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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
Thời gian: Ngày 19 tháng 04 n   2017 

Địa đ ểm: Khách sạn Le Meridien Sài Gòn 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG LÀM VIỆC 

13h30 đến 14h00 Đón khách và đăng ký cổ đông 

  Cổ đông đ ng ký với Ban kiể  tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu. 

14h00 đến 14h15 Khai mạc đại hội 

 

 Tuyên bố  ý do, đọc báo cáo thẩ  tra tư cách cổ đông và g ới thiệu thành phần 

tham dự Đại hội; 

 Trình Đại hộ  thông q a “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 

tạ  Đại hộ ”. 

 Trình Đại hội thông q a “    chế làm việc tạ  Đại hộ ” và “Chương trình Đại hộ ”. 

14h15 đến 15h45 Nội dung 

14h15 đến 14h25 
 Báo cáo hoạt động n   2016 của Hộ  đồng Quản trị (HĐ T) và định hướng 

chiến  ược hoạt động n   2017. 

14h25 đến 14h35 
 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) về kết quả hoạt động k nh doanh n   

2016 và kế hoạch k nh doanh n   2017. 

14h35 đến 14h45 
 Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động 

trong n   2016. 

14h45 đến 15h45 

 Tờ trình về Báo cáo tà  chính n   2016 (đã được kiểm toán) và việc lựa chọn 

công ty kiể  toán báo cáo tà  chính n   2017; 

 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận n   2016; 

 Tờ trình về kế hoạch hoạt động k nh doanh n   2017; 

 Tờ trình về kế hoạch n   2017 cho q ỹ hoạt động của HĐ T, th   ao của BK , 

mức thưởng cho Ban TGĐ; 

 Tờ trình V/v thoái vốn tại Công ty CP Quản lý Quỹ Đầ  tư Chứng khoán Bản 

Việt; 

 Tờ tr nh V/v thông q a đơn từ nhiệm của Thành v ên HĐ T; 

 Tờ trình về việc phát hành cổ phần cho CBCNV và phát hành thêm cổ phần ra 

bên ngoài; 

 Tờ trình về việc niêm yết cổ phần VCSC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM; 

 Sửa đổ  đ ều lệ công t  theo Thông tư 07. 

15h45 đến 16h00 Giải lao 

16h00 đến 16h15 Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông 

16h15 đến 16h30 Biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo 

16h30 đến 16h45 Bế mạc Đại hội 

16h30 đến 16h40  Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ. 

16h40 đến 16h45  Bế mạc Đại hội. 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
V/v: Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 

 
 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 
 

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hộ  đồng cổ đông thường n ên n   2017 Công 
ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban 
Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sa : 
 
I. CHỦ TỊCH ĐOÀN 

 
1. Bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐ T: Chủ tọa 
2. Ông Tô Hải   - Thành v ên HĐ T 
3. Ông Nguyễn Quang Bảo - Thành v ên HĐ T  

 
II. BAN THƯ KÝ 

 
1. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Trưởng Ban Thư ký  
2. Bà Cao Huyền Trang  - Thành v ên Ban Thư ký 
3. Ông B   Vũ Hoàng T  ên - Thành v ên Ban Thư ký 

 
III. BAN KIỂM PHIẾU 

 
1. Ông Nguyễn Đình Tr    - Trưởng Ban Kiểm phiếu 
2. Bà Đoàn D ệu Tú Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm phiếu 
3. Ông Thái Hoàng Anh Quân - Thành viên Ban Kiểm phiếu 

 
 

Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
V/v: Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2017 

 
 
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 
 
Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hộ  đồng cổ 
đông thông q a     chế làm việc tạ  Đại hội cổ đông thường n ên n   2017 như sa : 
 
I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

 
1. Nguyên tắc 

 
Các vấn đề phả  thông q a trong Đại hộ  theo q   định, đều phả  được thông qua bằng 
cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có q  ền biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người 
đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có gh  tên,  ã số cổ 
đông tha  dự Đại hội và dấu treo Công ty. 

 
2. Cách thức biểu quyết 

 
Cổ đông hoặc Ngườ  đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến 
đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phả  thông q a trong Đại 
hội, bằng cách g ơ cao ph ếu biểu quyết.  
 
Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phả  được g ơ cao 
hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không g ơ cao ph ếu biểu quyết được xem 
là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. 
 
Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Ngườ  đại diện được ủy quyền, được 
thực hiện bởi Ban Tổ chức Đại hội. 
 

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
 
Các quyết định của Đại hộ  đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng 
số phiếu bầu của các cổ đông có q  ền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông q a đại 
diện được ủy quyền có mặt tạ  Đại hộ  đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông   ên q an đến việc sửa đổi, bổ s ng Đ ều lệ, t ng vốn đ ều lệ và các 
vấn đề được q   định trong đ ều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số 
phiếu bầu các cổ đông có q  ền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông q a đại diện 
được ủy quyền có mặt tạ  Đại hộ  đồng cổ đông. 
 

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 
 
Các Cổ đông hoặc Ngườ  đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải: 
 

 Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.  

 Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp vớ  Chương trình Đại hội. 

 Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu. 
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III. CHỦ TỊCH ĐOÀN 
 

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. 
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn: 

 Đ ều khiển Đại hộ  theo chương trình và q   chế đã được Đại hội thông qua, Chủ 
tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số. 

 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và 
các vấn đề có liên quan trong suốt q á trình Đại hội. 

 Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thờ  g an Đại hội tiến hành. 
 

