiên c�a Hi 	�ng qu�n tr� 	��c t� ch�c sau khi thành viên này bi�t 

r�ng mình có l�i ích ho)c s( có l�i ích trong giao d�ch ho)c h�p 	�ng liên quan.  

11. Bi�u quy�t 	a s�. Hi 	�ng qu�n tr� thông qua các ngh� quy�t và ra quy�t 	�nh b�ng 

cách tuân theo ý ki�n tán thành c�a 	a s� thành viên Hi 	�ng qu�n tr� có m)t (trên 

50%). Tr��ng h�p s� phi�u tán thành và ph�n 	�i ngang b�ng nhau, lá phi�u c�a 

Ch� t�ch s( là lá phi�u quy�t 	�nh. 

12. H�p trên 	i�n tho
i ho)c các hình th�c khác. Cuc h�p c�a Hi 	�ng qu�n tr� có th� 

t� ch�c theo hình th�c ngh� s" gi$a các thành viên c�a Hi 	�ng qu�n tr� khi t�t c� 

ho)c mt s� thành viên 	ang � nh$ng 	�a 	i�m khác nhau v'i 	i�u ki�n là m.i 

thành viên tham gia h�p 	�u có th�: 

a. Nghe t*ng thành viên Hi 	�ng qu�n tr� khác cùng tham gia phát bi�u trong cuc 

h�p;  

b. N�u mu�n, ng��i 	ó có th� phát bi�u v'i t�t c� các thành viên tham d" khác mt 

cách 	�ng th�i. 

Vi�c trao 	�i gi$a các thành viên có th� th"c hi�n mt cách tr"c ti�p qua 	i�n 

tho
i ho)c b�ng ph��ng ti�n liên l
c thông tin khác (k� c� vi�c s& d�ng ph��ng 

ti�n này di!n ra vào th�i 	i�m thông qua �i�u l� hay sau này) ho)c là k�t h�p t�t 

c� nh$ng ph��ng th�c này. Theo �i�u l� này,  thành viên Hi 	�ng qu�n tr� tham 

gia cuc h�p nh� v�y 	��c coi là “có m)t” t
i cuc h�p 	ó. ��a 	i�m cuc h�p 

	��c t� ch�c theo quy 	�nh này là 	�a 	i�m mà nhóm thành viên Hi 	�ng qu�n tr� 

	ông nh�t t�p h�p l
i, ho)c n�u không có mt nhóm nh� v�y, là 	�a 	i�m mà Ch� 

to
 cuc h�p hi�n di�n. 

Các quy�t 	�nh 	��c thông qua trong mt cuc h�p qua 	i�n tho
i 	��c t� ch�c và 

ti�n hành mt cách h�p th�c s( có hi�u l"c ngay khi k�t thúc cuc h�p nh�ng ph�i 

	��c kh1ng 	�nh b�ng các ch$ ký trong biên b�n c�a t�t c� thành viên Hi 	�ng 

qu�n tr� tham d" cuc h�p này. 
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13. Ngh� quy�t b�ng v�n b�n. Ngh� quy�t b�ng v�n b�n ph�i có ch$ ký c�a t�t c� nh$ng 

thành viên Hi 	�ng qu�n tr� sau 	ây: 

a. Thành viên có quy�n bi�u quy�t v� ngh� quy�t t
i cuc h�p Hi 	�ng qu�n tr�; 

b. S� l��ng thành viên có m)t không th�p h�n s� l��ng thành viên t�i thi�u theo quy 

	�nh 	� ti�n hành h�p Hi 	�ng qu�n tr�.  

Ngh� quy�t lo
i này có hi�u l"c và giá tr� nh� ngh� quy�t 	��c các thành viên Hi 

	�ng qu�n tr� thông qua t
i mt cuc h�p 	��c tri�u t�p và t� ch�c theo thông l�. 

Ngh� quy�t có th� 	��c thông qua b�ng cách s& d�ng nhi�u b�n sao c�a cùng mt 

v�n b�n n�u m.i b�n sao 	ó có ít nh�t mt ch$ ký c�a thành viên.  

14. Biên b�n h�p Hi 	�ng qu�n tr�. Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� có trách nhi�m chuy�n 

biên b�n h�p Hi 	�ng qu�n tr� cho các thành viên và nh$ng biên b�n 	ó s( ph�i 

	��c xem nh� nh$ng b�ng ch�ng xác th"c v� công vi�c 	ã 	��c ti�n hành trong các 

cuc h�p 	ó tr* khi có ý ki�n ph�n 	�i v� ni dung biên b�n trong th�i h
n m��i 

ngày k� t* khi chuy�n 	i. Biên b�n h�p Hi 	�ng qu�n tr� 	��c l�p b�ng ti�ng Vi�t 

và ph�i có ch$ ký c�a t�t c� các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� tham d" cuc h�p. 

15. Các ti�u ban c�a Hi 	�ng qu�n tr�. Hi 	�ng qu�n tr� có th� thành l�p và u- quy�n 

hành 	ng cho các ti�u ban tr"c thuc. Thành viên c�a ti�u ban có th� g�m mt 

ho)c nhi�u thành viên c�a Hi 	�ng qu�n tr� và mt ho)c nhi�u thành viên bên 

ngoài theo quy�t 	�nh c�a Hi 	�ng qu�n tr�. Trong quá trình th"c hi�n quy�n h
n 

	��c u- thác, các ti�u ban ph�i tuân th� các quy 	�nh mà Hi 	�ng qu�n tr� 	� ra. 

Các quy 	�nh này có th� 	i�u ch�nh ho)c cho phép k�t n
p thêm nh$ng ng��i không 

ph�i là thành viên Hi 	�ng qu�n tr� vào các ti�u ban nêu trên và cho phép ng��i 	ó 

	��c quy�n bi�u quy�t v'i t� cách thành viên c�a ti�u ban nh�ng (a) ph�i 	�m b�o 

s� l��ng thành viên bên ngoài ít h�n mt n&a t�ng s� thành viên c�a ti�u ban và (b) 

ngh� quy�t c�a các ti�u ban ch� có hi�u l"c khi có 	a s� thành viên tham d" và bi�u 

quy�t t
i phiên h�p c�a ti�u ban là thành viên Hi 	�ng qu�n tr�. 
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16. Giá tr� pháp lý c�a hành 	ng. Các hành 	ng th"c thi quy�t 	�nh c�a Hi 	�ng 

qu�n tr�, ho)c c�a ti�u ban tr"c thuc Hi 	�ng qu�n tr�, ho)c c�a ng��i có t� cách 

thành viên ti�u ban Hi 	�ng qu�n tr� s( 	��c coi là có giá tr� pháp lý k� c� trong 

trong tr��ng h�p vi�c b�u, ch� 	�nh thành viên c�a ti�u ban ho)c Hi 	�ng qu�n tr� 

có th� có sai sót. 

VIII. GIÁM ��C, CÁN B� QU�N LÝ KHÁC VÀ TH� KÝ CÔNG TY 

�i�u 28. T, ch"c b) máy qu7n lý 

Công ty s( ban hành mt h� th�ng qu�n lý mà theo 	ó b máy qu�n lý s( ch�u 

trách nhi�m và n�m d�'i s" lãnh 	
o c�a Hi 	�ng qu�n tr�. Công ty có mt Giám 

	�c, mt ho)c mt s� Phó Giám 	�c và mt K� toán tr��ng do Hi 	�ng qu�n tr� 

b� nhi�m. Giám 	�c và các Phó Giám 	�c có th� 	�ng th�i là thành viên Hi 	�ng 

qu�n tr�, và 	��c Hi 	�ng qu�n tr� b� nhi�m ho)c bãi mi!n b�ng mt ngh� quy�t 

	��c thông qua mt cách h�p th�c. 

