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PHN M U 

 
iu l sa i, b sung này c c ông ca Công ty thông qua theo Ngh quyt 

hp l ca i hi ng c ông t chc chính thc vào ngày 27 tháng 06 nm 2013. 

I. NH NGHA CÁC THUT NG TRONG IU L 

iu 1. nh ngha 

1. Trong iu l này, nhng thut ng di ây s c hiu nh sau: 

a. "Vn iu l" là vn do tt c các c ông óng góp và quy nh ti iu 5 

ca iu l này. 

b. "Lut Doanh nghip" có ngha là Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 c 

Quc hi thông qua ngày 29 tháng 11 nm 2005. 

c. "Ngày thành lp" là ngày Công ty c cp Giy chng nhn ng k" kinh 

doanh. 

d. "Cán b qun l"" là Tng giám c, Phó tng giám c, K toán trng, và 

các v trí qun l" khác trong Công ty c Hi ng qun tr phê chun. 

e. "Ngi có liên quan" là cá nhân hoc t chc nào c quy nh ti iu 

4.17 ca Lut Doanh nghip. 

f. "Thi hn hot ng" là thi hn hot ng ca Công ty c quy nh ti 

iu 2 ca iu l này và thi gian gia hn (nu có) c i hi ng c 

ông ca Công ty thông qua bng ngh quyt.  

g. "Vit Nam" là nc Cng hoà Xã hi Ch ngha Vit Nam. 

2. Trong iu l này, các tham chiu ti mt hoc mt s quy nh hoc vn bn 

khác s bao gm c nhng sa i hoc vn bn thay th chúng. 

3. Các tiêu  (chng, iu ca iu l này) c s dng nhm thun tin cho 

vic hiu ni dung và không nh hng ti ni dung ca iu l này; 

4. Các t hoc thut ng ã c nh ngha trong Lut Doanh nghip (nu không 

mâu thun vi ch th hoc ng cnh) s có ngha tng t trong iu l này. 
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II. TÊN, HÌNH THC, TR S, CHI NHÁNH, VN PHÒNG I DIN 

VÀ THI HN HOT NG CA CÔNG TY 

iu 2. Tên, hình thc, tr s, chi nhánh, vn phòng i din và thi 

hn hot ng ca Công ty 

1. Tên Công ty 

o Tên ting Vit: CÔNG TY C PHN NHÀ VIT NAM 

o Tên ting Anh: HOUSE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 

o Tên vit tt: HVN J.S Co.  

2. Công ty là công ty c phn có t cách pháp nhân phù hp vi pháp lut hin hành 

ca Vit Nam. 

3. Tr s ng k" ca Công ty là: 

o a ch: 408 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TP.HCM 

o in thoi: (84-8) 8 181 888 

o Fax: (84-8) 8 328 899 

o E-mail: housevietnam@hcm.vnn.vn 

o Website: www.housevietnam.com.vn    

4. Tng Giám c là i din theo pháp lut ca Công ty.  

5. Công ty có th thành lp chi nhánh và vn phòng i din ti a bàn kinh doanh 

 thc hin các mc tiêu hot ng ca Công ty phù hp vi ngh quyt ca Hi 

ng qun tr và trong phm vi lut pháp cho phép. 

6. Tr khi chm dt hot ng trc thi hn theo iu 48.2 hoc gia hn hot ng 

theo iu 49 ca iu l này, thi hn hot ng ca Công ty s bt u t ngày 

thành lp và là vô thi hn 

III. MC TIÊU, PHM VI  KINH DOANH VÀ HOT  NG CA CÔNG 
TY 

iu 3. Mc tiêu hot ng ca Công ty 

1. Lnh vc kinh doanh ca Công ty là: 

- Mua bán nhà , nhn quyn s dng t  xây dng nhà   bán hoc cho thuê;  
- u t xây dng c s h tng theo quy hoch xây dng nhà   chuyn quyn 

s dng t;  
- Mua bán hàng th công m ngh, gm, thy tinh, hàng may mc;  
- T vn xây dng (tr kinh doanh thit k công trình);  
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- Môi gii bt ng sn, dch v nhà t; 
- Mua bán vi, t si (không kinh doanh ti tr s); 
- Mua bán vt liu xây dng; 
- T vn chuyn giao công ngh ngành sn xut vt liu xây dng và xây dng 

công trình; 
- T vn giám sát cht lng công trình xây dng;  
- Trng rng, trng cây cao su – cây cà phê – cây xoan ào – cây bch àn;  
- Sn xut, ch bin hàng nông lâm nghip (không hot ng ti tr s); 
- T vn u t (tr t vn tài chính, k toán); 
- Môi gii thng mi;  
- Qun l" d án. 
- Mua bán máy móc, thit b phc v ngành xây dng; hàn; in t công nghip, 

dân dng; ôtô, xe máy; hàng nông hi sn. 
- Dch v sàn giao dch bt ng sn. 
- Kinh doanh khu du lch sinh thái (không kinh doanh ti tr s). 
- Trng lúa; trng ngô và cây lng thc có ht. 
- Kinh doanh bt ng sn. 
- Khai thác á, cát, si, t sét (không khai thác ti tr s). 
- Bán buôn sn phm g s ch, g cây và g ch bin. 
- Giáo dc mm non. 

2. Mc tiêu hot ng ca Công ty là: 

Huy ng và s dng có hiu qu các ngun vn cho hot ng u t, kinh 

doanh nhm mc tiêu thu mang li li nhun ti a hp pháp; to công n vic 

làm n nh cho ngi lao ng; tng c tc cho các c ông; thc hin ngha v 

thu và các ngha v tài chính khác theo qui nh ca pháp lut. 

iu 4. Phm vi kinh doanh và hot ng 

1. Công ty c phép lp k hoch và tin hành tt c các hot ng kinh doanh 

theo quy nh ca Giy chng nhn ng k" kinh doanh và iu l này phù hp 

vi quy nh ca pháp lut hin hành và thc hin các bin pháp thích hp  t 

c các mc tiêu ca Công ty. 

2. Công ty có th tin hành hot ng kinh doanh trong các lnh vc khác c 

pháp lut cho phép và c i hi ng c ông thông qua. 

IV. VN IU L, C PHN 

iu 5. Vn iu l, c phn 
1. Vn iu l ca Công ty c ghi trên Giy chng nhn ng k" kinh doanh do 

S K hoch và u t Tp. H Chí Minh cp và thay i theo tng thi k. 

S lng c phn ca công ty bng Vn iu l chia cho mnh giá mt c phn.  

Mi c phn có mnh giá là 10.000. 
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2. Công ty có th tng vn iu l khi c i hi ng c ông thông qua và phù 

hp vi các quy nh ca pháp lut. 

3. Các c phn ca Công ty vào ngày thông qua iu l này là c phn ph thông và 

c phn u ãi. Các quyn và ngha v kèm theo tng loi c phn c quy nh 

ti iu 11, iu 12 iu l này. 

4. Công ty có th phát hành các loi c phn u ãi khác sau khi có s chp thun 

ca i hi ng c ông và phù hp vi các quy nh ca pháp lut. 

5. C phn ph thông phi c u tiên chào bán cho các c ông hin hu theo t 

l tng ng vi t l s hu c phn ph thông ca h trong Công ty, tr trng 

hp i hi ng c ông quy nh khác. Công ty phi thông báo vic chào bán 

c phn, trong thông báo phi nêu rõ s c phn c chào bán và thi hn ng 

k" mua phù hp (ti thiu hai mi ngày làm vic)  c ông có th ng k" 

mua. S c phn c ông không ng k" mua ht s do Hi ng qun tr ca 

Công ty quyt nh. Hi ng qun tr có th phân phi s c phn ó cho các i 

tng theo các iu kin và cách thc mà Hi ng qun tr thy là phù hp, 

nhng không c bán s c phn ó theo các iu kin thun li hn so vi 

nhng iu kin ã chào bán cho các c ông hin hu, tr trng hp i hi 

ng c ông chp thun khác hoc trong trng hp c phn c bán qua S 

Giao dch Chng khoán.  

6. Công ty có th mua c phn do chính công ty ã phát hành (k c c phn u ãi 

hoàn li) theo nhng cách thc c quy nh trong iu l này và pháp lut hin 

hành. C phn ph thông do Công ty mua li là c phiu qu và Hi ng qun 

tr có th chào bán theo nhng cách thc phù hp vi quy nh ca iu l này và 

Lut Chng khoán và vn bn hng dn liên quan. 

7. Công ty có th phát hành các loi chng khoán khác khi c i hi ng c 

ông nht trí thông qua bng vn bn và phù hp vi quy nh ca pháp lut v 

chng khoán và th trng chng khoán.  

iu 6. Chng ch c phiu 

1. C ông ca Công ty c cp chng ch hoc chng nhn c phiu tng ng 

vi s c phn và loi c phn s hu, tr trng hp quy nh ti Khon 7 ca 

iu 6. 

2. Chng ch c phiu phi có du ca Công ty và ch k" ca i din theo pháp 

lut ca Công ty theo các quy nh ti Lut Doanh nghip. Chng ch c phiu 
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phi ghi rõ s lng và loi c phiu mà c ông nm gi, h và tên ngi nm 

gi (nu là c phiu ghi danh) và các thông tin khác theo quy nh ca Lut 

Doanh nghip. Mi chng ch c phiu ghi danh ch i din cho mt loi c 

phn. 

3. Trong thi hn mt tun k t ngày np y  h s  ngh chuyn quyn s 

hu c phn theo quy nh ca Công ty hoc trong thi hn hai tháng (hoc có 

th lâu hn theo iu khon phát hành quy nh) k t ngày thanh toán y  

tin mua c phn theo nh quy nh ti phng án phát hành c phiu ca Công 

ty, ngi s hu s c phn s c cp chng ch c phiu. Ngi s hu c 

phn không phi tr cho công ty chi phí in chng ch c phiu hoc bt k mt 

khon phí gì. 

4. Trng hp ch chuyn nhng mt s c phn ghi danh trong mt chng ch c 

phiu ghi danh, chng ch c s b hu b và chng ch mi ghi nhn s c phn 

còn li s c cp min phí. 

5. Trng hp chng ch c phiu ghi danh b hng hoc b ty xoá hoc b ánh 

mt, mt cp hoc b tiêu hu, ngi s hu c phiu ghi danh ó có th yêu cu 

c cp chng ch c phiu mi vi iu kin phi a ra bng chng v vic s 

hu c phn và thanh toán mi chi phí liên quan cho Công ty.  

6. Ngi s hu chng ch c phiu vô danh phi t chu trách nhim v vic bo 

qun chng ch và công ty s không chu trách nhim trong các trng hp chng 

ch này b mt cp hoc b s dng vi mc ích la o. 

7. Công ty có th phát hành c phn ghi danh không theo hình thc chng ch. Hi 

ng qun tr có th ban hành vn bn quy nh cho phép các c phn ghi danh 

(theo hình thc chng ch hoc không chng ch) c chuyn nhng mà không 

bt buc phi có vn bn chuyn nhng. Hi ng qun tr có th ban hành các 

quy nh v chng ch và chuyn nhng c phn theo các quy nh ca Lut 

doanh nghip, pháp lut v chng khoán và th trng chng khoán và iu l 

này. 

iu 7. Chng ch chng khoán khác 

Chng ch trái phiu hoc các chng ch chng khoán khác ca Công ty (tr các 

th chào bán, các chng ch tm thi và các tài liu tng t), s c phát hành 

có du và ch k" mu ca i din theo pháp lut ca Công ty, tr trng hp mà 

các iu khon và iu kin phát hành quy nh khác.  
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iu 8. Chuyn nhng c phn  

1. Tt c các c phn u có th c t do chuyn nhng tr khi iu l này và 

pháp lut có quy nh khác. C phiu niêm yt trên S Giao dch Chng khoán s 

c chuyn nhng theo các quy nh ca pháp lut v chng khoán và th 

trng chng khoán ca S Giao dch Chng khoán. 

2. C phn cha c thanh toán y  không c chuyn nhng và hng c 

tc. 

iu 9. Thu hi c phn         

1. Trng hp c ông không thanh toán y  và úng hn s tin phi tr mua 

c phiu, Hi ng qun tr thông báo và có quyn yêu cu c ông ó thanh toán 

s tin còn li cùng vi lãi sut trên khon tin ó và nhng chi phí phát sinh do 

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

2. Thông báo thanh toán nêu trên phi ghi rõ thi hn thanh toán mi (ti thiu là 

by ngày k t ngày gi thông báo), a im thanh toán và thông báo phi ghi rõ 

trng hp không thanh toán theo úng yêu cu, s c phn cha thanh toán ht 

s b thu hi. 

3. Trng hp các yêu cu trong thông báo nêu trên không c thc hin, trc 

khi thanh toán y  tt c các khon phi np, các khon lãi và các chi phí liên 

quan, Hi ng qun tr có quyn thu hi s c phn ó. Hi ng qun tr có th 

chp nhn vic giao np các c phn b thu hi theo quy nh ti các Khon 4, 5 

và 6 và trong các trng hp khác c quy nh ti iu l này. 

4. C phn b thu hi s tr thành tài sn ca Công ty. Hi ng qun tr có th trc 

tip hoc y quyn bán, tái phân phi hoc gii quyt cho ngi ã s hu c 

phn b thu hi hoc các i tng khác theo nhng iu kin và cách thc mà 

Hi ng qun tr thy là phù hp.  