�i�u 29. Cán b) qu7n lý 

1. Theo 	� ngh� c�a Giám 	�c và 	��c s" ch�p thu�n c�a Hi 	�ng qu�n tr�, Công ty 

	��c s& d�ng s� l��ng và lo
i cán b qu�n lý c�n thi�t ho)c phù h�p v'i c� c�u và 

thông l� qu�n lý công ty do Hi 	�ng qu�n tr� 	� xu�t tu  t*ng th�i 	i�m. Cán b 

qu�n lý ph�i có s" m+n cán c�n thi�t 	� các ho
t 	ng và t� ch�c c�a Công ty 	
t 

	��c các m�c tiêu 	� ra. 

2. M�c l��ng, ti�n thù lao, l�i ích và các 	i�u kho�n khác trong h�p 	�ng lao 	ng 	�i 

v'i Giám 	�c s( do Hi 	�ng qu�n tr� quy�t 	�nh và h�p 	�ng v'i nh$ng cán b 

qu�n lý khác s( do Hi 	�ng qu�n tr� quy�t 	�nh sau khi tham kh�o ý ki�n c�a Giám 

	�c. 

�i�u 30. B, nhi'm, mi=n nhi'm, nhi'm v# và quy�n h&n c*a Giám %+c 

1. B� nhi�m. Hi 	�ng qu�n tr� s( b� nhi�m mt thành viên trong Hi 	�ng ho)c mt 

ng��i khác làm Giám 	�c và s( ký h�p 	�ng quy 	�nh m�c l��ng, thù lao, l�i ích 

và các 	i�u kho�n khác liên quan 	�n vi�c tuy�n d�ng. Thông tin v� m�c l��ng, tr� 

c�p, quy�n l�i c�a Giám 	�c ph�i 	��c báo cáo trong �
i hi 	�ng c� 	ông th��ng 

niên và 	��c nêu trong báo cáo th��ng niên c�a Công ty. 

2. Nhi�m k . Theo �i�u 26 c�a �i�u l� này, Giám 	�c có th� không ph�i là Ch� t�ch 

Hi 	�ng qu�n tr�. Nhi�m k  c�a Giám 	�c là n�m n�m tr* khi Hi 	�ng qu�n tr� có 
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quy 	�nh khác và có th� 	��c tái b� nhi�m. Vi�c b� nhi�m có th� h�t hi�u l"c c�n 

c� vào các quy 	�nh t
i h�p 	�ng lao 	ng. Giám 	�c không 	��c phép là nh$ng 

ng��i b� pháp lu�t c�m gi$ ch�c v� này, t�c là nh$ng ng��i v� thành niên, ng��i 

không 	� n�ng l"c hành vi, ng��i 	ã b� k�t án tù, ng��i 	ang thi hành hình ph
t tù, 

nhân viên l"c l��ng v/ trang, các cán b công ch�c nhà n�'c và ng��i 	ã b� phán 

quy�t là 	ã làm cho công ty mà h� t*ng lãnh 	
o tr�'c 	ây b� phá s�n. 

3. Quy�n h
n và nhi�m v�. Giám 	�c có nh$ng quy�n h
n và trách nhi�m sau:  

a. Th"c hi�n các ngh� quy�t c�a Hi 	�ng qu�n tr� và �
i hi 	�ng c� 	ông, k� ho
ch 

kinh doanh và k� ho
ch 	�u t� c�a Công ty 	ã 	��c Hi 	�ng qu�n tr� và �
i hi 

	�ng c� 	ông thông qua; 

b. Quy�t 	�nh t�t c� các v�n 	� không c�n ph�i có ngh� quy�t c�a Hi 	�ng qu�n tr�, 

bao g�m vi�c thay m)t công ty ký k�t các h�p 	�ng tài chính và th��ng m
i, t� 

ch�c và 	i�u hành ho
t 	ng s�n xu�t kinh doanh th��ng nh�t c�a Công ty theo 

nh$ng thông l� qu�n lý t�t nh�t; 

c. Ki�n ngh� s� l��ng và các lo
i cán b qu�n lý mà công ty c�n thuê 	� Hi 	�ng 

qu�n tr� b� nhi�m ho)c mi!n nhi�m khi c�n thi�t nh�m áp d�ng các ho
t 	ng c/ng 

nh� các c� c�u qu�n lý t�t do Hi 	�ng qu�n tr� 	� xu�t, và t� v�n 	� Hi 	�ng 

qu�n tr� quy�t 	�nh m�c l��ng, thù lao, các l�i  ích và các 	i�u kho�n khác c�a h�p 

	�ng lao 	ng c�a cán b qu�n lý; 

d. Tham kh�o ý ki�n c�a Hi 	�ng qu�n tr� 	� quy�t 	�nh s� l��ng ng��i lao 	ng,  

m�c l��ng, tr� c�p, l�i ích, vi�c b� nhi�m, mi!n nhi�m và các 	i�u kho�n khác liên 

quan 	�n h�p 	�ng lao 	ng c�a h�; 

e. Hàng n�m, Giám 	�c ph�i trình Hi 	�ng qu�n tr� phê chu�n k� ho
ch kinh doanh 

chi ti�t cho n�m tài chính ti�p theo trên c� s� 	áp �ng các yêu c�u c�a ngân sách 

phù h�p c/ng nh� k� ho
ch tài chính n�m n�m. 

f. Th"c thi k� ho
ch kinh doanh hàng n�m 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông và Hi 	�ng 

qu�n tr� thông qua; 

g. �� xu�t nh$ng bi�n pháp nâng cao ho
t 	ng và qu�n lý c�a Công ty; 

h. Chu�n b� các b�n d" toán dài h
n, hàng n�m và hàng tháng c�a Công ty (sau 	ây 

g�i là b�n d" toán) ph�c v� ho
t 	ng qu�n lý dài h
n, hàng n�m và hàng tháng c�a 

Công ty theo k� ho
ch kinh doanh. B�n d" toán hàng n�m (bao g�m c� b�n cân 	�i 
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k� toán, báo cáo ho
t 	ng s�n xu�t kinh doanh và báo cáo l�u chuy�n ti�n t� d" 

ki�n) cho t*ng n�m tài chính s( ph�i 	��c trình 	� Hi 	�ng qu�n tr�  thông qua và 

ph�i bao g�m nh$ng thông tin quy 	�nh t
i các quy ch� c�a Công ty. 

i. Th"c hi�n t�t c� các ho
t 	ng khác theo quy 	�nh c�a �i�u l� này và các quy ch� 

c�a Công ty, các ngh� quy�t c�a Hi 	�ng qu�n tr�, h�p 	�ng lao 	ng c�a Giám 

	�c và pháp lu�t. 

4. Báo cáo lên Hi 	�ng qu�n tr� và các c� 	ông. Giám 	�c ch�u trách nhi�m tr�'c Hi 

	�ng qu�n tr� và �
i hi 	�ng c� 	ông v� vi�c th"c hi�n nhi�m v� và quy�n h
n 

	��c giao và ph�i báo cáo các c� quan này khi 	��c yêu c�u.  

5. Bãi nhi�m. Hi 	�ng qu�n tr� có th� bãi nhi�m Giám 	�c khi có t* hai ph�n ba 

thành viên Hi 	�ng qu�n tr� tr� lên bi�u quy�t tán thành (trong tr��ng h�p này 

không tính bi�u quy�t c�a Giám 	�c) và b� nhi�m mt Giám 	�c m'i thay th�. 

Giám 	�c b� bãi nhi�m có quy�n ph�n 	�i vi�c bãi nhi�m này t
i �
i hi 	�ng c� 

	ông ti�p theo g�n nh�t. 

�i�u 31. Th2 ký Công ty 

Hi 	�ng qu�n tr� s( ch� 	�nh mt (ho)c nhi�u) ng��i làm Th� ký Công ty v'i 

nhi�m k  và nh$ng 	i�u kho�n theo quy�t 	�nh c�a Hi 	�ng qu�n tr�. Hi 	�ng 

qu�n tr� có th� bãi nhi�m Th� ký Công ty khi c�n nh�ng không trái v'i các quy 	�nh 

pháp lu�t hi�n hành v� lao 	ng. Vai trò và nhi�m v� c�a Th� ký Công ty bao g�m: 

a. T� ch�c các cuc h�p c�a Hi 	�ng qu�n tr�, Ban ki�m soát và �
i hi 	�ng c� 

	ông theo l�nh c�a Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� ho)c Ban ki�m soát; 

b. Làm biên b�n các cuc h�p; 

c. T� v�n v� th� t�c c�a các cuc h�p; 

d. Cung c�p các thông tin tài chính, b�n sao biên b�n h�p Hi 	�ng qu�n tr� và các 

thông tin khác cho thành viên c�a Hi 	�ng qu�n tr� và Ban ki�m soát. 

Th� ký công ty có trách nhi�m b�o m�t thông tin theo các quy 	�nh c�a pháp lu�t 

và �i�u l� công ty. 

IX. NHI�M V	 C�A THÀNH VIÊN H�I ��NG QU�N TR�, GIÁM ��C VÀ 

CÁN B� QU�N LÝ 
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�i�u 32. Trách nhi'm c9n tr8ng c*a Thành viên H)i %4ng qu7n tr , Giám %+c và 

cán b) qu7n lý 

Thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, Giám 	�c và cán b qu�n lý 	��c u- thác có trách 

nhi�m th"c hi�n các nhi�m v� c�a mình, k� c� nh$ng nhi�m v� v'i t� cách thành 

viên các ti�u ban c�a Hi 	�ng qu�n tr�, mt cách trung th"c và theo ph��ng th�c 

mà h� tin là vì l�i ích cao nh�t c�a Công ty và v'i mt m�c 	 c�n tr�ng mà mt 

ng��i th�n tr�ng th��ng có khi 	�m nhi�m v� trí t��ng 	��ng và trong hoàn c�nh 

t��ng t". 

�i�u 33. Trách nhi'm trung th>c và tránh các xung %)t v� quy�n l3i  

1. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, Giám 	�c và cán b qu�n lý không 	��c phép s& 

d�ng nh$ng c� hi kinh doanh có th� mang l
i l�i ích cho Công ty vì m�c 	ích cá 

nhân; 	�ng th�i không 	��c s& d�ng nh$ng thông tin có 	��c nh� ch�c v� c�a 

mình 	� t� l�i cá nhân hay 	� ph�c v� l�i ích c�a t� ch�c ho)c cá nhân khác. 

2. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, Giám 	�c và cán b qu�n lý có ngh�a v� thông báo 

cho Hi 	�ng qu�n tr� t�t c� các l�i ích có th� gây xung 	t v'i l�i ích c�a Công ty 

mà h� có th� 	��c h��ng thông qua các pháp nhân kinh t�, các giao d�ch ho)c cá 

nhân khác. Nh$ng 	�i t��ng nêu trên ch� 	��c s& d�ng nh$ng c� hi 	ó khi các 

thành viên Hi 	�ng qu�n tr� không có l�i ích liên quan 	ã quy�t 	�nh không truy 

c�u v�n 	� này. 

3. Công ty không 	��c phép c�p các kho�n vay, b�o lãnh, ho)c tín d�ng cho các thành 

viên Hi 	�ng qu�n tr�, Giám 	�c, cán b qu�n lý và gia 	ình c�a h� ho)c pháp 

nhân mà nh$ng ng��i này có các l�i ích tài chính, tr* khi �
i hi 	�ng c� 	ông có 

quy�t 	�nh khác. 

4. H�p 	�ng ho)c giao d�ch gi$a Công ty v'i mt ho)c nhi�u thành viên Hi 	�ng 

qu�n tr�, Giám 	�c, cán b qu�n lý, ho)c nh$ng ng��i liên quan 	�n h� ho)c công 

ty, 	�i tác, hi�p hi, ho)c t� ch�c mà mt ho)c nhi�u thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, 

cán b qu�n lý ho)c nh$ng ng��i liên quan 	�n h� là thành viên, ho)c có liên quan 

l�i ích tài chính, s( không b� vô hi�u hoá vì nh$ng m�i quan h� v*a nêu, ho)c vì 

thành viên Hi 	�ng qu�n tr� 	ó ho)c cán b qu�n lý 	ó có m)t ho)c tham gia vào 

cuc h�p liên quan ho)c vào Hi 	�ng qu�n tr� hay ti�u ban 	ã cho phép th"c hi�n 
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h�p 	�ng ho)c giao d�ch, ho)c vì nh$ng phi�u b�u c�a h� c/ng 	��c tính khi bi�u 

quy�t v� m�c 	ích 	ó, n�u: 

a. ��i v'i h�p 	�ng có giá tr� t* d�'i 20% t�ng giá tr� tài s�n 	��c ghi trong báo cáo 

tài chính g�n nh�t, nh$ng y�u t� quan tr�ng v� h�p 	�ng ho)c giao d�ch c/ng nh� 

các m�i quan h� và l�i ích c�a cán b qu�n lý ho)c thành viên Hi 	�ng qu�n tr� 	ã 

	��c báo cáo cho Hi 	�ng qu�n tr� ho)c ti�u ban liên quan. ��ng th�i, Hi 	�ng 

qu�n tr� ho)c ti�u ban 	ó 	ã cho phép th"c hi�n h�p 	�ng ho)c giao d�ch 	ó mt 

cách trung th"c b�ng 	a s� phi�u tán thành c�a nh$ng thành viên Hi 	�ng không 

có l�i ích liên quan; ho)c 

b. ��i v'i nh$ng h�p 	�ng có giá tr� l'n h�n 20% c�a t�ng giá tr� tài s�n 	��c ghi 

trong báo cáo tài chính g�n nh�t, nh$ng y�u t� quan tr�ng v� h�p 	�ng ho)c giao 

d�ch này c/ng nh� m�i quan h� và l�i ích c�a cán b qu�n lý ho)c thành viên Hi 

	�ng qu�n tr� 	ã 	��c công b� cho các c� 	ông không có l�i ích liên quan có quy�n 

bi�u quy�t v� v�n 	� 	ó, và nh$ng c� 	ông 	ó 	ã b� phi�u tán thành h�p 	�ng ho)c 

giao d�ch này;  

c. H�p 	�ng ho)c giao d�ch 	ó 	��c mt t� ch�c t� v�n 	c l�p cho là công b�ng và 

h�p lý xét trên m�i ph��ng di�n liên quan 	�n các c� 	ông c�a công ty vào th�i 

	i�m giao d�ch ho)c h�p 	�ng này 	��c Hi 	�ng qu�n tr� ho)c mt ti�u ban tr"c 

thuc Hi 	�ng qu�n tr� hay các c� 	ông cho phép th"c hi�n, thông qua ho)c phê 

chu�n. 

d. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, Giám 	�c, cán b qu�n lý hay ng��i có liên quan c�a 

h� không 	��c phép mua hay bán ho)c giao d�ch theo b�t c� hình th�c nào khác các 

c� phi�u c�a công ty ho)c công ty con c�a công ty vào th�i 	i�m h� có 	��c nh$ng 

thông tin ch%c ch%n s( gây �nh h��ng 	�n giá c�a nh$ng c� phi�u 	ó và các c� 

	ông khác l
i không bi�t nh$ng thông tin này. 