5. C ông nm gi c phn b thu hi s phi t b t cách c ông i vi nhng 

c phn ó, nhng vn phi thanh toán tt c các khon tin có liên quan cng 

vi tin lãi theo t l (không quá 10%/nm) vào thi im thu hi theo quyt nh 

ca Hi ng qun tr k t ngày thu hi cho n ngày thc hin thanh toán. Hi 

ng qun tr có toàn quyn quyt nh vic cng ch thanh toán toàn b giá tr 

c phiu vào thi im thu hi hoc có th min gim thanh toán mt phn hoc 

toàn b s tin ó. 
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6. Thông báo thu hi s c gi n ngi nm gi c phn b thu hi trc thi 

im thu hi. Vic thu hi vn có hiu lc k c trong trng hp có sai sót hoc 

bt cn trong vic gi thông báo. 

V. C CU T CHC, QUN L! VÀ KIM SOÁT  

iu 10. C cu t chc qun l" 

C cu t chc qun l" ca Công ty bao gm: 

a. i hi ng c ông; 

b. Hi ng qun tr; 

c. Tng giám c;  

d. Ban kim soát. 

VI. C ÔNG VÀ I HI NG C ÔNG 

iu 11. Quyn ca c ông  

1. C ông là ngi ch s hu Công ty, có các quyn và ngha v tng ng theo 

s c phn và loi c phn mà h s hu. C ông ch chu trách nhim v n và 

các ngha v tài sn khác ca Công ty trong phm vi s vn ã góp vào Công ty.  

2. Ngi nm gi c phn ph thông có các quyn sau: 

a. Tham d và phát biu trong các cuc hp i hi ng c ông và thc hin 

quyn biu quyt trc tip ti i hi ng c ông hoc thông qua i din 

c u quyn hoc thc hin b phiu t xa; 

b. Nhn c tc; 

c. T do chuyn nhng c phn ã c thanh toán y  theo quy nh ca 

iu l này và pháp lut hin hành; 

d. c u tiên mua c phiu mi chào bán tng ng vi t l c phn ph 

thông mà h s hu; 

e. Kim 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 cu sa i các thông tin không 

chính xác; 

f. Xem xét, tra cu, trích lc hoc sao chp iu l công ty, s biên bn hp i 

hi ng c ông và các ngh quyt ca i hi ng c ông; 
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g. Trng hp Công ty gii th, c nhn mt phn tài sn còn li tng ng 

vi s c phn góp vn vào công ty sau khi Công ty ã thanh toán cho ch n 

và các c ông loi khác theo quy nh ca pháp lut;  

h. Yêu cu Công ty mua li c phn ca h trong các trng hp quy nh ti 

iu 90.1 ca Lut Doanh nghip; 

i. Các quyn khác theo quy nh ca iu l này và pháp lut. 

3. C ông hoc nhóm c ông nm gi trên 5% tng s c phn ph thông trong 

thi hn liên tc t sáu tháng tr lên có các quyn sau: 

a.  c các thành viên Hi ng qun tr hoc Ban kim soát theo quy nh 

tng ng ti các iu 24.2 và iu 35.2; 

b. Yêu cu triu tp i hi ng c ông; 

c. Kim tra và nhn bn sao hoc bn trích dn danh sách các c ông có quyn 

tham d và b phiu ti i hi ng c ông. 

d. Yêu cu Ban kim soát kim tra tng vn  c th liên quan n qun l", 

iu hành hot ng ca công ty khi xét thy cn thit. Yêu cu phi th hin 

bng vn bn; phi có h, tên, a ch thng trú, quc tch, s Giy chng 

minh nhân dân, H chiu hoc chng thc cá nhân hp pháp khác i vi c 

ông là cá nhân; tên, a ch thng trú, quc tch, s quyt nh thành lp 

hoc s ng k" kinh doanh i vi c ông là t chc; s lng c phn và 

thi im ng k" c phn ca tng c ông, tng s c phn ca c nhóm c 

ông và t l s hu trong tng s c phn ca công ty; vn  cn kim tra, 

mc ích kim tra; 

e. Các quyn khác c quy nh ti iu l này. 

iu 12. Ngha v ca c ông 

C ông có ngha v sau: 

1. Tuân th iu l Công ty và các quy ch ca Công ty; chp hành quyt nh ca 

i hi ng c ông, Hi ng qun tr; 

2. Tham gia các cuc hp i hi ng c ông và thc hin quyn biu quyt trc 

tip hoc thông qua i din c y quyn hoc thc hin b phiu t xa. C 

ông có th y quyn cho thành viên Hi ng qun tr làm i din cho mình ti 

i hi ng c ông. 

3. Thanh toán tin mua c phn ã ng k" mua theo quy nh; 
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4. Cung cp a ch chính xác khi ng k" mua c phn; 

5. Hoàn thành các ngha v khác theo quy nh ca pháp lut hin hành; 

6. Chu trách nhiêm cá nhân khi nhân danh công ty di mi hình thc  thc hin 

mt trong các hành vi sau ây: 

a. Vi phm pháp lut; 

b. Tin hành kinh doanh và các giao dch khác  t li hoc phc v li ích ca 

t chc, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khon n cha n hn trc nguy c tài chính có th xy ra 

i vi công ty. 

iu 13. i hi ng c ông 

1. i hi ng c ông là c quan có thm quyn cao nht ca Công ty. i hi c 

ông thng niên c t chc mi nm mt ln. i hi ng c ông phi hp 

thng niên trong thi hn bn tháng, k t ngày kt thúc nm tài chính.  

2. Hi ng qun tr t chc triu tp hp i hi ng c ông thng niên và la 

chn a im phù hp. i hi ng c ông thng niên quyt nh nhng vn 

 theo quy nh ca pháp lut và iu l Công ty, c bit thông qua các báo 

cáo tài chính hàng nm và ngân sách tài chính cho nm tài chính tip theo. Các 

kim toán viên c lp c mi tham d i hi  t vn cho vic thông qua 

các báo cáo tài chính hàng nm.   

3. Hi ng qun tr phi triu tp i hi ng c ông bt thng trong các 

trng hp sau: 

a. Hi ng qun tr xét thy cn thit vì li ích ca Công ty;  

b. Bng cân i k toán hàng nm, các báo cáo qu" hoc na nm hoc báo cáo 

kim toán ca nm tài chính phn ánh vn iu l ã b mt mt na; 

c. Khi s thành viên ca Hi ng qun tr ít hn s thành viên mà lut pháp 

quy nh hoc ít hn mt na s thành viên quy nh trong iu l; 

d. C ông hoc nhóm c ông quy nh ti iu 11.3 ca iu l này yêu cu 

triu tp i hi ng c ông bng mt vn bn kin ngh. Vn bn kin 

ngh triu tp phi nêu rõ l" do và mc ích cuc hp, có ch k" ca các c 

ông liên quan (vn bn kin ngh có th lp thành nhiu bn  có  ch k" 

ca tt c các c ông có liên quan); 
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e. Ban kim soát yêu cu triu tp cuc hp nu Ban kim soát có l" do tin 

tng rng các thành viên Hi ng qun tr hoc cán b qun l" cp cao vi 

phm nghiêm trng các ngha v ca h theo iu 119 Lut Doanh nghip 

hoc Hi ng qun tr hành ng hoc có " nh hành ng ngoài phm vi 

quyn hn ca mình; 

f. Các trng hp khác theo quy nh ca pháp lut và iu l công ty.  

4. Triu tp hp i hi ng c ông bt thng 

a. Hi ng qun tr phi triu tp hp i hi ng c ông trong thi hn ba 

mi ngày k t ngày s thành viên Hi ng qun tr còn li nh quy nh 

ti Khon 3c iu 13 hoc nhn c yêu cu quy nh ti Khon 3d và 3e 

iu 13.  

b. Trng hp Hi ng qun tr không triu tp hp i hi ng c ông theo 

quy nh ti Khon 4a iu 13 thì trong thi hn ba mi ngày tip theo, Ban 

kim soát phi thay th Hi ng qun tr triu tp hp i hi ng c ông 

theo quy nh Khon 5 iu 97 Lut Doanh nghip.  

c. Trng hp Ban kim soát không triu tp hp i hi ng c ông theo 

quy nh ti Khon 4b iu 13 thì trong thi hn ba mi ngày tip theo, c 

ông, nhóm c ông có yêu cu quy nh ti Khon 3d iu 13 có quyn thay 

th Hi ng qun tr, Ban kim soát triu tp hp i hi ng c ông theo 

quy nh Khon 6 iu 97 Lut Doanh nghip.  

Trong trng hp này, c ông hoc nhóm c ông triu tp hp i hi ng c 

ông có th  ngh c quan ng k" kinh doanh giám sát trình t, th tc triu 

tp, tin hành hp và ra quyt nh ca i hi ng c ông. Tt c chi phí cho 

vic triu tp và tin hành hp i hi ng c ông s c công ty hoàn li. 

Chi phí này không bao gm nhng chi phí do c ông chi tiêu khi tham d i 

hi ng c ông, k c chi phí n  và i li. 

iu 14. Quyn và nhim v ca i hi ng c ông 

1. i hi ng c ông thng niên có quyn tho lun và thông qua: 

a. Báo cáo tài chính kim toán hàng nm; 

b. Báo cáo ca Ban kim soát; 

c. Báo cáo ca Hi ng qun tr; 

d. K hoch phát trin ngn hn và dài hn ca Công ty.  
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2. i hi ng c ông thng niên và bt thng thông qua quyt nh bng vn 

bn v các vn  sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng nm; 

b. Mc c tc thanh toán hàng nm cho mi loi c phn phù hp vi Lut 

Doanh nghip và các quyn gn lin vi loi c phn ó. Mc c tc này 

không cao hn mc mà Hi ng qun tr  ngh sau khi ã tham kho " 

kin các c ông ti i hi ng c ông; 

c. S lng thành viên ca Hi ng qun tr; 

d. La chn công ty kim toán; 

e. Bu, bãi min và thay th thành viên Hi ng qun tr và Ban kim soát và 

phê chun vic Hi ng qun tr b nhim Tng giám c; 

f. Tng s tin thù lao ca các thành viên Hi ng qun tr và Báo cáo tin thù 

lao ca Hi ng qun tr; 

g. B sung và sa i iu l Công ty; 

h. Loi c phn và s lng c phn mi s c phát hành cho mi loi c 

phn,; 

i. Chia, tách, hp nht, sáp nhp hoc chuyn i Công ty; 

j. T chc li và gii th (thanh l") Công ty và ch nh ngi thanh l";   

k. Kim tra và x l" các vi phm ca Hi ng qun tr hoc Ban kim soát gây 

thit hi cho Công ty và các c ông ca Công ty; 

l. Quyt nh giao dch bán tài sn Công ty hoc chi nhánh hoc giao dch mua 

có giá tr t 50% tr lên tng giá tr tài sn ca Công ty và các chi nhánh ca 

Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c kim toán gn nht; 

m. Công ty mua li hn 10% mt loi c phn phát hành; 

n. Vic Ch tch Hi ng qun tr ng thi làm Tng giám c; 

o. Công ty hoc các chi nhánh ca Công ty k" kt hp ng vi nhng ngi 

c quy nh ti iu 120.1 ca Lut Doanh nghip vi giá tr bng hoc 

ln hn 20% tng giá tr tài sn ca Công ty và các chi nhánh ca Công ty 

c ghi trong báo cáo tài chính ã c kim toán gn nht;  

p. Các vn  khác theo quy nh ca iu l này và các quy ch khác ca Công 

ty; 
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3. C ông không c tham gia b phiu trong các trng hp sau ây: 

a. Các hp ng quy nh ti iu 14.2 iu l này khi c ông ó hoc ngi 

có liên quan ti c ông ó là mt bên ca hp ng; 

b. Vic mua c phn ca c ông ó hoc ca ngi có liên quan ti c ông 

ó. 

4. Tt c các ngh quyt và các vn  ã c a vào chng trình hp phi c 

a ra tho lun và biu quyt ti i hi ng c ông. 

iu 15. Các i din c y quyn  

1. Các c ông có quyn tham d i hi ng c ông theo lut pháp có th trc 

tip tham d hoc u quyn cho i din ca mình tham d. Trng hp có nhiu 

hn mt ngi i din theo y quyn c c thì phi xác nh c th s c 

phn và s phiu bu ca mi ngi i din. 

2. Vic u quyn cho ngi i din d hp i hi ng c ông phi lp thành 

vn bn theo mu ca công ty và phi có ch k" theo quy nh sau ây: 

a. Trng hp c ông cá nhân là ngi u quyn thì phi có ch k" ca c 

ông ó và ngi c u quyn d hp; 

b. Trng hp ngi i din theo u quyn ca c ông là t chc là ngi u 

quyn thì phi có ch k" ca ngi i din theo u quyn, ngi i din 

theo pháp lut ca c ông và ngi c u quyn d hp; 

c. Trong trng hp khác thì phi có ch k" ca ngi i din theo pháp lut 

ca c ông và ngi c u quyn d hp. 

Ngi c u quyn d hp i hi ng c ông phi np vn bn u quyn 

trc khi vào phòng hp. 

3. Trng hp lut s thay mt cho ngi u quyn k" giy ch nh i din, vic 

ch nh i din trong trng hp này ch c coi là có hiu lc nu giy ch 

nh i din ó c xut trình cùng vi th u quyn cho lut s hoc bn sao 

hp l ca th u quyn ó (nu trc ó cha ng k" vi Công ty). 

4. Tr trng hp quy nh ti khon 3 iu 15, phiu biu quyt ca ngi c 

u quyn d hp trong phm vi c u quyn vn có hiu lc khi có mt trong 

các trng hp sau ây: 

a. Ngi u quyn ã cht, b hn ch nng lc hành vi dân s hoc b mt nng 

lc hành vi dân s; 
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b. Ngi u quyn ã hu b vic ch nh u quyn; 

c. Ngi u quyn ã hu b thm quyn ca ngi thc hin vic u quyn. 

iu khon này s không áp dng trong trng hp Công ty nhn c thông báo 

v mt trong các s kin trên bn mi tám gi trc gi khai mc cuc hp i 

hi ng c ông hoc trc khi cuc hp c triu tp li. 

iu 16. Thay i các quyn 

1. Các quyt nh ca i hi ng c ông (trong các trng hp quy nh ti iu 

14.2 liên quan n vn c phn ca Công ty c chia thành các loi c phn 

khác nhau) v vic thay i hoc hu b các quyn c bit gn lin vi tng loi 

c phn s ch c thông qua khi có s nht trí bng vn bn ca nhng ngi 

nm gi ít nht 75% quyn biu quyt ca c phn ã phát hành loi ó. 

2. Vic t chc mt cuc hp nh trên ch có giá tr khi có ti thiu hai c ông 

(hoc i din c y quyn ca h) và nm gi ti thiu mt phn ba giá tr 

mnh giá ca các c phn loi ó ã phát hành. Trng hp không có  s i 

biu nh nêu trên thì s t chc hp li trong vòng ba mi ngày sau ó và nhng 

ngi nm gi c phn thuc loi ó (không ph thuc vào s lng ngi và s 

c phn) có mt trc tip hoc thông qua i din c u quyn u c coi là 

 s lng i biu yêu cu. Ti các cuc hp riêng bit nêu trên, nhng ngi 

nm gi c phn thuc loi ó có mt trc tip hoc qua ngi i din u có 

th yêu cu b phiu kín và mi ngi khi b phiu kín u có mt lá phiu cho 

mi c phn s hu thuc loi ó. 

3. Th tc tin hành các cuc hp riêng bit nh vy c thc hin tng t vi 

các quy nh ti iu 18 và iu 20. 

4. Tr khi các iu khon phát hành c phn quy nh khác, các quyn c bit gn 

lin vi các loi c phn có quyn u ãi i vi mt s hoc tt c các vn  

liên quan n chia s li nhun hoc tài sn ca Công ty s không b thay i khi 

Công ty phát hành thêm các c phn cùng loi.  

iu 17. Triu tp i hi ng c ông, chng trình hp, và thông 
báo hp i hi ng c ông 

1. Hi ng qun tr triu tp hp i hi ng c ông, hoc i hi ng c ông 

c triu tp hp theo các trng hp quy nh ti  iu 13.4b hoc iu 13.4c. 

2. Ngi triu tp hp i hi ng c ông phi thc hin nhng nhim v sau 

ây: 
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a. Chun b danh sách các c ông  iu kin tham gia và biu quyt ti i 

hi trong vòng ba mi ngày trc ngày bt u tin hành i hi ng c 

ông; chng trình hp, và các tài liu theo quy nh phù hp vi lut pháp 

và các quy nh ca Công ty; 

b. Xác nh thi gian và a im t chc i hi;  

c. Thông báo và gi thông báo hp i hi ng c ông cho tt c các c ông 

có quyn d hp. 

3. Thông báo hp i hi ng c ông phi bao gm chng trình hp và các 

thông tin liên quan v các vn  s c tho lun và biu quyt ti i hi. i 

vi các c ông ã thc hin vic lu k" c phiu, thông báo hp i hi ng c 

ông có th c gi n t chc lu k", ng thi công b trên phng tin 

thông tin ca S Giao dch Chng khoán, trên website ca công ty, 01 t báo 

trung ng hoc 01 t báo a phng ni công ty óng tr s chính. i vi các 

c ông cha thc hin vic lu k" c phiu, thông báo hp i hi ng c 

ông có th c gi cho c ông bng cách chuyn tn tay hoc gi qua bu 

in bng phng thc bo m ti a ch ã ng k" ca c ông, hoc ti a 

ch do c ông ó cung cp  phc v vic gi thông tin. Trng hp c ông 

ã thông báo cho Công ty bng vn bn v s fax hoc a ch th in t, thông 

báo hp i hi ng c ông có th c gi ti s fax hoc a ch th in t 

ó. Trng hp c ông là ngi làm vic trong Công ty, thông báo có th ng 

trong phong bì dán kín gi tn tay h ti ni làm vic. Thông báo hp i hi 

ng c ông phi c gi trc ít nht mi lm ngày trc ngày hp i hi 

ng c ông, (tính t ngày mà thông báo c gi hoc chuyn i mt cách hp 

l, c tr cc phí hoc c b vào hòm th). Thông báo hp i hi ng c 

ông phi c công b trên website ca Công ty ng thi vi vic gi thông 

báo cho các c ông. 

4. C ông hoc nhóm c ông c  cp ti iu 11.3 ca iu l này có quyn 

 xut các vn  a vào chng trình hp i hi ng c ông.  xut phi 

c làm bng vn bn và phi c gi cho Công ty ít nht ba ngày làm vic 

trc ngày khai mc i hi ng c ông.  xut phi bao gm h và tên c 

ông, s lng và loi c phn ngi ó nm gi, và ni dung  ngh a vào 

chng trình hp. 

5. Ngi triu tp hp i hi ng c ông có quyn t chi nhng  xut liên 

quan n Khon 4 ca iu 17 trong các trng hp sau: 
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a.  xut c gi n không úng thi hn hoc không , không úng ni 

dung; 

b. Vào thi im  xut, c ông hoc nhóm c ông không có  ít nht 5% 

c phn ph thông trong thi gian liên tc ít nht sáu tháng  

c. Vn   xut không thuc phm vi thm quyn ca i hi ng c ông 

bàn bc và thông qua. 

6. Hi ng qun tr phi chun b d tho ngh quyt cho tng vn  trong chng 

trình hp. 

7. Trng hp tt c c ông i din 100% s c phn có quyn biu quyt trc 

tip tham d hoc thông qua i din c u quyn ti i hi ng c ông, 

nhng quyt nh c i hi ng c ông nht trí thông qua u c coi là 

hp l k c trong trng hp vic triu tp i hi ng c ông không theo 

úng th tc hoc ni dung biu quyt không có trong chng trình. 

iu 18. Các iu kin tin hành hp i hi ng c ông  

1. i hi ng c ông c tin hành khi có s c ông d hp i din cho ít 

nht 65% c phn có quyn biu quyt.  

2. Trng hp không có  s lng i biu cn thit trong vòng ba mi phút k 

t thi im n nh khai mc i hi, i hi phi c triu tp li trong vòng 

ba mi ngày k t ngày d nh t chc i hi ng c ông ln th nht. i 

hi ng c ông triu tp li ch c tin hành khi có thành viên tham d là các 

c ông và nhng i din c u quyn d hp i din cho ít nht 51% c 

phn có quyn biu quyt.  

3. Trng hp i hi ln th hai không c tin hành do không có  s i biu 

cn thit trong vòng ba mi phút k t thi im n nh khai mc i hi, i 

hi ng c ông ln th ba có th c triu tp trong vòng hai mi ngày k t 

ngày d nh tin hành i hi ln hai, và trong trng hp này i hi c tin 

hành không ph thuc vào s lng c ông hay i din u quyn tham d và 

c coi là hp l và có quyn quyt nh tt c các vn  mà i hi ng c 

ông ln th nht có th phê chun. 

4. Theo  ngh Ch ta i hi ng c ông có quyn thay i chng trình hp 

ã c gi kèm theo thông báo mi hp theo quy nh ti iu 17.3 ca iu l 

này.  
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iu 19. Th thc tin hành hp và biu quyt ti i hi ng c 
ông 

1. Vào ngày t chc hp i hi ng c ông, Công ty phi thc hin th tc ng 

k" c ông và phi thc hin vic ng k" cho n khi các c ông có quyn d 

hp có mt ng k" ht. 

2. Khi tin hành ng k" c ông, Công ty s cp cho tng c ông hoc i din 

c u quyn có quyn biu quyt mt th biu quyt, trên ó có ghi s ng 

k", h và tên ca c ông, h và tên i din c u quyn và s phiu biu 

quyt ca c ông ó. Khi tin hành biu quyt ti i hi, s th ng h ngh 

quyt c thu trc, s th phn i ngh quyt c thu sau, cui cùng m 

tng s phiu tán thành hay phn i  quyt nh. Tng s phiu ng h, phn 

i tng vn  hoc b phiu trng, s c Ch to thông báo ngay sau khi tin 

hành biu quyt vn  ó. i hi s t chn trong s i biu nhng ngi chu 

trách nhim kim phiu hoc giám sát kim phiu và nu i hi không chn thì 

Ch ta s chn nhng ngi ó. S thành viên ca ban kim phiu không quá ba 

ngi. 

3. C ông n d hp i hi ng c ông mun có quyn ng k" ngay và sau 

ó có quyn tham gia và biu quyt ngay ti i hi. Ch to không có trách 

nhim dng i hi  cho c ông n mun ng k" và hiu lc ca các t 

biu quyt ã tin hành trc khi c ông n mun tham d s  không b nh 

hng.  

4. Cuc hp i hi ng c ông s do Ch tch Hi ng qun tr ch trì, trng 

hp Ch tch Hi ng qun tr vng mt thì Phó Ch tch Hi ng qun tr hoc 

là ngi c i hi ng c ông bu ra s ch trì. Trng hp không ai trong 

s h có th ch trì i hi, thành viên Hi ng qun tr chc v cao nht có mt 

s t chc hp  bu ra Ch ta ca i hi ng c ông, Ch ta không nht 

thit phi là thành viên Hi ng qun tr. Ch tch, Phó Ch tch hoc Ch ta 

c i hi ng c ông bu ra  c mt th k"  lp biên bn i hi. 

Trng hp bu Ch ta, tên Ch ta c  c và s phiu bu cho Ch ta 

phi c công b. 

5. Quyt nh ca Ch to v trình t, th tc hoc các s kin phát sinh ngoài 

chng trình ca i hi ng c ông s mang tính phán quyt cao nht. 

6. Ch to i hi ng c ông có th hoãn hp i hi ngay c trong trng hp 

ã có  s i biu cn thit n mt thi im khác và ti mt a im do ch 
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to quyt nh mà không cn ly " kin ca i hi nu nhn thy rng (a) các 

thành viên tham d không th có ch ngi thun tin  a im t chc i hi, 

(b) hành vi ca nhng ngi có mt làm mt trt t hoc có kh nng làm mt trt 

t ca cuc hp hoc (c) s trì hoãn là cn thit  các công vic ca i hi c 

tin hành mt cách hp l. Ngoài ra, Ch to i hi có th hoãn i hi khi có s 

nht trí hoc yêu cu ca i hi ng c ông ã có  s lng i biu d hp 

cn thit. Thi gian hoãn ti a không quá ba ngày k t ngày d nh khai mc 

i hi. i hi hp li s ch xem xét các công vic l ra ã c gii quyt hp 

pháp ti i hi b trì hoãn trc ó.  

7. Trng hp ch ta hoãn hoc tm dng cuc hp i hi ng c ông trái vi 

quy nh ti khon 6 iu 19, i hi ng c ông bu mt ngi khác trong s 

nhng thành viên tham d  thay th ch ta iu hành cuc hp cho n lúc kt 

thúc và hiu lc các biu quyt ti cuc hp ó không b nh hng. 

8. Ch to ca i hi hoc Th k" i hi có th tin hành các hot ng mà h 

thy cn thit  iu khin i hi ng c ông mt cách hp l và có trt t; 

hoc  i hi phn ánh c mong mun ca a s tham d. 

9. Hi ng qun tr có th yêu cu các c ông hoc i din c u quyn tham 

d i hi ng c ông chu s kim tra hoc các bin pháp an ninh mà Hi 

ng qun tr cho là thích hp. Trng hp có c ông hoc i din c u 

quyn không chu tuân th nhng quy nh v kim tra hoc các bin pháp an 

ninh nói trên, Hi ng qun tr sau khi xem xét mt cách cn trng có th  t 

chi hoc trc xut c ông hoc i din nói trên tham gia i hi. 

10. Hi ng qun tr, sau khi ã xem xét mt cách cn trng, có th tin hành các 

bin pháp c Hi ng qun tr cho là thích hp : 

a. iu chnh s ngi có mt ti a im chính hp i hi ng c ông; 

b. Bo m an toàn cho mi ngi có mt ti a im ó; 

c. To iu kin cho c ông tham d (hoc tip tc tham d) i hi. 

Hi ng qun tr có toàn quyn thay i nhng bin pháp nêu trên và áp dng tt 

c các bin pháp nu Hi ng qun tr thy cn thit. Các bin pháp áp dng có 

th là cp giy vào ca hoc s dng nhng hình thc la chn khác. 

11. Trong trng hp ti i hi ng c ông có áp dng các bin pháp nói trên, 

Hi ng qun tr khi xác nh a im i hi có th: 
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a. Thông báo rng i hi s c tin hành ti a im ghi trong thông báo và 

ch to i hi s có mt ti ó (“a im chính ca i hi”); 

b. B trí, t chc  nhng c ông hoc i din c u quyn không d hp 

c theo iu khon này hoc nhng ngi mun tham gia  a im khác 

vi a im chính ca i hi có th ng thi tham d i hi;  

Thông báo v vic t chc i hi không cn nêu chi tit nhng bin pháp t 

chc theo iu khon này. 

12. Trong iu l này (tr khi hoàn cnh yêu cu khác), mi c ông s c coi là 

tham gia i hi  a im chính ca i hi. 

Hàng nm Công ty phi t chc hp i hi ng c ông ít nht mt ln. Cuc 

hp i hi ng c ông thng niên không c t chc di hình thc ly " 

kin bng vn bn. 

iu 20. Thông qua quyt nh ca i hi ng c ông 

1. Tr trng hp quy nh ti Khon 2 ca iu 20, các quyt nh ca i hi 

ng c ông s c thông qua khi có t 65% tr lên tng s phiu bu ca các c 

ông có quyn biu quyt có mt trc tip hoc thông qua i din c y quyn có 

mt ti i hi ng c ông. 