�i�u 34. Trách nhi'm v� thi't h&i và b4i th2(ng  

1. Trách nhi�m v� thi�t h
i. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, Giám 	�c và cán b qu�n 

lý vi ph
m ngh�a v� hành 	ng mt cách trung th"c, không hoàn thành ngh�a v� c�a 

mình v'i s" c�n tr�ng, m+n cán và n�ng l"c chuyên môn s( ph�i ch�u trách nhi�m 

v� nh$ng thi�t h
i do hành vi vi ph
m c�a mình gây ra. 
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2. B�i th��ng. Công ty s( b�i th��ng cho nh$ng ng��i 	ã, 	ang và có nguy c� tr� 

thành mt bên liên quan trong các v� khi�u n
i, ki�n, kh�i t� 	ã, 	ang ho)c có th� 

s( 	��c ti�n hành cho dù 	ây là v� vi�c dân s", hành chính (mà không ph�i là vi�c 

ki�n t�ng do Công ty th"c hi�n hay thuc quy�n kh�i x�'ng c�a Công ty) n�u 

ng��i 	ó 	ã ho)c 	ang là thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, cán b qu�n lý, nhân viên 

ho)c là 	
i di�n 	��c Công ty (hay công ty con c�a Công ty) u- quy�n, ho)c ng��i 

	ó 	ã ho)c 	ang làm theo yêu c�u c�a Công ty (hay công ty con c�a Công ty) v'i t� 

cách thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, cán b qu�n lý, nhân viên ho)c 	
i di�n 	��c u- 

quy�n c�a mt công ty, 	�i tác, liên doanh, tín thác ho)c pháp nhân khác. Nh$ng 

chi phí 	��c b�i th��ng bao g�m: các chi phí phát sinh (k� c� phí thuê lu�t s�), chi 

phí phán quy�t, các kho�n ti�n ph
t, các kho�n ph�i thanh toán phát sinh trong th"c 

t� ho)c 	��c coi là m�c h�p lý khi gi�i quy�t nh$ng v� vi�c này trong khuôn kh� 

lu�t pháp cho phép, v'i 	i�u ki�n là ng��i 	ó 	ã hành 	ng trung th"c, c�n tr�ng, 

m+n cán và v'i n�ng l"c chuyên môn theo ph��ng th�c mà ng��i 	ó tin t��ng r�ng 

	ó là vì l�i ích ho)c không ch�ng l
i l�i ích cao nh�t c�a Công ty, trên c� s� tuân 

th� lu�t pháp và không có s" phát hi�n hay xác nh�n nào r�ng ng��i 	ó 	ã vi ph
m 

nh$ng trách nhi�m c�a mình. Công ty có quy�n mua b�o hi�m cho nh$ng ng��i 	ó 

	� tránh nh$ng trách nhi�m b�i th��ng nêu trên. 

X. BAN KI�M SOÁT 

�i�u 35. Thành viên Ban ki1m soát 

1. S� l��ng thành viên Ban ki�m soát là ba (03) thành viên. Trong Ban ki�m soát ph�i 

có ít nh�t mt thành viên là ng��i có chuyên môn v� tài chính k� toán. Thành viên 

này không ph�i là nhân viên trong b ph�n k� toán, tài chính c�a công ty và không 

ph�i là thành viên hay nhân viên c�a công ty ki�m toán 	c l�p 	ang th"c hi�n vi�c 

ki�m toán các báo cáo tài chính c�a công ty. Ban ki�m soát ph�i ch� 	�nh mt thành 

viên là c� 	ông c�a công ty làm Tr��ng ban. Tr��ng ban ki�m soát có các quy�n và 

trách nhi�m sau: 

a. Tri�u t�p cuc h�p Ban ki�m soát và ho
t 	ng v'i t� cách là Tr��ng ban ki�m 

soát; 

b. Yêu c�u Công ty cung c�p các thông tin liên quan 	� báo cáo các thành viên c�a 

Ban ki�m soát;  
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c. L�p và ký báo cáo c�a Ban ki�m soát sau khi 	ã tham kh�o ý ki�n c�a Hi 	�ng 

qu�n tr� 	� trình lên �
i hi 	�ng c� 	ông.  

2. C� 	ông n%m gi$ ít h�n 10% c� ph�n có quy�n bi�u quy�t trong th�i h
n liên t�c ít 

nh�t sáu tháng có th� t�p h�p phi�u b�u vào v'i nhau 	� 	� c& các �ng viên vào 

Ban ki�m soát. C� 	ông ho)c nhóm c� 	ông n%m gi$ 	�n d�'i 10% s� c� ph�n có 

quy�n bi�u quy�t trong th�i h
n liên t�c ít nh�t sáu tháng 	��c 	� c& mt thành 

viên; t* 10% 	�n d�'i 30% 	��c 	� c& hai thành viên; t* 30% 	�n d�'i 50% 	��c 

	� c& ba thành viên; t* 50% 	�n d�'i 65% 	��c 	� c& b�n thành viên và n�u t* 

65% tr� lên 	��c 	� c& 	� s� �ng viên.     

3. Các thành viên c�a Ban ki�m soát do �
i hi 	�ng c� 	ông b� nhi�m, nhi�m k  c�a 

Ban ki�m soát là n�m (05) n�m; thành viên Ban ki�m soát có th� 	��c b�u l
i v'i 

s� nhi�m k  không h
n ch�. 

4. Thành viên Ban ki�m soát không còn t� cách thành viên trong các tr��ng h�p sau:  

a. Thành viên 	ó b� pháp lu�t c�m làm thành viên Ban ki�m soát; 

b. Thành viên 	ó t* ch�c b�ng mt v�n b�n thông báo 	��c g&i 	�n tr� s� chính cho 

Công ty; 

c. Thành viên 	ó b� r�i lo
n tâm th�n và các thành viên khác c�a Ban ki�m soát có 

nh$ng b�ng ch�ng chuyên môn ch�ng t� ng��i 	ó không còn n�ng l"c hành vi; 

d. Thành viên 	ó v%ng m)t không tham d" các cuc h�p c�a Ban ki�m soát liên t�c 

trong vòng sáu tháng liên t�c, và trong th�i gian này Ban ki�m soát không cho phép 

thành viên 	ó v%ng m)t và 	ã phán quy�t r�ng ch�c v� c�a ng��i này b� b� tr�ng; 

e. Thành viên 	ó b� cách ch�c thành viên Ban ki�m soát theo quy�t 	�nh c�a �
i hi 

	�ng c� 	ông. 

�i�u 36. Ban ki1m soát 

1. Công ty ph�i có Ban ki�m soát và Ban ki�m soát s( có quy�n h
n và trách nhi�m 

theo quy 	�nh t
i �i�u 123 c�a Lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� này, ch� y�u là nh$ng 

quy�n h
n và trách nhi�m sau 	ây: 

a. �� xu�t l"a ch�n công ty ki�m toán 	c l�p, m�c phí ki�m toán và m�i v�n 	� liên 

quan 	�n s" rút lui hay bãi nhi�m c�a công ty ki�m toán 	c l�p; 

b. Th�o lu�n v'i ki�m toán viên 	c l�p v� tính ch�t và ph
m vi ki�m toán tr�'c khi 

b%t 	�u vi�c ki�m toán; 
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c. Xin ý ki�n t� v�n chuyên nghi�p 	c l�p ho)c t� v�n v� pháp lý và 	�m b�o s" 

tham gia c�a nh$ng chuyên gia bên ngoài công ty v'i kinh nghi�m trình 	 chuyên 

môn phù h�p vào công vi�c c�a công ty n�u th�y c�n thi�t; 

d. Ki�m tra các báo cáo tài chính hàng n�m, sáu tháng và hàng quý tr�'c khi 	� trình 

Hi 	�ng qu�n tr�; 

e. Th�o lu�n v� nh$ng v�n 	� khó kh�n và t�n t
i phát hi�n t* các k�t qu� ki�m toán 

gi$a k  ho)c cu�i k  c/ng nh� m�i v�n 	� mà ki�m toán viên 	c l�p mu�n bàn 

b
c; 

f. Xem xét th� qu�n lý c�a ki�m toán viên 	c l�p và ý ki�n ph�n h�i c�a ban qu�n lý 

công ty; 

g. Xem xét báo cáo c�a công ty v� các h� th�ng ki�m soát ni b tr�'c khi Hi 	�ng 

qu�n tr� ch�p thu�n; và 

h. Xem xét nh$ng k�t qu� 	i�u tra ni b và ý ki�n ph�n h�i c�a ban qu�n lý. 

2. Thành viên c�a Hi 	�ng qu�n tr�, Giám 	�c và cán b qu�n lý ph�i cung c�p t�t c� 

các thông tin và tài li�u liên quan 	�n ho
t 	ng c�a Công ty theo yêu c�u c�a Ban 

ki�m soát. Th� ký Công ty ph�i b�o 	�m r�ng toàn b b�n sao ch�p các thông tin tài 

chính, các thông tin khác cung c�p cho các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� và b�n sao 

các biên b�n h�p Hi 	�ng qu�n tr� s( ph�i 	��c cung c�p cho thành viên Ban ki�m 

soát vào cùng th�i 	i�m chúng 	��c cung c�p cho Hi 	�ng qu�n tr�. 

3. Sau khi 	ã tham kh�o ý ki�n c�a Hi 	�ng qu�n tr�, Ban ki�m soát có th� ban hành 

các quy 	�nh v� các cuc h�p c�a Ban ki�m soát và cách th�c ho
t 	ng c�a Ban 

ki�m soát. Ban ki�m soát ph�i h�p t�i thi�u hai l�n mt n�m và s� l��ng thành viên  

tham gia các cuc h�p t�i thi�u là hai ng��i.  

4. Thù lao và l�i ích khác c�a thành viên Ban Ki�m soát: 

a. Thành viên Ban Ki�m Soát 	��c tr� thù lao theo công vi�c và 	��c h��ng các l�i 

ích khác theo quy�t 	�nh c�a �
i hi 	�ng c� 	ông. �
i hi 	�ng c� 	ông quy�t 

	�nh t�ng m�c thù lao và ngân sách ho
t 	ng hàng n�m c�a Ban ki�m soát c�n c� 

vào s� ngày làm vi�c d" tính, s� l��ng và tính ch�t c�a công vi�c và m�c thù lao 

bình quân h�ng ngày c�a thành viên; 

b. Thành viên c�a Ban ki�m soát 	��c thanh toán các kho�n chi phí 	i l
i, khách s
n 

và các chi phí phát sinh mt cách h�p lý khi h� tham gia các cuc h�p c�a Ban 
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ki�m soát ho)c liên quan 	�n ho
t 	ng kinh doanh c�a Công ty. T�ng m�c thù lao 

và chi phí này không v��t quá t�ng ngân sách ho
t 	ng hàng n�m c�a Ban ki�m 

soát 	ã 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông ch�p thu�n, tr* tr��ng h�p �
i hi 	�ng c� 

	ông quy�t 	�nh khác; 

c. Thù lao và chi phí ho
t 	ng c�a Ban ki�m soát 	��c tính vào chi phí kinh doanh 

c�a công ty theo quy 	�nh c�a pháp lu�t v� thu� thu nh�p doanh nghi�p, pháp lu�t 

có liên quan. 

XI. QUY�N �I�U TRA S� SÁCH VÀ H� S� CÔNG TY 

 

�i�u 37. Quy�n %i�u tra s, sách và h4 s5 

1. C� 	ông ho)c nhóm c� 	ông 	� c�p trong �i�u 24.VII.�i�u 24.2 và �i�u 35.X.�i�u 

35.2 c�a �i�u l� này có quy�n tr"c ti�p ho)c qua lu�t s� ho)c ng��i 	��c u- quy�n, 

g&i v�n b�n yêu c�u 	��c ki�m tra trong gi� làm vi�c và t
i 	�a 	i�m kinh doanh 

chính c�a công ty danh sách c� 	ông, các biên b�n c�a �
i hi 	�ng c� 	ông và sao 

ch�p ho)c trích l�c các h� s� 	ó. Yêu c�u ki�m tra do phía lu�t s� 	
i di�n ho)c 	
i 

di�n 	��c u- quy�n khác c�a c� 	ông ph�i kèm theo gi�y u- quy�n c�a c� 	ông mà 

ng��i 	ó 	
i di�n ho)c mt b�n sao công ch�ng c�a gi�y u- quy�n này. 

2. Thành viên Hi 	�ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Giám 	�c và cán b qu�n 

lý có quy�n ki�m tra s� 	�ng ký c� 	ông c�a Công ty, danh sách c� 	ông và nh$ng 

s� sách và h� s� khác c�a Công ty vì nh$ng m�c 	ích liên quan t'i ch�c v� c�a 

mình v'i 	i�u ki�n các thông tin này ph�i 	��c b�o m�t. 

3. Công ty s( ph�i l�u �i�u l� này và nh$ng b�n s&a 	�i b� sung �i�u l�, Gi�y ch�ng 

nh�n 	�ng ký kinh doanh, các quy ch�, các tài li�u ch�ng minh quy�n s� h$u tài 

s�n, biên b�n h�p �
i hi 	�ng c� 	ông và Hi 	�ng qu�n tr�, các báo cáo c�a Ban 

ki�m soát, báo cáo tài chính hàng n�m, s� sách k� toán và b�t c� gi�y t� nào khác 

theo quy 	�nh c�a pháp lu�t t
i tr� s� chính ho)c mt n�i khác v'i 	i�u ki�n là các 

c� 	ông và c� quan 	�ng ký kinh doanh 	��c thông báo v� 	�a 	i�m l�u tr$ các 

gi�y t� này. 

4. C� 	ông có quy�n 	��c Công ty c�p mt b�n �i�u l� công ty mi!n phí. Tr��ng h�p 

công ty có website riêng, �i�u l� này ph�i 	��c công b� trên website 	ó. 
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XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG �OÀN 

�i�u 38. Công nhân viên và công %oàn 

Giám 	�c ph�i l�p k� ho
ch 	� Hi 	�ng qu�n tr� thông qua các v�n 	� liên quan 

	�n vi�c tuy�n d�ng, lao 	ng, buc thôi vi�c, l��ng b�ng, b�o hi�m xã hi, phúc 

l�i, khen th��ng và k- lu�t 	�i v'i cán b qu�n lý và ng��i lao 	ng c/ng nh� 

nh$ng  m�i quan h� c�a Công ty v'i các t� ch�c công 	oàn 	��c công nh�n theo 

các chu�n m"c, thông l� và chính sách qu�n lý t�t nh�t, nh$ng thông l� và chính 

sách quy 	�nh t
i �i�u l� này, các quy ch� c�a Công ty và quy 	�nh pháp lu�t hi�n 

hành. 

XIII. PHÂN CHIA L�I NHUN 

�i�u 39. C, t"c 

1. Theo quy�t 	�nh c�a �
i hi 	�ng c� 	ông và theo quy 	�nh c�a pháp lu�t, c� t�c s( 

	��c công b� và chi tr� t* l�i nhu�n gi$ l
i c�a Công ty nh�ng không 	��c v��t 

quá m�c do Hi 	�ng qu�n tr� 	� xu�t sau khi 	ã tham kh�o ý ki�n c� 	ông t
i �
i 

hi 	�ng c� 	ông. 

2. Theo quy 	�nh c�a Lu�t Doanh nghi�p, Hi 	�ng qu�n tr� có th� quy�t 	�nh thanh 

toán c� t�c gi$a k  n�u xét th�y vi�c chi tr� này phù h�p v'i kh� n�ng sinh l�i c�a 

công ty. 