2. Các quyt nh ca i hi ng c ông liên quan n vic sa i và b sung 

iu l, loi c phiu và s lng c phiu c chào bán, sáp nhp, tái t chc và 

gii th Công ty, giao dch bán tài sn Công ty hoc chi nhánh hoc giao dch mua do 

công ty hoc các chi nhánh thc hin có giá tr t 50% tr lên tng giá tr tài sn ca 

Công ty và các chi nhánh ca Công ty tính theo s sách k toán ã c kim toán 

gn nht s ch c thông qua khi có t 75% tr lên tng s phiu bu các c ông 

có quyn biu quyt có mt trc tip hoc thông qua i din c u quyn có mt 

ti i hi ng c ông. 

3. Các quyt nh c thông qua ti cuc hp i hi ng c ông vi s c ông 

trc tip tham d và y quyn tham d i din 100% tng s c phn có quyn biu 

quyt là hp pháp và có hiu lc ngay c khi trình t và th tc triu tp, ni dung 

chng trình hp và th thc tin hành hp không c thc hin úng nh quy 

nh. 

4. Trng hp thông qua quyt nh di hình thc ly " kin bng vn bn thì 

quyt nh ca i hi ng c ông c thông qua nu c s c ông i din ít 

nht 75% tng s phiu biu quyt chp thun. 
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iu 21. Thm quyn và th thc ly " kin c ông bng vn bn  
thông qua quyt nh ca i hi ng c ông  

Thm quyn và th thc ly " kin c ông bng vn bn  thông qua quyt nh 

ca i hi ng c ông c thc hin theo quy nh sau ây: 

1. Hi ng qun tr có quyn ly " kin c ông bng vn bn  thông qua tt c 

các vn  thuc thm quyn quyt nh ca i hi ng c ông bt c lúc nào 

nu xét thy cn thit vì li ích ca công ty; 

2. Hi ng qun tr phi chun b phiu ly " kin, d tho quyt nh ca i hi 

ng c ông và các tài liu gii trình d tho quyt nh. Phiu ly " kin kèm 

theo d tho quyt nh và tài liu gii trình phi c gi bng phng thc bo 

m n c a ch thng trú ca tng c ông; 

3. Phiu ly " kin phi có các ni dung ch yu sau ây: 

a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày cp Giy chng nhn ng k" kinh 

doanh, ni ng k" kinh doanh ca công ty; 

b. Mc ích ly " kin; 

c. H, tên, a ch thng trú, quc tch, s Giy chng minh nhân dân, H 

chiu hoc chng thc cá nhân hp pháp khác ca c ông là cá nhân; tên, 

a ch thng trú, quc tch, s quyt nh thành lp hoc s ng k" kinh 

doanh ca c ông hoc i din theo u quyn ca c ông là t chc; s 

lng c phn ca tng loi và s phiu biu quyt ca c ông; 

d. Vn  cn ly " kin  thông qua quyt nh; 

e. Phng án biu quyt bao gm tán thành, không tán thành và không có " 

kin; 

f. Thi hn phi gi v công ty phiu ly " kin ã c tr li; 

g. H, tên, ch k" ca Ch tch Hi ng qun tr và ngi i din theo pháp 

lut ca công ty; 

4. Phiu ly " kin ã c tr li phi có ch k" ca c ông là cá nhân, ca ngi 

i din theo u quyn hoc ngi i din theo pháp lut ca c ông là t chc. 

Phiu ly " kin gi v công ty phi c ng trong phong bì dán kín và không 

ai c quyn m trc khi kim phiu. Các phiu ly " kin gi v công ty sau 

thi hn ã xác nh ti ni dung phiu ly " kin hoc ã b m u không hp 

l; 
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Trng hp sau thi hn ã xác nh ti ni dung phiu ly " kin mà c ông 

vn không gi phiu v công ty thì c coi nh là c ông ã ng " vi tt c 

ni dung cn ly " kin. 

5. Hi ng qun tr kim phiu và lp biên bn kim phiu di s chng kin ca 

Ban kim soát hoc ca c ông không nm gi chc v qun l" công ty. Biên 

bn kim phiu phi có các ni dung ch yu sau ây: 

a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày cp Giy chng nhn ng k" kinh 

doanh, ni ng k" kinh doanh; 

b. Mc ích và các vn  cn ly " kin  thông qua quyt nh; 

c. S c ông vi tng s phiu biu quyt ã tham gia biu quyt, trong ó 

phân bit s phiu biu quyt hp l và s biu quyt không hp l, kèm theo 

ph lc danh sách c ông tham gia biu quyt; 

d. Tng s phiu tán thành, không tán thành và không có " kin i vi tng vn 

; 

e. Các quyt nh ã c thông qua; 

f. H, tên, ch k" ca Ch tch Hi ng qun tr, ngi i din theo pháp lut 

ca công ty và ca ngi giám sát kim phiu. 

Các thành viên Hi ng qun tr và ngi giám sát kim phiu phi liên i chu 

trách nhim v tính trung thc, chính xác ca biên bn kim phiu; liên i chu 

trách nhim v các thit hi phát sinh t các quyt nh c thông qua do kim 

phiu không trung thc, không chính xác; 

6. Biên bn kt qu kim phiu phi c gi n các c ông trong thi vòng mi 

lm ngày, k t ngày kt thúc kim phiu; 

7. Phiu ly " kin ã c tr li, biên bn kim phiu, toàn vn ngh quyt ã 

c thông qua và tài liu có liên quan gi kèm theo phiu ly " kin u phi 

c lu gi ti tr s chính ca công ty; 

8. Quyt nh c thông qua theo hình thc ly " kin c ông bng vn bn có 

giá tr nh quyt nh c thông qua ti cuc hp i hi ng c ông.  

iu 22. Biên bn hp i hi ng c ông 

Ngi ch trì i hi ng c ông chu trách nhim t chc lu tr các biên bn 

i hi ng c ông và gi cho tt c các c ông trong vòng 15 ngày khi i hi 

ng c ông kt thúc. Biên bn i hi ng c ông c coi là bng chng xác 

thc v nhng công vic ã c tin hành ti i hi ng c ông tr khi có " kin 

phn i v ni dung biên bn c a ra theo úng th tc quy nh trong vòng 
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mi ngày k t khi gi biên bn. Biên bn phi c lp bng ting Vit, có ch k" 

xác nhn ca Ch ta i hi và Th k", và c lp theo quy nh ca Lut Doanh 

nghip và ti iu l này. Các bn ghi chép, biên bn, s ch k" ca các c ông d 

hp và vn bn u quyn tham d phi c lu gi ti tr s chính ca Công ty.  

iu 23. Yêu cu hy b quyt nh ca i hi ng c ông 

Trong thi hn chín mi ngày, k t ngày nhn c biên bn hp i hi ng c 

ông hoc biên bn kt qu kim phiu ly " kin i hi ng c ông, c ông, 

thành viên Hi ng qun tr, Tng giám c, Ban kim soát có quyn yêu cu Toà 

án hoc Trng tài xem xét, hu b quyt nh ca i hi ng c ông trong các 

trng hp sau ây: 

1. Trình t và th tc triu tp hp i hi ng c ông không thc hin úng theo 

quy nh ca Lut này và iu l công ty; 

2. Trình t, th tc ra quyt nh và ni dung quyt nh vi phm pháp lut hoc 

iu l công ty. 

Trng hp quyt nh ca i hi ng c ông b hy b theo quyt nh ca Tòa 

án hoc Trng tài, ngi triu tp cuc hp i hi ng c ông b hy b có th 

xem xét t chc li i hi ng c ông theo trình t, th tc quy nh ti Lut 

Doanh nghip và iu l này. 

VII. HI NG QUN TR 

iu 24. Thành phn và nhim k ca thành viên Hi ng qun tr 
1. S lng thành viên Hi ng qun tr ít nht là nm (05) ngi và nhiu nht là 

mi mt (11) ngi. Nhim k ca Hi ng qun tr là nm (05) nm. Nhim 

k ca thành viên Hi ng qun tr không quá nm (05) nm; thành viên Hi 

ng qun tr có th c bu li vi s nhim k không hn ch. Tng s thành 

viên Hi ng qun tr c lp phi chim ít nht mt phn ba (1/3) tng s thành 

viên Hi ng qun tr. S lng ti thiu thành viên Hi ng qun tr c lp 

c xác nh theo phng thc làm tròn xung. 

2. Các c ông nm gi c phn có quyn biu quyt trong thi hn liên tc ít nht 

sáu (06) tháng có quyn gp s quyn biu quyt ca tng ngi li vi nhau  

 c các ng viên Hi ng qun tr. C ông hoc nhóm c ông nm gi t 

5% n di 10% tng s c phn có quyn biu quyt c  c mt (01) ng 

viên; t 10% n di 30% c  c ti a hai (02) ng viên; t 30% n di 
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40% c  c ti a ba (03) ng viên; t 40% n di 50% c  c ti a 

bn (04) ng viên; t 50% n di 60% c  c ti a nm (05) ng viên; t 

60% n di 70% c  c ti a sáu (06) ng viên; t 70% n 80% c 

 c ti a by (07) ng viên; và t 80% n di 90% c  c ti a tám 

(08) ng viên. 

3. Trng hp s lng các ng viên Hi ng qun tr thông qua  c và ng c 

vn không  s lng cn thit, Hi ng qun tr ng nhim có th  c 

thêm ng c viên hoc t chc  c theo mt c ch do công ty quy nh. C 

ch  c hay cách thc Hi ng qun tr ng nhim  c ng c viên Hi 

ng qun tr phi c công b rõ ràng và phi c i hi ng c ông 

thông qua trc khi tin hành  c 

4. Thành viên Hi ng qun tr s không còn t cách thành viên Hi ng qun tr 

trong các trng hp sau: 

a. Thành viên ó không  t cách làm thành viên Hi ng qun tr theo quy 

nh ca Lut Doanh nghip hoc b lut pháp cm không c làm thành 

viên Hi ng qun tr; 

b. Thành viên ó gi n bng vn bn xin t chc n tr s chính ca Công 

ty; 

c. Thành viên ó b ri lon tâm thn và thành viên khác ca Hi ng qun tr 

có nhng bng chng chuyên môn chng t ngi ó không còn nng lc 

hành vi; 

d. Thành viên ó vng mt không tham d các cuc hp ca Hi ng qun tr 

liên tc trong vòng sáu tháng, và trong thi gian này Hi ng qun tr không 

cho phép thành viên ó vng mt và ã phán quyt rng chc v ca ngi 

này b b trng; 

e. Thành viên ó b cách chc thành viên Hi ng qun tr theo quyt nh ca 

i hi ng c ông. 

5. Hi ng qun tr có th b nhim ngi khác tm thi làm thành viên Hi ng 

qun tr  thay th ch trng phát sinh và thành viên mi này phi c chp 

thun ti i hi ng c ông ngay tip sau ó. Sau khi c i hi ng c 

ông chp thun, vic b nhim thành viên mi ó c coi là có hiu lc vào 

ngày c Hi ng qun tr b nhim. Nhim k ca thành viên Hi ng qun 

tr mi c tính t ngày vic b nhim có hiu lc n ngày kt thúc nhim k 
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ca Hi ng qun tr. Trong trng hp thành viên mi không c i hi 

ng c ông chp thun, mi quyt nh ca Hi ng qun tr cho n trc 

thi im din ra i hi ng c ông có s tham gia biu quyt ca thành viên 

Hi ng qun tr thay th vn c coi là có hiu lc.  

6. Vic b nhim các thành viên Hi ng qun tr phi c thông báo theo các 

quy nh ca pháp lut v chng khoán và th trng chng khoán. 

7. Thành viên Hi ng qun tr không nht thit phi là ngi nm gi c phn ca 

Công ty. 

iu 25. Quyn hn và nhim v ca Hi ng qun tr 
1. Hot ng kinh doanh và các công vic ca Công ty phi chu s qun l" hoc 

ch o thc hin ca Hi ng qun tr. Hi ng qun tr là c quan có y  

quyn hn  thc hin tt c các quyn nhân danh Công ty tr nhng thm 

quyn thuc v i hi ng c ông.  

2. Hi ng qun tr có trách nhim giám sát Tng giám c và các cán b qun l" 

khác. 

3. Quyn và ngha v ca Hi ng qun tr do lut pháp, iu l, các quy ch ni 

b ca Công ty và quyt nh ca i hi ng c ông quy nh. C th, Hi 

ng qun tr có nhng quyn hn và nhim v sau: 

a. Quyt nh k hoch phát trin sn xut kinh doanh và ngân sách hàng nm; 

b. Xác nh các mc tiêu hot ng trên c s các mc tiêu chin lc c i 

hi ng c ông thông qua; 

c. B nhim và bãi nhim các cán b qun l" công ty theo  ngh ca Tng 

giám c và quyt nh mc lng ca h;  

d. Quyt nh c cu t chc ca Công ty; 

e. Gii quyt các khiu ni ca Công ty i vi cán b qun l" cng nh quyt 

nh la chn i din ca Công ty  gii quyt các vn  liên quan ti các 

th tc pháp l" chng li cán b qun l" ó; 

f.  xut các loi c phiu có th phát hành và tng s c phiu phát hành theo 

tng loi; 

g.  xut vic phát hành trái phiu, trái phiu chuyn i thành c phiu và các 

chng quyn cho phép ngi s hu mua c phiu theo mc giá nh trc; 

h. Quyt nh giá chào bán trái phiu, c phiu và các chng khoán chuyn i;  
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i. B nhim, min nhim, cách chc Tng giám c hay cán b qun l" hoc 

ngi i din ca Công ty khi Hi ng qun tr cho rng ó là vì li ích ti 

cao ca Công ty. Vic bãi nhim nói trên không c trái vi các quyn theo 

hp ng ca nhng ngi b bãi nhim (nu có); 

j.  xut mc c tc hàng nm và xác nh mc c tc tm thi; t chc vic 

chi tr c tc; 

k.  xut vic tái c cu li hoc gii th Công ty. 

4. Nhng vn  sau ây phi c Hi ng qun tr phê chun: 

a. Thành lp chi nhánh hoc các vn phòng i din ca Công ty; 

b. Thành lp các công ty con ca Công ty;  

c. Trong phm vi quy nh ti iu 108.2 ca Lut Doanh nghip và tr trng 

hp quy nh ti iu 120.3 Lut Doanh nghip phi do i hi ng c 

ông phê chun, Hi ng qun tr tùy tng thi im quyt nh vic thc 

hin, sa i và hu b các hp ng ln ca Công ty (bao gm các hp ng 

mua, bán, sáp nhp, thâu tóm công ty và liên doanh); 

d. Ch nh và bãi nhim nhng ngi c Công ty u nhim là i din 

thng mi và Lut s ca Công ty; 

e. Vic vay n và vic thc hin các khon th chp, bo m, bo lãnh và bi 

thng ca Công ty; 

f. Các khon u t vt quá 20% giá tr k hoch và ngân sách kinh doanh 

hàng nm; 

g. Vic mua hoc bán c phn ca nhng công ty khác c thành lp  Vit 

Nam hay nc ngoài; 

h. Vic nh giá các tài sn góp vào Công ty không phi bng tin liên quan n 

vic phát hành c phiu hoc trái phiu ca Công ty, bao gm vàng, quyn s 

dng t, quyn s hu trí tu, công ngh và bí quyt công ngh; 

i. Vic công ty mua hoc thu hi không quá 10% mi loi c phn; 

j. Các vn  kinh doanh hoc giao dch mà Hi ng quyt nh cn phi có s 

chp thun trong phm vi quyn hn và trách nhim ca mình; 

k. Quyt nh mc giá mua hoc thu hi c phn ca Công ty. 
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5. Hi ng qun tr phi báo cáo i hi ng c ông v hot ng ca mình, c 

th là v vic giám sát ca Hi ng qun tr i vi Tng giám c và nhng 

cán b qun l" khác trong nm tài chính. Trng hp Hi ng qun tr không 

trình báo cáo cho i hi ng c ông, báo cáo tài chính hàng nm ca Công ty 

s b coi là không có giá tr và cha c Hi ng qun tr thông qua. 

6. Tr khi lut pháp và iu l quy nh khác, Hi ng qun tr có th u quyn 

cho nhân viên cp di và các cán b qun l" i din x l" công vic thay mt 

cho Công ty. 

7. Thành viên Hi ng qun tr (không tính các i din c u quyn thay th) 

c nhn thù lao cho công vic ca mình di t cách là thành viên Hi ng 

qun tr. Tng mc thù lao cho Hi ng qun tr s do i hi ng c ông 

quyt nh. Khon thù lao này s c chia cho các thành viên Hi ng qun tr 

theo tho thun trong Hi ng qun tr hoc chia u trong trng hp không 

tho thun c. 

8. Tng s tin tr thù lao cho các thành viên Hi ng qun tr và s tin thù lao 

cho tng thành viên phi c ghi chi tit trong báo cáo thng niên ca Công ty. 

9. Thành viên Hi ng qun tr nm gi chc v iu hành (bao gm c chc v 

Ch tch hoc Phó Ch tch), hoc thành viên Hi ng qun tr làm vic ti các 

tiu ban ca Hi ng qun tr, hoc thc hin nhng công vic khác mà theo 

quan im ca Hi ng qun tr là nm ngoài phm vi nhim v thông thng 

ca mt thành viên Hi ng qun tr, có th c tr thêm tin thù lao di dng 

mt khon tin công trn gói theo tng ln, lng, hoa hng, phn trm li 

nhun, hoc di hình thc khác theo quyt nh ca Hi ng qun tr. 

10. Thành viên Hi ng qun tr có quyn c thanh toán tt c các chi phí i li, 

n,  và các khon chi phí hp l" khác mà h ã phi chi tr khi thc hin trách 

nhim thành viên Hi ng qun tr ca mình, bao gm c các chi phí phát sinh 

trong vic ti tham d các cuc hp ca Hi ng qun tr, hoc các tiu ban ca 

Hi ng qun tr hoc i hi ng c ông. 

iu 26. Ch tch, Phó Ch tch Hi ng qun tr 
1. i hi ng c ông hoc Hi ng qun tr phi la chn trong s các thành 

viên Hi ng qun tr  bu ra mt Ch tch và mt Phó Ch tch. Ch tch Hi 

ng qun tr s không kiêm chc Tng giám c ca Công ty. Trng hp Ch 

tch Hi ng qun tr kiêm nhim chc Tng giám c phi c phê chun 

hàng nm ti i hi ng c ông thng niên. 
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2. Ch tch Hi ng qun tr có trách nhim triu tp và ch to i hi ng c 

ông và các cuc hp ca Hi ng qun tr, ng thi có nhng quyn và trách 

nhim khác quy nh ti iu l này và Lut Doanh nghip. Phó Ch tch có các 

quyn và ngha v nh Ch tch trong trng hp c Ch tch u quyn nhng 

ch trong trng hp Ch tch ã thông báo cho Hi ng qun tr rng mình 

vng mt hoc phi vng mt vì nhng l" do bt kh kháng hoc mt kh nng 

thc hin nhim v ca mình. Trong trng hp nêu trên Ch tch không ch nh 

Phó Ch tch hành ng nh vy, các thành viên còn li ca Hi ng qun tr s 

ch nh Phó Ch tch. Trng hp c Ch tch và Phó Ch tch tm thi không 

th thc hin nhim v ca h vì l" do nào ó, Hi ng qun tr có th b nhim 

mt ngi khác trong s h  thc hin nhim v ca Ch tch theo nguyên tc 

a s quá bán. 

3. Ch tch Hi ng qun tr phi có trách nhim m bo vic Hi ng qun tr 

gi báo cáo tài chính hàng nm, báo cáo hot ng ca công ty, báo cáo kim 

toán và báo cáo kim tra ca Hi ng qun tr cho các c ông ti i hi ng 

c ông; 

4. Trng hp c Ch tch và Phó Ch tch Hi ng qun tr t chc hoc b bãi 

min, Hi ng qun tr phi bu ngi thay th trong thi hn mi ngày. 

iu 27. Các cuc hp ca Hi ng qun tr 
1. Trng hp Hi ng qun tr bu Ch tch thì cuc hp u tiên ca nhim k 

Hi ng qun tr  bu Ch tch và ra các quyt nh khác thuc thm quyn 

phi c tin hành trong thi hn by ngày làm vic, k t ngày kt thúc bu c 

Hi ng qun tr nhim k ó. Cuc hp này do thành viên có s phiu bu cao 

nht triu tp. Trng hp có nhiu hn mt thành viên có s phiu bu cao nht 

và ngang nhau thì các thành viên ã bu theo nguyên tc a s mt ngi trong 

s h triu tp hp Hi ng qun tr. 

2. Các cuc hp thng k. Ch tch Hi ng qun tr phi triu tp các cuc hp 

Hi ng qun tr, lp chng trình ngh s, thi gian và a im hp ít nht by 

ngày trc ngày hp d kin. Ch tch có th triu tp hp bt k khi nào thy 

cn thit, nhng ít nht là mi qu" phi hp mt ln. 

3. Các cuc hp bt thng. Ch tch phi triu tp hp Hi ng qun tr, không 

c trì hoãn nu không có l" do chính áng, khi mt trong s các i tng di 

ây  ngh bng vn bn trình bày mc ích cuc hp và các vn  cn bàn: 

a. Tng giám c hoc ít nht nm cán b qun l"; 
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b. Hai thành viên Hi ng qun tr; 

c. Ch tch Hi ng qun tr;  

d. a s thành viên Ban kim soát. 

4. Các cuc hp Hi ng qun tr nêu ti Khon 3 iu 27 phi c tin hành 

trong thi hn mi lm ngày sau khi có  xut hp. Trng hp Ch tch Hi 

ng qun tr không chp nhn triu tp hp theo  ngh thì Ch tch phi chu 

trách nhim v nhng thit hi xy ra i vi công ty; nhng ngi  ngh t 

chc cuc hp c  cp n  Khon 3 iu 27 có th t mình triu tp hp 

Hi ng qun tr. 

5. Trng hp có yêu cu ca kim toán viên c lp, Ch tch Hi ng qun tr 

phi triu tp hp Hi ng qun tr  bàn v báo cáo kim toán và tình hình 

Công ty. 

6. a im hp. Các cuc hp Hi ng qun tr s c tin hành  a ch ã 

ng k" ca Công ty hoc nhng a ch khác  Vit Nam hoc  nc ngoài 

theo quyt nh ca Ch tch Hi ng qun tr và c s nht trí ca Hi ng 

qun tr. 

7. Thông báo và chng trình hp. Thông báo hp Hi ng qun tr phi c gi 

trc cho các thành viên Hi ng qun tr ít nht nm ngày trc khi t chc 

hp, các thành viên Hi ng có th t chi thông báo mi hp bng vn bn và 

vic t chi này có th có hiu lc hi t. Thông báo hp Hi ng phi c 

làm bng vn bn ting Vit và phi thông báo y  chng trình, thi gian, a 

im hp, kèm theo nhng tài liu cn thit v nhng vn  s c bàn bc và 

biu quyt ti cuc hp Hi ng và các phiu bu cho nhng thành viên Hi 

ng không th d hp.    

Thông báo mi hp c gi bng bu in, fax, th in t hoc phng tin 

khác, nhng phi bo m n c a ch ca tng thành viên Hi ng qun 

tr c ng k" ti công ty. 

8.  Các cuc hp ca Hi ng qun tr ln th nht ch c tin hành các quyt 

nh khi có ít nht ba phn t (3/4) s thành viên Hi ng qun tr có mt trc 

tip hoc thông qua ngi i din (ngi c u quyn). 

Trng hp không  s thành viên d hp theo quy nh, cuc hp phi c 

triu tp li trong thi hn mi lm (15) ngày k t ngày d nh hp ln th 
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nht. Cuc hp triu tp li c tin hành nu có hn mt na (1/2) s thành 

viên Hi ng qun tr d hp. 

9. Biu quyt. 

a. Tr quy nh ti Khon 9b iu 27, mi thành viên Hi ng qun tr hoc 

ngi c u quyn trc tip có mt vi t cách cá nhân ti cuc hp Hi 

ng qun tr s có mt phiu biu quyt; 

b. Thành viên Hi ng qun tr không c biu quyt v các hp ng, các 

giao dch hoc  xut mà thành viên ó hoc ngi liên quan ti thành viên 

ó có li ích và li ích ó mâu thun hoc có th mâu thun vi li ích ca 

Công ty. Mt thành viên Hi ng s không c tính vào s lng i biu 

ti thiu cn thit có mt  có th t chc mt cuc hp Hi ng qun tr v 

nhng quyt nh mà thành viên ó không có quyn biu quyt; 

c. Theo quy nh ti Khon 9d iu 27, khi có vn  phát sinh trong mt cuc 

hp ca Hi ng qun tr liên quan n mc  li ích ca thành viên Hi 

ng qun tr hoc liên quan n quyn biu quyt mt thành viên mà nhng 

vn  ó không c gii quyt bng s t nguyn t b quyn biu quyt 

ca thành viên Hi ng qun tr ó, nhng vn  phát sinh ó s c 

chuyn ti ch to cuc hp và phán quyt ca ch to liên quan n tt c 

các thành viên Hi ng qun tr khác s có giá tr là quyt nh cui cùng, 

tr trng hp tính cht hoc phm vi li ích ca thành viên Hi ng qun 

tr liên quan cha c công b mt cách thích áng; 

d. Thành viên Hi ng qun tr hng li t mt hp ng c quy nh ti 

iu 33.4a và iu 33.4b ca iu l này s c coi là có li ích áng k 

trong hp ng ó. 

10. Công khai li ích. Thành viên Hi ng qun tr trc tip hoc gián tip c 

hng li t mt hp ng hoc giao dch ã c k" kt hoc ang d kin k" 

kt vi Công ty và bit là mình có li ích trong ó, s phi công khai bn cht, 

ni dung ca quyn li ó trong cuc hp mà Hi ng qun tr ln u tiên xem 

xét vn  k" kt hp ng hoc giao dch này. Hoc thành viên này có th công 

khai iu ó ti cuc hp u tiên ca Hi ng qun tr c t chc sau khi 

thành viên này bit rng mình có li ích hoc s có li ích trong giao dch hoc 

hp ng liên quan.  
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11. Biu quyt a s. Hi ng qun tr thông qua các ngh quyt và ra quyt nh 

bng cách tuân theo " kin tán thành ca a s thành viên Hi ng qun tr có 

mt (trên 50%). Trng hp s phiu tán thành và phn i ngang bng nhau, lá 

phiu ca Ch tch s là lá phiu quyt nh. 

12. Hp trên in thoi hoc các hình thc khác. Cuc hp ca Hi ng qun tr có 

th t chc theo hình thc ngh s gia các thành viên ca Hi ng qun tr khi 

tt c hoc mt s thành viên ang  nhng a im khác nhau vi iu kin là 

mi thành viên tham gia hp u có th: 

a. Nghe tng thành viên Hi ng qun tr khác cùng tham gia phát biu trong 

cuc hp;  

b. Nu mun, ngi ó có th phát biu vi tt c các thành viên tham d khác 

mt cách ng thi. 

Vic trao i gia các thành viên có th thc hin mt cách trc tip qua in 

thoi hoc bng phng tin liên lc thông tin khác (k c vic s dng phng 

tin này din ra vào thi im thông qua iu l hay sau này) hoc là kt hp tt 

c nhng phng thc này. Theo iu l này,  thành viên Hi ng qun tr tham 

gia cuc hp nh vy c coi là “có mt” ti cuc hp ó. a im cuc hp 

c t chc theo quy nh này là a im mà nhóm thành viên Hi ng qun 

tr ông nht tp hp li, hoc nu không có mt nhóm nh vy, là a im mà 

Ch to cuc hp hin din. 