3. Công ty không tr� lãi cho kho�n ti�n tr� c� t�c hay kho�n ti�n chi tr� liên quan t'i 

mt lo
i c� phi�u.  

4. Hi 	�ng qu�n tr� có th� 	� ngh� �
i hi 	�ng c� 	ông thông qua vi�c thanh toán 

toàn b ho)c mt ph�n c� t�c b�ng nh$ng tài s�n c� th� (nh� c� phi�u ho)c trái 

phi�u 	ã 	��c thanh toán 	�y 	� do công ty khác phát hành) và Hi 	�ng qu�n tr� là 

c� quan th"c thi ngh� quy�t này. 

5. Tr��ng h�p c� t�c hay nh$ng kho�n ti�n khác liên quan t'i mt lo
i c� phi�u 	��c 

chi tr� b�ng ti�n m)t, Công ty s( ph�i chi tr� b�ng ti�n 	�ng Vi�t Nam và có th� 

thanh toán b�ng séc ho)c l�nh tr� ti�n g&i qua b�u 	i�n t'i 	�a ch� 	ã 	�ng ký c�a 

c� 	ông th� h��ng và tr��ng h�p có r�i ro phát sinh (t* 	�a ch� 	ã 	�ng ký c�a c� 

	ông) thì c� 	ông 	ó ph�i ch�u. Ngoài ra, các kho�n ti�n tr� c� t�c ho)c các kho�n 

ti�n khác 	��c chi tr� b�ng ti�n m)t liên quan t'i mt lo
i c� phi�u có th� 	��c chi 

tr� b�ng chuy�n kho�n ngân hàng khi Công ty 	ã có thông tin chi ti�t v� ngân hàng 
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c�a c� 	ông nh�m cho phép Công ty th"c hi�n 	��c vi�c chuy�n kho�n tr"c ti�p 

vào tài kho�n ngân hàng c�a c� 	ông. Tr��ng h�p Công ty 	ã chuy�n kho�n theo 

	úng các thông tin chi ti�t v� ngân hàng do c� 	ông cung c�p mà c� 	ông 	ó không 

nh�n 	��c ti�n, Công ty không ph�i ch�u trách nhi�m v� kho�n ti�n Công ty chuy�n 

cho c� 	ông th� h��ng. Vi�c thanh toán c� t�c 	�i v'i các c� phi�u niêm y�t t
i S� 

Giao d�ch Ch�ng khoán/Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán có th� 	��c ti�n hành 

thông qua công ty ch�ng khoán ho)c Trung tâm L�u ký. 

6. Tr��ng h�p có s" ch�p thu�n c�a �
i hi 	�ng c� 	ông, Hi 	�ng qu�n tr� có th� 

quy�t 	�nh và thông báo r�ng nh$ng ng��i s� h$u c� ph�n ph� thông 	��c nh�n c� 

t�c b�ng các c� ph�n ph� thông thay cho c� t�c b�ng ti�n m)t. Các c� ph�n b� sung 

	� tr� c� t�c này 	��c ghi là nh$ng c� ph�n 	ã thanh toán 	�y 	� ti�n mua trên c� 

s� giá tr� c�a các c� ph�n tr� c� t�c ph�i t��ng 	��ng v'i s� ti�n m)t tr� c� t�c. 

7. C�n c� Lu�t Doanh nghi�p, Hi 	�ng qu�n tr� có th� thông qua ngh� quy�t quy 	�nh 

mt ngày c� th� làm ngày khoá s� ho
t 	ng kinh doanh c�a Công ty. C�n c� theo 

ngày 	ó, nh$ng ng��i 	�ng ký v'i t� cách c� 	ông ho)c ng��i s� h$u các ch�ng 

khoán khác 	��c quy�n nh�n c� t�c, lãi su�t, phân chia l�i nhu�n, nh�n c� phi�u, 

nh�n thông báo ho)c tài li�u khác. Ngày khoá s� này có th� vào cùng ngày ho)c vào 

th�i 	i�m tr�'c khi các quy�n l�i 	ó 	��c th"c hi�n. �i�u này không �nh h��ng t'i 

quy�n l�i c�a hai bên trong giao d�ch chuy�n nh��ng c� phi�u ho)c ch�ng khoán 

liên quan. 

�i�u 40. Các v6n %� khác liên quan %0n phân ph+i l3i nhu.n 

Các v�n 	� khác liên quan 	�n phân ph�i l�i nhu�n 	��c th"c hi�n theo quy 	�nh 

c�a pháp lu�t. 

XIV. TÀI KHO�N NGÂN HÀNG, QU� D� TR�, N�M TÀI CHÍNH VÀ H� 

TH�NG K� TOÁN 

�i�u 41. Tài kho7n ngân hàng 

1. Công ty s( m� tài kho�n t
i các ngân hàng Vi�t Nam ho)c t
i các ngân hàng n�'c 

ngoài 	��c phép ho
t 	ng t
i Vi�t Nam. 
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2. Theo s" ch�p thu�n tr�'c c�a c� quan có th�m quy�n, trong tr��ng h�p c�n thi�t, 

Công ty có th� m� tài kho�n ngân hàng � n�'c ngoài  theo các quy 	�nh c�a pháp 

lu�t. 

3. Công ty s( ti�n hành t�t c� các kho�n thanh toán và giao d�ch k� toán thông qua các 

tài kho�n ti�n Vi�t Nam ho)c ngo
i t� t
i các ngân hàng mà Công ty m� tài kho�n. 

�i�u 42. Qu? d> tr@ b, sung v+n %i�u l' 

Hàng n�m, Công ty s( ph�i trích t* l�i nhu�n sau thu� c�a mình mt kho�n vào qu# 

d" tr$ 	� b� sung v�n 	i�u l� theo quy 	�nh c�a pháp lu�t. Kho�n trích này không 

	��c v��t quá 5% l�i nhu�n sau thu� c�a Công ty và 	��c trích cho 	�n khi qu# d" 

tr$ b�ng 10% v�n 	i�u l� c�a Công ty.  

�i�u 43. N�m tài khóa 

N�m tài khóa c�a Công ty b%t 	�u t* ngày 	�u tiên c�a tháng Mt hàng n�m và k�t 

thúc vào ngày th� 31 c�a tháng 12 cùng n�m. N�m tài chính 	�u tiên b%t 	�u t* 

ngày c�p Gi�y ch�ng nh�n 	�ng ký doanh nghi�p (ho)c gi�y phép kinh doanh 	�i 

v'i nh$ng ngành, ngh� kinh doanh có 	i�u ki�n) và k�t thúc vào ngày th� 31 c�a 

tháng 12 ngay sau ngày c�p Gi�y ch�ng nh�n 	�ng ký doanh nghi�p (gi�y phép 

kinh doanh) 	ó. 

�i�u 44. H' th+ng k0 toán 

1. H� th�ng k� toán Công ty s& d�ng là H� th�ng K� toán Vi�t Nam (VAS) ho)c h� 

th�ng k� toán khác 	��c B Tài chính ch�p thu�n. 

2. Công ty l�p s� sách k� toán b�ng ti�ng Vi�t. Công ty s( l�u gi$ h� s� k� toán theo 

lo
i hình c�a các ho
t 	ng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nh$ng h� s� này ph�i 

chính xác, c�p nh�t, có h� th�ng và ph�i 	� 	� ch�ng minh và gi�i trình các giao 

d�ch c�a Công ty. 

3. Công ty s& d�ng 	�ng Vi�t Nam làm 	�n v� ti�n t� dùng trong k� toán. 

 

XV. BÁO CÁO TH��NG NIÊN, TRÁCH NHI�M CÔNG B� THÔNG TIN, 

THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

�i�u 45. Báo cáo hàng n�m, sáu tháng và hàng quý 

1. Công ty ph�i l�p b�n báo cáo tài chính hàng n�m theo quy 	�nh c�a pháp lu�t c/ng 

nh� các quy 	�nh c�a U- ban Ch�ng khoán Nhà n�'c(trong tr��ng h�p công ty tr� 

thành công ty 	
i chúng) và báo cáo ph�i 	��c ki�m toán theo quy 	�nh t
i �i�u 47 
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c�a �i�u l� này, và trong th�i h
n 90  ngày k� t* khi k�t thúc m.i n�m tài chính, 

ph�i np báo cáo tài chính hàng n�m 	ã 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông thông qua cho 

c� quan thu� có th�m quy�n, C� quan 	�ng ký kinh doanh và U- ban Ch�ng khoán 

Nhà n�'c, S� Giao d�ch Ch�ng khoán/ Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán trong 

tr��ng h�p công ty tr� thành công ty 	
i chúng và/ho)c niêm y�t trên th� tr��ng 

ch�ng khoán. 

2. Báo cáo tài chính n�m ph�i bao g�m báo cáo k�t qu� ho
t 	ng s�n xu�t kinh doanh 

ph�n ánh mt cách trung th"c và khách quan tình hình v� lãi và l. c�a Công ty 

trong n�m tài chính và b�n cân 	�i k� toán ph�n ánh mt cách trung th"c và khách 

quan tình hình các ho
t 	ng c�a Công ty cho 	�n th�i 	i�m l�p báo cáo, báo cáo 

l�u chuy�n ti�n t� và thuy�t minh báo cáo tài chính. Tr��ng h�p Công ty là mt 

công ty m2, ngoài báo cáo tài chính n�m còn ph�i bao g�m b�n cân 	�i k� toán t�ng 

h�p v� tình hình ho
t 	ng c�a Công ty và các công ty con vào cu�i m.i n�m tài 

chính. 

3. Công ty ph�i l�p các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy 	�nh c�a U- ban 

Ch�ng khoán Nhà n�'c và np cho U- ban Ch�ng khoán Nhà n�'c và S� Giao 

d�ch Ch�ng khoán/ Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán khi c� phi�u c�a Công ty 

niêm y�t trên th� tr��ng ch�ng khoán. 

4. B�n tóm t%t ni dung báo cáo tài chính hàng n�m 	ã 	��c ki�m toán ph�i 	��c g&i 

t'i t�t c� các c� 	ông và 	��c công b� trên nh�t báo c�a 	�a ph��ng và mt t� báo 

kinh t� trung ��ng trong vòng ba s� liên ti�p. Tr��ng h�p công ty có website riêng, 

các báo cáo tài chính 	��c ki�m toán, báo cáo quý và sáu tháng c�a công ty ph�i 

	��c công b� trên website 	ó. 

5. Các t� ch�c, cá nhân quan tâm 	�u 	��c quy�n ki�m tra ho)c sao ch�p b�n báo cáo 

tài chính hàng n�m 	ã 	��c ki�m toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong gi� làm 

vi�c c�a Công ty, t
i tr� s� chính c�a Công ty và ph�i tr� mt m�c phí h�p lý cho 

vi�c sao ch�p. 

�i�u 46. Công b+ thông tin và thông báo ra công chúng 

Các báo cáo tài chính hàng n�m và các tài li�u b� tr� khác ph�i 	��c công b� ra 

công chúng theo nh$ng quy 	�nh c�a U- ban Ch�ng khoán Nhà n�'c(tr��ng h�p 



 

 

�i�u l� Công ty c� ph�n Phân bón và Hóa ch�t D�u khí  �ông Nam B�. 
 

� Trang 47/51 

 

 

là công ty 	
i chúng) và np cho c� quan thu� h$u quan và c� quan 	�ng ký kinh 

doanh theo các quy 	�nh c�a Lu�t Doanh nghi�p.  

XVI.       KI�M TOÁN CÔNG TY 

�i�u 47. Ki1m toán 

1. T
i �
i hi 	�ng c� 	ông th��ng niên s( ch� 	�nh mt công ty ki�m toán 	c l�p, 

ho
t 	ng h�p pháp t
i Vi�t Nam và 	��c U- ban Ch�ng khoán Nhà n�'c ch�p 

thu�n ki�m toán cho các công ty niêm y�t, ti�n hành các ho
t 	ng ki�m toán Công 

ty cho n�m tài chính ti�p theo d"a trên nh$ng 	i�u kho�n và 	i�u ki�n tho� thu�n 

v'i Hi 	�ng qu�n tr�. ��i v'i n�m tài chính 	�u tiên, Hi 	�ng qu�n tr� s( ch� 	�nh 

mt công ty ki�m toán 	� ti�n hành các ho
t 	ng ki�m toán Công ty sau khi 	��c 

c�p Gi�y ch�ng nh�n 	�ng ký doanh nghi�p. 

2. Công ty s( ph�i chu�n b� và g&i báo cáo tài chính hàng n�m cho công ty ki�m toán 

	c l�p sau khi k�t thúc n�m tài chính. 

3. Công ty ki�m toán 	c l�p ki�m tra, xác nh�n và báo cáo v� báo cáo tài chính hàng 

n�m cho bi�t các kho�n thu chi c�a Công ty, l�p báo cáo ki�m toán và trình báo cáo 

	ó cho Hi 	�ng qu�n tr� trong vòng hai tháng k� t* ngày k�t thúc n�m tài chính. 

Các nhân viên c�a công ty ki�m toán 	c l�p th"c hi�n vi�c ki�m toán cho Công ty 

ph�i 	��c U- ban Ch�ng khoán Nhà n�'c ch�p thu�n. 

4. Mt b�n sao c�a báo cáo ki�m toán s( ph�i 	��c g&i 	ính kèm v'i m.i b�n báo cáo 

k� toán hàng n�m c�a Công ty. 

5. Ki�m toán viên th"c hi�n vi�c ki�m toán Công ty s( 	��c phép tham d" m�i cuc 

h�p �
i hi 	�ng c� 	ông và 	��c quy�n nh�n các thông báo và các thông tin khác 

liên quan 	�n �
i hi 	�ng c� 	ông mà các c� 	ông 	��c quy�n nh�n và 	��c phát 

bi�u ý ki�n t
i 	
i hi v� các v�n 	� có liên quan 	�n ki�m toán. 

XVII.  CON D�U 

�i�u 48. Con d6u 

1. Hi 	�ng qu�n tr� s( quy�t 	�nh thông qua con d�u chính th�c c�a Công ty và con 

d�u 	��c kh%c theo quy 	�nh c�a lu�t pháp.  

2. Hi 	�ng qu�n tr�, Giám 	�c s& d�ng và qu�n lý con d�u theo quy 	�nh c�a pháp 

lu�t hi�n hành.   
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XVIII. CH�M D�T HO�T ��NG VÀ THANH LÝ 

�i�u 49. Ch6m d"t ho&t %)ng 

1. Công ty có th� b� gi�i th� ho)c ch�m d�t ho
t 	ng trong nh$ng tr��ng h�p sau: 

a. Toà án tuyên b� Công ty phá s�n theo quy 	�nh c�a pháp lu�t hi�n hành; 

b. Gi�i th� theo quy�t 	�nh c�a �
i hi 	�ng c� 	ông.  

c. Các tr��ng h�p khác do pháp lu�t quy 	�nh. 

2. Vi�c gi�i th� Công ty do �
i hi 	�ng c� 	ông quy�t 	�nh, Hi 	�ng qu�n tr� th"c 

hi�n. Quy�t 	�nh gi�i th� này ph�i thông báo hay xin ch�p thu�n c�a c� quan có 

th�m quy�n (n�u b%t buc) theo quy 	�nh. 