Các quyt nh c thông qua trong mt cuc hp qua in thoi c t chc 

và tin hành mt cách hp thc s có hiu lc ngay khi kt thúc cuc hp nhng 

phi c khng nh bng các ch k" trong biên bn ca tt c thành viên Hi 

ng qun tr tham d cuc hp này. 

13. Ngh quyt bng vn bn. Ngh quyt bng vn bn phi có ch k" ca tt c 

nhng thành viên Hi ng qun tr sau ây: 

a. Thành viên có quyn biu quyt v ngh quyt ti cuc hp Hi ng qun tr; 

b. S lng thành viên có mt không thp hn s lng thành viên ti thiu theo 

quy nh  tin hành hp Hi ng qun tr.  

Ngh quyt loi này có hiu lc và giá tr nh ngh quyt c các thành viên Hi 

ng qun tr thông qua ti mt cuc hp c triu tp và t chc theo thông l. 

Ngh quyt có th c thông qua bng cách s dng nhiu bn sao ca cùng mt 

vn bn nu mi bn sao ó có ít nht mt ch k" ca thành viên.  
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14. Biên bn hp Hi ng qun tr. Ch tch Hi ng qun tr có trách nhim 

chuyn biên bn hp Hi ng qun tr cho các thành viên và nhng biên bn ó 

s phi c xem nh nhng bng chng xác thc v công vic ã c tin 

hành trong các cuc hp ó tr khi có " kin phn i v ni dung biên bn trong 

thi hn mi ngày k t khi chuyn i. Biên bn hp Hi ng qun tr c lp 

bng ting Vit và phi có ch k" ca tt c các thành viên Hi ng qun tr 

tham d cuc hp. 

15. Các tiu ban ca Hi ng qun tr. Hi ng qun tr có th thành lp và u 

quyn hành ng cho các tiu ban trc thuc. Thành viên ca tiu ban có th gm 

mt hoc nhiu thành viên ca Hi ng qun tr và mt hoc nhiu thành viên 

bên ngoài theo quyt nh ca Hi ng qun tr. Trong quá trình thc hin quyn 

hn c u thác, các tiu ban phi tuân th các quy nh mà Hi ng qun tr 

 ra. Các quy nh này có th iu chnh hoc cho phép kt np thêm nhng 

ngi không phi là thành viên Hi ng qun tr vào các tiu ban nêu trên và 

cho phép ngi ó c quyn biu quyt vi t cách thành viên ca tiu ban 

nhng (a) phi m bo s lng thành viên bên ngoài ít hn mt na tng s 

thành viên ca tiu ban và (b) ngh quyt ca các tiu ban ch có hiu lc khi có 

a s thành viên tham d và biu quyt ti phiên hp ca tiu ban là thành viên 

Hi ng qun tr. 

16. Giá tr pháp l" ca hành ng. Các hành ng thc thi quyt nh ca Hi ng 

qun tr, hoc ca tiu ban trc thuc Hi ng qun tr, hoc ca ngi có t 

cách thành viên tiu ban Hi ng qun tr s c coi là có giá tr pháp l" k c 

trong trong trng hp vic bu, ch nh thành viên ca tiu ban hoc Hi ng 

qun tr có th có sai sót. 

VIII. TNG GIÁM C, CÁN B QUN L! KHÁC VÀ TH K! CÔNG 
TY 

iu 28. T chc b máy qun l" 

Công ty s ban hành mt h thng qun l" mà theo ó b máy qun l" s chu 

trách nhim và nm di s lãnh o ca Hi ng qun tr. B máy qun l" 

Công ty gm có mt Tng giám c, mt s Phó tng giám c và mt K toán 

trng do Hi ng qun tr b nhim. Tng giám c và Phó Tng giám c có 

th ng thi là thành viên Hi ng qun tr, và c Hi ng qun tr b 

nhim hoc bãi min bng mt ngh quyt c thông qua mt cách hp thc. 
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iu 29. Cán b qun l" 

1. Theo  ngh ca Tng giám c và c s chp thun ca Hi ng qun tr, 

Công ty c s dng s lng và loi cán b qun l" cn thit hoc phù hp vi 

c cu và thông l qun l" công ty do Hi ng qun tr  xut tu tng thi 

im. Cán b qun l" phi có s mn cán cn thit  các hot ng và t chc 

ca Công ty t c các mc tiêu  ra. 

2. Mc lng, tin thù lao, li ích và các iu khon khác trong hp ng lao ng 

i vi Tng giám c s do Hi ng qun tr quyt nh và hp ng vi 

nhng cán b qun l" khác s do Hi ng qun tr quyt nh sau khi tham kho 

" kin ca Tng giám c. 

iu 30. B nhim, min nhim, nhim v và quyn hn ca Tng 
giám c  

1. B nhim. Hi ng qun tr s b nhim mt thành viên trong Hi ng hoc 

mt ngi khác làm Tng giám c và s k" hp ng quy nh mc lng, thù 

lao, li ích và các iu khon khác liên quan n vic tuyn dng. Thông tin v 

mc lng, tr cp, quyn li ca Tng giám c phi c báo cáo trong i 

hi ng c ông thng niên và c nêu trong báo cáo thng niên ca Công 

ty. 

2. Nhim k. Theo iu 26 ca iu l này, Tng giám c có th không phi là 

Ch tch Hi ng qun tr. Nhim k ca Tng giám c là ba (03) nm tr khi 

Hi ng qun tr có quy nh khác và có th c tái b nhim. Vic b nhim 

có th ht hiu lc cn c vào các quy nh ti hp ng lao ng. Tng giám 

c không c phép là nhng ngi b pháp lut cm gi chc v này, tc là 

nhng ngi v thành niên, ngi không  nng lc hành vi, ngi ã b kt án 

tù, ngi ang thi hành hình pht tù, nhân viên lc lng v trang, các cán b 

công chc nhà nc và ngi ã b phán quyt là ã làm cho công ty mà h tng 

lãnh o trc ây b phá sn. 

3. Quyn hn và nhim v. Tng giám c có nhng quyn hn và trách nhim sau:  

a. Thc hin các ngh quyt ca Hi ng qun tr và i hi ng c ông, k 

hoch kinh doanh và k hoch u t ca Công ty ã c Hi ng qun tr 

và i hi ng c ông thông qua; 

b. Quyt nh tt c các vn  không cn phi có ngh quyt ca Hi ng qun 

tr, bao gm vic thay mt công ty k" kt các hp ng tài chính và thng 
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mi, t chc và iu hành hot ng sn xut kinh doanh thng nht ca 

Công ty theo nhng thông l qun l" tt nht; 

c. Kin ngh s lng và các loi cán b qun l" mà công ty cn thuê  Hi 

ng qun tr b nhim hoc min nhim khi cn thit nhm áp dng các hot 

ng cng nh các c cu qun l" tt do Hi ng qun tr  xut, và t vn 

 Hi ng qun tr quyt nh mc lng, thù lao, các li  ích và các iu 

khon khác ca hp ng lao ng ca cán b qun l"; 

d. Tham kho " kin ca Hi ng qun tr  quyt nh s lng ngi lao 

ng,  mc lng, tr cp, li ích, vic b nhim, min nhim và các iu 

khon khác liên quan n hp ng lao ng ca h; 

e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng nm, Tng giám c phi trình Hi ng qun tr 

phê chun k hoch kinh doanh chi tit cho nm tài chính tip theo trên c s 

áp ng các yêu cu ca ngân sách phù hp cng nh k hoch tài chính nm 

nm. 

f. Thc thi k hoch kinh doanh hàng nm c i hi ng c ông và Hi 

ng qun tr thông qua; 

g.  xut nhng bin pháp nâng cao hot ng và qun l" ca Công ty; 

h. Chun b các bn d toán dài hn, hàng nm và hàng tháng ca Công ty (sau 

ây gi là bn d toán) phc v hot ng qun l" dài hn, hàng nm và hàng 

tháng ca Công ty theo k hoch kinh doanh. Bn d toán hàng nm (bao 

gm c bn cân i k toán, báo cáo hot ng sn xut kinh doanh và báo 

cáo lu chuyn tin t d kin) cho tng nm tài chính s phi c trình  

Hi ng qun tr  thông qua và phi bao gm nhng thông tin quy nh ti 

các quy ch ca Công ty. 

i. Thc hin tt c các hot ng khác theo quy nh ca iu l này và các quy 

ch ca Công ty, các ngh quyt ca Hi ng qun tr, hp ng lao ng 

ca Tng giám c và pháp lut. 

4. Báo cáo lên Hi ng qun tr và các c ông. Tng giám c chu trách nhim 

trc Hi ng qun tr và i hi ng c ông v vic thc hin nhim v và 

quyn hn c giao và phi báo cáo các c quan này khi c yêu cu.  

5. Bãi nhim. Hi ng qun tr có th bãi nhim Tng giám c khi có t hai phn 

ba thành viên Hi ng qun tr tr lên biu quyt tán thành (trong trng hp 

này không tính biu quyt ca Tng giám c) và b nhim mt Tng giám c 
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mi thay th. Tng giám c b bãi nhim có quyn phn i vic bãi nhim này 

ti i hi ng c ông tip theo gn nht. 

iu 31. Th k" Công ty 

Hi ng qun tr s ch nh mt  ngi làm Th k" Công ty vi nhim k và nhng 

iu khon theo quyt nh ca Hi ng qun tr. Hi ng qun tr có th bãi 

nhim Th k" Công ty khi cn nhng không trái vi các quy nh pháp lut hin 

hành v lao ng. Hi ng qun tr cng có th b nhim mt hay nhiu Tr l" Th 

k" Công ty tu tng thi im. Vai trò và nhim v ca Th k" Công ty bao gm: 

a. T chc các cuc hp ca Hi ng qun tr, Ban kim soát và i hi ng 

c ông theo lnh ca Ch tch Hi ng qun tr hoc Ban kim soát; 

b. Làm biên bn các cuc hp; 

c. T vn v th tc ca các cuc hp; 

d. Cung cp các thông tin tài chính, bn sao biên bn hp Hi ng qun tr và 

các thông tin khác cho thành viên ca Hi ng qun tr và Ban kim soát. 

Th k" công ty có trách nhim bo mt thông tin theo các quy nh ca pháp lut và 

iu l công ty. 

IX. NHIM V CA THÀNH VIÊN HI NG QUN TR, TNG 
GIÁM C VÀ CÁN B QUN L! 

iu 32. Trách nhim cn trng ca Thành viên Hi ng qun tr, 
Tng giám c và cán b qun l" 

Thành viên Hi ng qun tr, Tng giám c và cán b qun l" c u thác có 

trách nhim thc hin các nhim v ca mình, k c nhng nhim v vi t cách 

thành viên các tiu ban ca Hi ng qun tr, mt cách trung thc và theo phng 

thc mà h tin là vì li ích cao nht ca Công ty và vi mt mc  cn trng mà 

mt ngi thn trng thng có khi m nhim v trí tng ng và trong hoàn 

cnh tng t. 

iu 33. Trách nhim trung thc và tránh các xung t v quyn li  

1. Thành viên Hi ng qun tr, Tng giám c và cán b qun l" không c 

phép s dng nhng c hi kinh doanh có th mang li li ích cho Công ty vì 

mc ích cá nhân; ng thi không c s dng nhng thông tin có c nh 

chc v ca mình  t li cá nhân hay  phc v li ích ca t chc hoc cá 

nhân khác. 
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2. Thành viên Hi ng qun tr, Tng giám c và cán b qun l" có ngha v 

thông báo cho Hi ng qun tr tt c các li ích có th gây xung t vi li ích 

ca Công ty mà h có th c hng thông qua các pháp nhân kinh t, các giao 

dch hoc cá nhân khác. Nhng i tng nêu trên ch c s dng nhng c 

hi ó khi các thành viên Hi ng qun tr không có li ích liên quan ã quyt 

nh không truy cu vn  này. 

3. Công ty không c phép cp các khon vay, bo lãnh, hoc tín dng cho các 

thành viên Hi ng qun tr, Tng giám c, cán b qun l" và gia ình ca h 

hoc pháp nhân mà nhng ngi này có các li ích tài chính, tr khi i hi ng 

c ông có quyt nh khác. 

4. Hp ng hoc giao dch gia Công ty vi mt hoc nhiu thành viên Hi ng 

qun tr, Tng giám c, cán b qun l", hoc nhng ngi liên quan n h hoc 

công ty, i tác, hip hi, hoc t chc mà mt hoc nhiu thành viên Hi ng 

qun tr, cán b qun l" hoc nhng ngi liên quan n h là thành viên, hoc 

có liên quan li ích tài chính, s không b vô hiu hoá vì nhng mi quan h va 

nêu, hoc vì thành viên Hi ng qun tr ó hoc cán b qun l" ó có mt hoc 

tham gia vào cuc hp liên quan hoc vào Hi ng qun tr hay tiu ban ã cho 

phép thc hin hp ng hoc giao dch, hoc vì nhng phiu bu ca h cng 

c tính khi biu quyt v mc ích ó, nu: 

a. i vi hp ng có giá tr t di 20% tng giá tr tài sn c ghi trong 

báo cáo tài chính gn nht, nhng yu t quan trng v hp ng hoc giao 

dch cng nh các mi quan h và li ích ca cán b qun l" hoc thành viên 

Hi ng qun tr ã c báo cáo cho Hi ng qun tr hoc tiu ban liên 

quan. ng thi, Hi ng qun tr hoc tiu ban ó ã cho phép thc hin 

hp ng hoc giao dch ó mt cách trung thc bng a s phiu tán thành 

ca nhng thành viên Hi ng không có li ích liên quan; hoc 

b. i vi nhng hp ng có giá tr ln hn 20% ca tng giá tr tài sn c 

ghi trong báo cáo tài chính gn nht, nhng yu t quan trng v hp ng 

hoc giao dch này cng nh mi quan h và li ích ca cán b qun l" hoc 

thành viên Hi ng qun tr ã c công b cho các c ông không có li 

ích liên quan có quyn biu quyt v vn  ó, và nhng c ông ó ã b 

phiu tán thành hp ng hoc giao dch này;  

c. Hp ng hoc giao dch ó c mt t chc t vn c lp cho là công 

bng và hp l" xét trên mi phng din liên quan n các c ông ca công 
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ty vào thi im giao dch hoc hp ng này c Hi ng qun tr hoc 

mt tiu ban trc thuc Hi ng qun tr hay các c ông cho phép thc 

hin, thông qua hoc phê chun. 