�i�u 50. Tr2(ng h3p b0 tAc gi@a các thành viên H)i %4ng qu7n tr  và c, %ông 

Tr* khi �i�u l� này có quy 	�nh khác, các c� 	ông n%m gi$ mt n&a s� c� phi�u 

	ang l�u hành có quy�n bi�u quy�t trong b�u c& thành viên Hi 	�ng qu�n tr� có 

quy�n 	� 	�n khi�u n
i t'i toà 	� yêu c�u gi�i th� theo mt hay mt s� các c�n c� 

sau: 

1. Các thành viên Hi 	�ng qu�n tr� không th�ng nh�t trong qu�n lý các công vi�c c�a 

Công ty d+n 	�n tình tr
ng không 	
t 	��c s� phi�u c�n thi�t theo quy 	�nh 	� Hi 

	�ng qu�n tr� ho
t 	ng. 

2. Các c� 	ông không th�ng nh�t nên không th� 	
t 	��c s� phi�u c�n thi�t theo quy 

	�nh 	� ti�n hành b�u thành viên Hi 	�ng qu�n tr�. 

3. Có s" b�t 	�ng trong ni b và hai ho)c nhi�u phe cánh c� 	ông b� chia r( khi�n 

cho vi�c gi�i th� s( là ph��ng án có l�i h�n c� cho toàn th� c� 	ông. 

�i�u 51. Thanh lý 

1. Sau khi có mt quy�t 	�nh gi�i th� Công ty, Hi 	�ng qu�n tr� ph�i thành l�p Ban 

thanh lý g�m ba thành viên. Hai thành viên do �
i hi 	�ng c� 	ông ch� 	�nh và 

mt thành viên do Hi 	�ng qu�n tr� ch� 	�nh t* mt công ty ki�m toán 	c l�p. Ban 

thanh lý s( chu�n b� các quy ch� ho
t 	ng c�a mình. Các thành viên c�a Ban thanh 

lý có th� 	��c l"a ch�n trong s� nhân viên Công ty ho)c chuyên gia 	c l�p. T�t c� 

các chi phí liên quan 	�n thanh lý s( 	��c Công ty �u tiên thanh toán tr�'c các 

kho�n n� khác c�a Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhi�m báo cáo cho c� quan 	�ng ký kinh doanh v� ngày thành 

l�p và ngày b%t 	�u ho
t 	ng. K� t* th�i 	i�m 	ó, Ban thanh lý s( thay m)t Công 
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ty trong t�t c� các công vi�c liên quan 	�n thanh lý Công ty tr�'c Toà án và các c� 

quan hành chính. 

3. Ti�n thu 	��c t* vi�c thanh lý s( 	��c thanh toán theo th� t" sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Ti�n l��ng và chi phí b�o hi�m cho công nhân viên; 

c. Thu� và các kho�n np có tính ch�t thu� mà Công ty ph�i tr� cho Nhà n�'c; 

d. Các kho�n vay (n�u có); 

e. Các kho�n n� khác c�a Công ty; 

f. S� d� còn l
i sau khi 	ã thanh toán t�t c� các kho�n n� t* m�c (a) 	�n (e) trên 	ây 

s( 	��c phân chia cho các c� 	ông. Các c� ph�n �u 	ãi s( �u tiên thanh toán tr�'c. 

XIX. GI�I QUY�T TRANH CH�P N�I B� 

�i�u 52. Gi7i quy0t tranh ch6p n)i b) 

1. Tr��ng h�p phát sinh tranh ch�p hay khi�u n
i có liên quan t'i ho
t 	ng c�a Công 

ty hay t'i quy�n c�a các c� 	ông phát sinh t* �i�u l� hay t* b�t c� quy�n ho)c 

ngh�a v� do Lu�t Doanh nghi�p hay các lu�t khác ho)c các quy 	�nh hành chính quy 

	�nh, gi$a:   

a. C� 	ông v'i Công ty; ho)c  

b. C� 	ông v'i Hi 	�ng qu�n tr�, Ban ki�m soát, Giám 	�c hay cán b qu�n lý cao 

c�p 

Các bên liên quan s( c� g%ng gi�i quy�t tranh ch�p 	ó thông qua th��ng l��ng và 

hoà gi�i. Tr* tr��ng h�p tranh ch�p liên quan t'i Hi 	�ng qu�n tr� hay Ch� t�ch 

Hi 	�ng qu�n tr�, Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr� s( ch� trì vi�c gi�i quy�t tranh ch�p 

và s( yêu c�u t*ng bên trình bày các y�u t� th"c ti!n liên quan 	�n tranh ch�p trong 

vòng 15 ngày làm vi�c k� t* ngày tranh ch�p phát sinh. Tr��ng h�p tranh ch�p liên 

quan t'i Hi 	�ng qu�n tr� hay Ch� t�ch Hi 	�ng qu�n tr�, b�t c� bên nào c/ng có 

th� yêu c�u Ban ki�m soát ch� 	�nh mt chuyên gia 	c l�p 	� hành 	ng v'i t� 

cách là tr�ng tài cho quá trình gi�i quy�t tranh ch�p.   
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2. Tr��ng h�p không 	
t 	��c quy�t 	�nh hoà gi�i trong vòng sáu tu�n t* khi b%t 	�u 

quá trình hoà gi�i ho)c n�u quy�t 	�nh c�a trung gian hoà gi�i  không 	��c các bên 

ch�p nh�n, b�t c� bên nào c/ng có th� 	�a tranh ch�p 	ó ra Tr�ng tài kinh t� ho)c 

Toà án kinh t�. 

3. Các bên s( t" ch�u chi phí c�a mình có liên quan t'i th� t�c th��ng l��ng và hoà 

gi�i. Các chi phí c�a Toà án s( do Toà phán quy�t bên nào ph�i ch�u.  

XX. B� SUNG VÀ S�A ��I �I�U L� 

�i�u 53. B, sung và sBa %,i �i�u l' 

1. Vi�c b� sung, s&a 	�i �i�u l� này ph�i 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông xem xét quy�t 

	�nh. 

2. Trong tr��ng h�p có nh$ng quy 	�nh c�a pháp lu�t có liên quan 	�n ho
t 	ng c�a 

Công ty ch�a 	��c 	� c�p trong b�n �i�u l� này ho)c trong tr��ng h�p có nh$ng 

quy 	�nh m'i c�a pháp lu�t khác v'i nh$ng 	i�u kho�n trong �i�u l� này thì nh$ng 

quy 	�nh c�a pháp lu�t 	ó 	��ng nhiên 	��c áp d�ng và 	i�u ch�nh ho
t 	ng c�a 

Công ty.            

XXI. NGÀY HI�U L�C  

�i�u 54. Ngày hi'u l>c 

1. B�n 	i�u l� này g�m XXI ch��ng 55 	i�u, 	��c �
i hi 	�ng c� 	ông Công ty c� 

ph�n Phân bón và Hóa ch�t D�u khí �ông Nam B nh�t trí thông qua ngày ...   

tháng ...  n�m ...  t
i ..................và cùng ch�p thu�n hi�u l"c toàn v�n c�a �i�u l� 

này. 

2. �i�u l� 	��c l�p thành 10 b�n, có giá tr� nh� nhau, trong 	ó: 

a. 01 b�n np t
i Phòng công ch�ng Nhà n�'c c�a 	�a ph��ng 

b. 05 b�n 	�ng ký t
i c� quan chính quy�n theo quy 	�nh c�a U- ban nhân dân Thành 

ph� H� Chí Minh 

c. 04 b�n l�u tr$ t
i V�n phòng Công ty  

3. �i�u  l� này là duy nh�t và chính th�c c�a Công ty  

4. Các b�n sao ho)c trích l�c �i�u l� Công ty ph�i có ch$ ký c�a Ch� t�ch Hi 	�ng 

qu�n tr� ho)c t�i thi�u mt ph�n hai t�ng s� thành viên Hi 	�ng qu�n tr� m'i có giá 

tr�. 

 