Thành viên Hi ng qun tr, Tng giám c, cán b qun l" hay ngi có liên 

quan ca h không c phép mua hay bán hoc giao dch theo bt c hình thc 

nào khác các c phiu ca công ty hoc công ty con ca công ty vào thi im h 

có c nhng thông tin chc chn s gây nh hng n giá ca nhng c phiu 

ó và các c ông khác li không bit nhng thông tin này. 

iu 34. Trách nhim v thit hi và bi thng  

1. Trách nhim v thit hi. Thành viên Hi ng qun tr, Tng giám c và cán b 

qun l" vi phm ngha v hành ng mt cách trung thc, không hoàn thành 

ngha v ca mình vi s cn trng, mn cán và nng lc chuyên môn s phi 

chu trách nhim v nhng thit hi do hành vi vi phm ca mình gây ra. 

2. Bi thng. Công ty s bi thng cho nhng ngi ã, ang và có nguy c tr 

thành mt bên liên quan trong các v khiu ni, kin, khi t ã, ang hoc có th 

s c tin hành cho dù ây là v vic dân s, hành chính (mà không phi là 

vic kin tng do Công ty thc hin hay thuc quyn khi xng ca Công ty) 

nu ngi ó ã hoc ang là thành viên Hi ng qun tr, cán b qun l", nhân 

viên hoc là i din c Công ty (hay công ty con ca Công ty) u quyn, hoc 

ngi ó ã hoc ang làm theo yêu cu ca Công ty (hay công ty con ca Công 

ty) vi t cách thành viên Hi ng qun tr, cán b qun l", nhân viên hoc i 

din c u quyn ca mt công ty, i tác, liên doanh, tín thác hoc pháp nhân 

khác. Nhng chi phí c bi thng bao gm: các chi phí phát sinh (k c phí 

thuê lut s), chi phí phán quyt, các khon tin pht, các khon phi thanh toán 

phát sinh trong thc t hoc c coi là mc hp l" khi gii quyt nhng v vic 

này trong khuôn kh lut pháp cho phép, vi iu kin là ngi ó ã hành ng 

trung thc, cn trng, mn cán và vi nng lc chuyên môn theo phng thc mà 

ngi ó tin tng rng ó là vì li ích hoc không chng li li ích cao nht ca 

Công ty, trên c s tuân th lut pháp và không có s phát hin hay xác nhn nào 

rng ngi ó ã vi phm nhng trách nhim ca mình. Công ty có quyn mua 

bo him cho nhng ngi ó  tránh nhng trách nhim bi thng nêu trên. 
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X. BAN KIM SOÁT 

iu 35. Thành viên Ban kim soát 

1. S lng thành viên Ban kim soát ca Công ty là ba (03) thành viên. Các thành 

viên Ban kim soát không phi là ngi trong b phn k toán, tài chính ca 

Công ty và không phi là thành viên hay nhân viên ca công ty kim toán c lp 

ang thc hin vic kim toán báo cáo tài chính ca Công ty. Ban kim soát phi 

có ít nht mt (01) thành viên là k toán viên hoc kim toán viên. 

Các thành viên Ban kim soát không phi là ngi có liên quan vi các thành 

viên Hi ng qun tr, Giám c (Tng giám c) iu hành và các cán b qun 

l" khác ca Công ty. Ban kim soát phi ch nh mt (01) thành viên làm 

Trng ban. Trng ban kim soát là ngi có chuyên môn v k toán. Trng 

ban kim soát có các quyn và trách nhim sau: 

a. Triu tp cuc hp Ban kim soát; 

b. Yêu cu Hi ng qun tr, Giám c (Tng giám c) iu hành và các cán 

b qun l" khác cung cp các thông tin liên quan  báo cáo Ban kim soát;  

c. Lp và k" báo cáo ca Ban kim soát sau khi ã tham kho " kin ca Hi 

ng qun tr  trình i hi ng c ông.  

2. Các c ông có quyn gp s phiu biu quyt ca tng ngi li vi nhau   

c các ng viên Ban kim soát. C ông hoc nhóm c ông nm gi t 5% n 

di 10% tng s c phn có quyn biu quyt c  c mt (01) ng viên; t 

10% n di 30% c  c ti a hai (02) ng viên; t 30% n di 40% 

c  c ti a ba (03) ng viên; t 40% n di 50% c  c ti a bn 

(04) ng viên; t 50% n di 60% c  c ti a nm (05) ng viên.     

3. Các thành viên ca Ban kim soát do i hi ng c ông bu theo phng thc 

bu dn phiu, nhim k ca Ban kim soát không quá nm (05) nm; thành viên 

Ban kim soát có th c bu li vi s nhim k không hn ch. 

4. Thành viên Ban kim soát không còn t cách thành viên trong các trng hp 

sau:  

a. Thành viên ó b pháp lut cm làm thành viên Ban kim soát; 

b. Thành viên ó t chc bng mt vn bn thông báo c gi n tr s chính 

cho Công ty; 



 



 

40

c. Thành viên ó b ri lon tâm thn và các thành viên khác ca Ban kim soát 

có nhng bng chng chuyên môn chng t ngi ó không còn nng lc 

hành vi; 

d. Thành viên ó vng mt không tham d các cuc hp ca Ban kim soát liên 

tc trong vòng sáu tháng liên tc, và trong thi gian này Ban kim soát không 

cho phép thành viên ó vng mt và ã phán quyt rng chc v ca ngi 

này b b trng; 

e. Thành viên ó b cách chc thành viên Ban kim soát theo quyt nh ca i 

hi ng c ông. 

iu 36. Ban kim soát 

1. Công ty phi có Ban kim soát và Ban kim soát s có quyn hn và trách nhim 

theo quy nh ti iu 123 ca Lut Doanh nghip và iu l này, ch yu là 

nhng quyn hn và trách nhim sau ây: 

a.  xut la chn công ty kim toán c lp, mc phí kim toán và mi vn 

 liên quan n s rút lui hay bãi nhim ca công ty kim toán c lp; 

b. Tho lun vi kim toán viên c lp v tính cht và phm vi kim toán trc 

khi bt u vic kim toán; 

c. Xin " kin t vn chuyên nghip c lp hoc t vn v pháp l" và m bo 

s tham gia ca nhng chuyên gia bên ngoài công ty vi kinh nghim trình  

chuyên môn phù hp vào công vic ca công ty nu thy cn thit; 

d. Kim tra các báo cáo tài chính hàng nm, sáu tháng và hàng qu" trc khi  

trình Hi ng qun tr; 

e. Tho lun v nhng vn  khó khn và tn ti phát hin t các kt qu kim 

toán gia k hoc cui k cng nh mi vn  mà kim toán viên c lp 

mun bàn bc; 

f. Xem xét th qun l" ca kim toán viên c lp và " kin phn hi ca ban 

qun l" công ty; 

g. Xem xét báo cáo ca công ty v các h thng kim soát ni b trc khi Hi 

ng qun tr chp thun; và 

h. Xem xét nhng kt qu iu tra ni b và " kin phn hi ca ban qun l". 

2. Thành viên ca Hi ng qun tr, Tng giám c và cán b qun l" phi cung 

cp tt c các thông tin và tài liu liên quan n hot ng ca Công ty theo yêu 



 



 

41

cu ca Ban kim soát. Th k" Công ty phi bo m rng toàn b bn sao chp 

các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cp cho các thành viên Hi ng 

qun tr và bn sao các biên bn hp Hi ng qun tr s phi c cung cp cho 

thành viên Ban kim soát vào cùng thi im chúng c cung cp cho Hi ng 

qun tr. 

3. Sau khi ã tham kho " kin ca Hi ng qun tr, Ban kim soát có th ban 

hành các quy nh v các cuc hp ca Ban kim soát và cách thc hot ng ca 

Ban kim soát. Ban kim soát phi hp ti thiu hai ln mt nm và s lng 

thành viên  tham gia các cuc hp ti thiu là hai ngi.  

4. Tng mc thù lao cho các thành viên Ban kim soát do i hi ng c ông 

quyt nh. Thành viên ca Ban kim soát cng s c thanh toán các khon chi 

phí i li, khách sn và các chi phí phát sinh mt cách hp l" khi h tham gia các 

cuc hp ca Ban kim soát hoc liên quan n hot ng kinh doanh ca Công 

ty. 

XI. QUYN IU TRA S SÁCH VÀ H S CÔNG TY 

iu 37. Quyn iu tra s sách và h s 

1. C ông hoc nhóm c ông  cp trong iu 24.2 và iu 35.2 ca iu l này 

có quyn trc tip hoc qua lut s hoc ngi c u quyn, gi vn bn yêu 

cu c kim tra trong gi làm vic và ti a im kinh doanh chính ca công 

ty danh sách c ông, các biên bn ca i hi ng c ông và sao chp hoc 

trích lc các h s ó. Yêu cu kim tra do phía lut s i din hoc i din 

c u quyn khác ca c ông phi kèm theo giy u quyn ca c ông mà 

ngi ó i din hoc mt bn sao công chng ca giy u quyn này. 

2. Thành viên Hi ng qun tr, thành viên Ban kim soát, Tng giám c và cán 

b qun l" có quyn kim tra s ng k" c ông ca Công ty, danh sách c ông 

và nhng s sách và h s khác ca Công ty vì nhng mc ích liên quan ti 

chc v ca mình vi iu kin các thông tin này phi c bo mt. 

3. Công ty s phi lu iu l này và nhng bn sa i b sung iu l, Giy 

chng nhn ng k" kinh doanh, các quy ch, các tài liu chng minh quyn s 

hu tài sn, biên bn hp i hi ng c ông và Hi ng qun tr, các báo cáo 

ca Ban kim soát, báo cáo tài chính hàng nm, s sách k toán và bt c giy t 

nào khác theo quy nh ca pháp lut ti tr s chính hoc mt ni khác vi iu 



 



 

42

kin là các c ông và c quan ng k" kinh doanh c thông báo v a im 

lu tr các giy t này. 

4. C ông có quyn c Công ty cp mt bn iu l công ty min phí. 

Trng hp công ty có website riêng, iu l này phi c công b trên website 

ó. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN 

iu 38. Công nhân viên và công oàn 

Tng giám c phi lp k hoch  Hi ng qun tr thông qua các vn  liên 

quan n vic tuyn dng, lao ng, buc thôi vic, lng bng, bo him xã hi, 

phúc li, khen thng và k lut i vi cán b qun l" và ngi lao ng cng nh 

nhng  mi quan h ca Công ty vi các t chc công oàn c công nhn theo các 

chun mc, thông l và chính sách qun l" tt nht, nhng thông l và chính sách 

quy nh ti iu l này, các quy ch ca Công ty và quy nh pháp lut hin hành. 

XIII. PHÂN CHIA LI NHUN 

iu 39. C tc 

1. Theo quyt nh ca i hi ng c ông và theo quy nh ca pháp lut, c tc 

s c công b và chi tr t li nhun gi li ca Công ty nhng không c 

vt quá mc do Hi ng qun tr  xut sau khi ã tham kho " kin c ông 

ti i hi ng c ông. 

2. Theo quy nh ca Lut Doanh nghip, Hi ng qun tr có th quyt nh thanh 

toán c tc gia k nu xét thy vic chi tr này phù hp vi kh nng sinh li 

ca công ty. 

3. Công ty không tr lãi cho khon tin tr c tc hay khon tin chi tr liên quan 

ti mt loi c phiu.  

4. Hi ng qun tr có th  ngh i hi ng c ông thông qua vic thanh toán 

toàn b hoc mt phn c tc bng c phiu và Hi ng qun tr là c quan thc 

thi quyt nh này. 

5. Trng hp c tc hay nhng khon tin khác liên quan ti mt loi c phiu 

c chi tr bng tin mt, Công ty s phi chi tr bng tin ng Vit Nam và có 

th thanh toán bng séc hoc lnh tr tin gi qua bu in ti a ch ã ng k" 

ca c ông th hng và trng hp có ri ro phát sinh (t a ch ã ng k" 
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ca c ông) thì c ông ó phi chu. Ngoài ra, các khon tin tr c tc hoc 

các khon tin khác c chi tr bng tin mt liên quan ti mt loi c phiu có 

th c chi tr bng chuyn khon ngân hàng khi Công ty ã có thông tin chi 

tit v ngân hàng ca c ông nhm cho phép Công ty thc hin c vic 

chuyn khon trc tip vào tài khon ngân hàng ca c ông. Trng hp Công 

ty ã chuyn khon theo úng các thông tin chi tit v ngân hàng do c ông 

cung cp mà c ông ó không nhn c tin, Công ty không phi chu trách 

nhim v khon tin Công ty chuyn cho c ông th hng. Vic thanh toán c 

tc i vi các c phiu niêm yt ti S Giao dch Chng khoán có th c tin 

hành thông qua công ty chng khoán hoc Trung tâm Lu k". 

6. Trng hp có s chp thun ca i hi ng c ông, Hi ng qun tr có th 

quyt nh và thông báo rng nhng ngi s hu c phn ph thông c nhn 

c tc bng các c phn ph thông thay cho c tc bng tin mt. Các c phn b 

sung  tr c tc này c ghi là nhng c phn ã thanh toán y  tin mua 

trên c s giá tr ca các c phn tr c tc phi tng ng vi s tin mt tr 

c tc. 

7. Cn c Lut Doanh nghip, Hi ng qun tr có th thông qua ngh quyt quy 

nh mt ngày c th làm ngày khoá s hot ng kinh doanh ca Công ty. Cn 

c theo ngày ó, nhng ngi ng k" vi t cách c ông hoc ngi s hu 

các chng khoán khác c quyn nhn c tc, lãi sut, phân chia li nhun, 

nhn c phiu, nhn thông báo hoc tài liu khác. Ngày khoá s này có th vào 

cùng ngày hoc vào thi im trc khi các quyn li ó c thc hin. iu 

này không nh hng ti quyn li ca hai bên trong giao dch chuyn nhng 

c phiu hoc chng khoán liên quan. 

iu 40. Các vn  khác liên quan n phân phi li nhun 

Các vn  khác liên quan n phân phi li nhun c thc hin theo quy nh ca 

pháp lut. 

XIV. TÀI KHON NGÂN HÀNG, QU D TR, NM TÀI CHÍNH VÀ H 

THNG K TOÁN 

iu 41. Tài khon ngân hàng 

1. Công ty s m tài khon ti mt hoc mt s ngân hàng Vit Nam hoc ti các 

ngân hàng nc ngoài c phép hot ng ti Vit Nam. 
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2. Theo s chp thun trc ca c quan có thm quyn, trong trng hp cn thit, 

Công ty có th m tài khon ngân hàng  nc ngoài  theo các quy nh ca pháp 

lut. 

3. Công ty s tin hành tt c các khon thanh toán và giao dch k toán thông qua 

các tài khon tin Vit Nam hoc ngoi t ti các ngân hàng mà Công ty m tài 

khon. 

iu 42. Nm tài chính 

Nm tài chính ca Công ty bt u t ngày u tiên ca tháng Mt hàng nm và kt 

thúc vào ngày th 31 ca tháng 12 cùng nm.  

iu 43. H thng k toán 

1. H thng k toán Công ty s dng là H thng K toán Vit Nam (VAS) hoc h 

thng k toán khác c B Tài chính chp thun. 

2. Công ty lp s sách k toán bng ting Vit. Công ty s lu gi h s k toán 

theo loi hình ca các hot ng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nhng h s 

này phi chính xác, cp nht, có h thng và phi   chng minh và gii trình 

các giao dch ca Công ty. 

3. Công ty s dng ng Vit Nam làm n v tin t dùng trong k toán. 

XV. BÁO CÁO THNG NIÊN, TRÁCH NHIM CÔNG B THÔNG TIN, 

THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

iu 44. Báo cáo hàng nm, sáu tháng và hàng qu" 

1. Công ty phi lp bn báo cáo tài chính hàng nm theo quy nh ca pháp lut 

cng nh các quy nh ca U ban Chng khoán Nhà nc và báo cáo phi c 

kim toán theo quy nh ti iu 46 ca iu l này, và trong thi hn 90  ngày 

k t khi kt thúc mi nm tài chính, phi np báo cáo tài chính hàng nm ã 

c i hi ng c ông thông qua cho c quan thu có thm quyn, U ban 

Chng khoán Nhà nc, S Giao dch Chng khoán và c quan ng k" kinh 

doanh. 

2. Báo cáo tài chính nm phi bao gm báo cáo kt qu hot ng sn xut kinh 

doanh phn ánh mt cách trung thc và khách quan tình hình v lãi và l ca 

Công ty trong nm tài chính và bn cân i k toán phn ánh mt cách trung thc 

và khách quan tình hình các hot ng ca Công ty cho n thi im lp báo 

cáo, báo cáo lu chuyn tin t và thuyt minh báo cáo tài chính. Trng hp 
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Công ty là mt công ty m, ngoài báo cáo tài chính nm còn phi bao gm bn 

cân i k toán tng hp v tình hình hot ng ca Công ty và các công ty con 

vào cui mi nm tài chính. 

3. Công ty phi lp các báo cáo sáu tháng và hàng qu" theo các quy nh ca U 

ban Chng khoán Nhà nc và np cho U ban Chng khoán Nhà nc và S 

Giao dch Chng khoán. 

4. Các báo cáo tài chính c kim toán (bao gm " kin ca kim toán viên), báo 

cáo sáu tháng và qu" ca công ty phi c công b trên website ca Công ty. 

5. Các t chc, cá nhân quan tâm u c quyn kim tra hoc sao chp bn báo 

cáo tài chính hàng nm ã c kim toán, báo cáo sáu tháng và hàng qu" trong 

gi làm vic ca Công ty, ti tr s chính ca Công ty và phi tr mt mc phí 

hp l" cho vic sao chp. 

iu 45. Công b thông tin và thông báo ra công chúng 

Công ty phi lp và công b Báo cáo thng niên theo các quy nh ca pháp lut v 

chng khoán và th trng chng khoán.  

XVI.       KIM TOÁN CÔNG TY 

iu 46. Kim toán 

1. Ti i hi ng c ông thng niên s ch nh mt công ty kim toán c lp, 

hot ng hp pháp ti Vit Nam và c U ban Chng khoán Nhà nc chp 

thun kim toán cho các công ty niêm yt, tin hành các hot ng kim toán 

Công ty cho nm tài chính tip theo da trên nhng iu khon và iu kin tho 

thun vi Hi ng qun tr.  

2. Công ty s phi chun b và gi báo cáo tài chính hàng nm cho công ty kim 

toán c lp sau khi kt thúc nm tài chính. 

3. Công ty kim toán c lp kim tra, xác nhn và báo cáo v báo cáo tài chính 

hàng nm cho bit các khon thu chi ca Công ty, lp báo cáo kim toán và trình 

báo cáo ó cho Hi ng qun tr trong vòng hai (02) tháng k t ngày kt thúc 

nm tài chính. Các nhân viên ca công ty kim toán c lp thc hin vic kim 

toán cho Công ty phi c U ban Chng khoán Nhà nc chp thun. 

4. Mt bn sao ca báo cáo kim toán s phi c gi ính kèm vi mi bn báo 

cáo k toán hàng nm ca Công ty. 
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5. Kim toán viên thc hin vic kim toán Công ty s c phép tham d mi cuc 

hp i hi ng c ông và c quyn nhn các thông báo và các thông tin 

khác liên quan n i hi ng c ông mà các c ông c quyn nhn và 

c phát biu " kin ti i hi v các vn  có liên quan n kim toán. 

XVII.  CON DU 

iu 47. Con du 

1. Hi ng qun tr s quyt nh thông qua con du chính thc ca Công ty và con 

du c khc theo quy nh ca lut pháp.  

2. Hi ng qun tr, Tng giám c có qui ch s dng và qun l" con du theo 

quy nh ca pháp lut hin hành.   

XVIII. CHM DT HOT NG VÀ THANH L! 

iu 48. Chm dt hot ng 

1. Công ty có th b gii th hoc chm dt hot ng trong nhng trng hp sau: 

a. Toà án tuyên b Công ty phá sn theo quy nh ca pháp lut hin hành; 

b. Gii th trc thi hn theo quyt nh ca i hi ng c ông.  

c. Các trng hp khác do pháp lut quy nh. 

2. Vic gii th Công ty trc thi hn do i hi ng c ông quyt nh, Hi 

ng qun tr thc hin. Quyt nh gii th này phi thông báo hay xin chp 

thun ca c quan có thm quyn (nu bt buc) theo quy nh. 

iu 49. Trng hp b tc gia các thành viên Hi ng qun tr và 
c ông 

Tr khi iu l này có quy nh khác, các c ông nm gi mt na s c phiu 

ang lu hành có quyn biu quyt trong bu c thành viên Hi ng qun tr có 

quyn  n khiu ni ti toà  yêu cu gii th theo mt hay mt s các cn c 

sau: 

1. Các thành viên Hi ng qun tr không thng nht trong qun l" các công vic 

ca Công ty dn n tình trng không t c s phiu cn thit theo quy nh 

 Hi ng qun tr hot ng. 

2. Các c ông không thng nht nên không th t c s phiu cn thit theo 

quy nh  tin hành bu thành viên Hi ng qun tr. 
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3. Có s bt ng trong ni b và hai hoc nhiu phe cánh c ông b chia r khin 

cho vic gii th s là phng án có li hn c cho toàn th c ông. 

iu 50. Thanh l" 

1. Ti thiu sáu tháng trc khi kt thúc thi hn hot ng ca Công ty hoc sau 

khi có mt quyt nh gii th Công ty, Hi ng qun tr phi thành lp Ban 

thanh l" gm ba thành viên. Hai thành viên do i hi ng c ông ch nh và 

mt thành viên do Hi ng qun tr ch nh t mt công ty kim toán c lp. 

Ban thanh l" s chun b các quy ch hot ng ca mình. Các thành viên ca 

Ban thanh l" có th c la chn trong s nhân viên Công ty hoc chuyên gia 

c lp. Tt c các chi phí liên quan n thanh l" s c Công ty u tiên thanh 

toán trc các khon n khác ca Công ty. 

2. Ban thanh l" có trách nhim báo cáo cho c quan ng k" kinh doanh v ngày 

thành lp và ngày bt u hot ng. K t thi im ó, Ban thanh l" s thay 

mt Công ty trong tt c các công vic liên quan n thanh l" Công ty trc Toà 

án và các c quan hành chính. 

3. Tin thu c t vic thanh l" s c thanh toán theo th t sau: 

a. Các chi phí thanh l"; 

b. Tin lng và chi phí bo him cho công nhân viên; 

c. Thu và các khon np có tính cht thu mà Công ty phi tr cho Nhà nc; 

d. Các khon vay (nu có); 

e. Các khon n khác ca Công ty; 

f. S d còn li sau khi ã thanh toán tt c các khon n t mc (a) n (e) trên 

ây s c phân chia cho các c ông. Các c phn u ãi s u tiên thanh 

toán trc. 

XIX. GII QUYT TRANH CHP NI B 

iu 51. Gii quyt tranh chp ni b 
1. Trng hp phát sinh tranh chp hay khiu ni có liên quan ti hot ng ca 

Công ty hay ti quyn ca các c ông phát sinh t iu l hay t bt c quyn 

hoc ngha v do Lut Doanh nghip hay các lut khác hoc các quy nh hành 

chính quy nh, gia:   

a. C ông vi Công ty; hoc 
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b. C ông vi Hi ng qun tr, Ban kim soát, Tng giám c hay cán b 

qun l" cao cp 

Các bên liên quan s c gng gii quyt tranh chp ó thông qua thng lng và 

hoà gii. Tr trng hp tranh chp liên quan ti Hi ng qun tr hay Ch tch 

Hi ng qun tr, Ch tch Hi ng qun tr s ch trì vic gii quyt tranh 

chp và s yêu cu tng bên trình bày các yu t thc tin liên quan n tranh 

chp trong vòng 10 ngày làm vic k t ngày tranh chp phát sinh. Trng hp 

tranh chp liên quan ti Hi ng qun tr hay Ch tch Hi ng qun tr, bt c 

bên nào cng có th yêu cu ch nh mt chuyên gia c lp  hành ng vi t 

cách là trng tài cho quá trình gii quyt tranh chp.   

2. Trng hp không t c quyt nh hoà gii trong vòng sáu tun t khi bt 

u quá trình hoà gii hoc nu quyt nh ca trung gian hoà gii không c 

các bên chp nhn, bt c bên nào cng có th a tranh chp ó ra Trng tài 

kinh t hoc Toà án kinh t. 

3. Các bên s t chu chi phí ca mình có liên quan ti th tc thng lng và hoà 

gii. Các chi phí ca Toà án s do Toà phán quyt bên nào phi chu.  

XX. B SUNG VÀ SA I IU L 

iu 52. B sung và sa i iu l 
1. Vic b sung, sa i iu l này phi c i hi ng c ông xem xét quyt 

nh. 

2. Trong trng hp có nhng quy nh ca pháp lut có liên quan n hot ng 

ca Công ty cha c  cp trong bn iu l này hoc trong trng hp có 

nhng quy nh mi ca pháp lut khác vi nhng iu khon trong iu l này 

thì nhng quy nh ca pháp lut ó ng nhiên c áp dng và iu chnh 

hot ng ca Công ty .            

XXI. NGÀY HIU LC  

iu 53. Ngày hiu lc 

1. Bn iu l này gm XXI chng 53 iu, c i hi ng c ông Công ty 

C phn Nhà Vit Nam nht trí thông qua ngày 11 tháng 06 nm 2007; c sa i 

ngày 27 tháng 06 nm 2013 và cùng chp thun hiu lc toàn vn ca iu l này . 
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2. iu l c lp thành 10 bn, có giá tr nh nhau, trong ó: 

a. 01 bn np ti Phòng công chng Nhà nc Thành ph H Chí Minh. 

b. 05 bn ng k" ti c quan chính quyn theo quy nh ca U ban nhân dân  

Thành ph H Chí Minh. 

c. 04 bn lu tr ti Vn phòng Công ty  

3. iu  l này là duy nht và chính thc ca Công ty  

4. Các bn sao hoc trích lc iu l Công ty có giá tr khi có ch k" ca Ch tch 

Hi ng qun tr hoc ti thiu mt phn hai (1/2) tng s thành viên Hi ng qun 

tr. 

Ch k" ca ngi i din theo pháp lut hoc các c ông sáng lp     

 Tp.HCM, Ngày 27 tháng 06 nm 2013 

 TNG GIÁM C 
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