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI 
 

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. 
- Trách nhiệm của Ban Thư ký: 

 Gh  chép đầ  đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo 
cáo của Đoàn Chủ tịch. 

 Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tạ  Đại hội. 

 Lập và thông qua Biên bản Đại hội. 
 

V. BAN KIỂM PHIẾU 
 

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. 
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số  ượng cổ phần biểu quyết, làm 

biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu. 
 

Dự thảo Quy chế làm việc tạ  Đại hộ  nà  được thông q a kh  được sự chấp thuận của 65% số 
cổ phần có quyền biểu quyết tạ  đại hội. 
 
Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT                                                       

VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Theo q   định của Luật Doanh nghiệp, Đ ều lệ và các q   định, quy chế của Công ty, 

trong n   2016 Ban Kiể  soát (BK ) đã t ếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 

trong các  ĩnh vực sau: 

 Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành v n bản của Công t  theo q   định của Pháp 

luật và Đ ều lệ công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty. 

 Tham gia các buổi họp của Hộ  đồng Quản trị (HĐ T) và Ban Tổng G á  đốc (TGĐ), 

kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hộ  đồng cổ đông đối với 

HĐ T, Ban TGĐ. 

 Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐ T, Ban TGĐ trong công tác q ản 

lý. 

 Tham gia các buổi làm việc về chiến  ược, kế hoạch hoạt động của Công ty; Xem 

xét, đánh g á hoạt động của HĐ T   ên q an đến việc thực hiện các kế hoạch tài 

chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công t  trong tương  a . 

 Xe  xét các báo cáo định kỳ do Ban TGĐ  ập. 

 Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằ  đánh g á tính hợp lý của các 

số liệu tài chính. 

 Xe  xét, đánh g á, tha  g a góp ý trong q á trình soạn thảo và ban hành các quy 

trình, quy chế hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, những 

thiếu sót dễ mắc phả  để từ đó đưa ra những kiến nghị kịp thời và giải pháp phù hợp 

cho Ban  ãnh đạo. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT 

BKS kính trình Đại hội kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của 

Công t  cho đến ngày 31/12/2016 như sa : 

1. Hoạt động kinh doanh 

Tổng doanh th  n   2016 (hợp nhất) đạt 899 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 337,5 tỷ đồng, 

tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh th  đạt 37,54 %. 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2016 

Vốn đ ề   ệ 1.032.000.000.000 

Vốn chủ sở hữ  1.276.557.709.993 

Doanh th  th ần 899.051.982.233 

Lợ  nh ận sa  th ế 337.510.606.401 

Tỷ s ất  ợ  nh ận sa  th ế/Vốn chủ sở hữ  26,44% 

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2016) 
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2. Kiểm soát hoạt động và tuân thủ nội bộ 

Đến hết n   2016, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động 

của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội 

bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp 

thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. 

Công t  đã t ân thủ đầ  đủ các q   định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính 

cũng như trong các g ao dịch. Các thành v ên HĐ T, Ban TGĐ và các cán bộ quản  ý đã 

thực hiện đúng chức n ng, nh ệm vụ được g ao theo q   định của Luật Doanh nghiệp, 

Đ ều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hộ  đồng cổ đông. 

HĐ T đã ban hành các q   trình, q   chế, q   định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất 

trong toàn Công ty nhằ  t ng cường công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ 

thống quản trị tiên tiến. 

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS nhất trí với các nộ  d ng trong báo cáo đánh g á 

công tác quản  ý, đ ề  hành n   2016 của HĐ T và Ban TGĐ. BK  không cần phả  đưa 

ra quyết định nào về việc đ ều hành của HĐ T, Ban TGĐ và các phòng ban chức n ng. 

 

3. Kiểm soát báo cáo tài chính 

BKS xác nhận rằng sổ sách chứng từ về cơ bản được gh  chép và  ư  trữ đầ  đủ, đúng 

q   định của Nhà nước và cũng như các q   định của Công ty. BKS xác nhận số liệu theo 

báo cáo tài chính của Công t  cho n ên độ kết thúc vào ngà  31 tháng 12 n   2016 là 

phản ảnh một cách trung thực và hợp  ý kh  được Công ty TNHH Pricewaterhouse 

Coopers Việt Nam kiểm toán.  

Báo cáo tà  chính được lập đầ  đủ biểu mẫ  theo q   định của Bộ Tài chính, phù hợp với 

chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh khách quan tình hình tài chính của 

Công ty.  

 

4. Kiểm soát công tác quản lý, điều hành Công ty 

HĐ T của Công t  đã thực hiện đúng vai trò của  ình theo đúng q   định của pháp luật, 

Đ ều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hộ  đồng cổ đông.  

Ban TGĐ Công t  đã thực hiện tốt chủ trương, q  ết định do HĐ T ban hành,  ang  ại 

hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty. 

 

III. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ CẦN CHẤN CHỈNH 

BKS không có ý kiến về việc hoạt động và quản lý tài chính của Công ty.  
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 

- Thực hiện đầ  đủ chức n ng nh ệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của 

Công ty trong việc chấp hành đ ều lệ, nghị quyết của Đại hộ  đồng cổ đông, nghị quyết 

của HĐ T và các q   chế quản lý công ty. 

- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông t n thường xuyên trong BKS, phối hợp thường 

xuyên với HĐ T và Ban TGĐ nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. 

 

Trên đâ   à những nộ  d ng BK  x n báo cáo Đại hộ  đồng cổ đông. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

V/v: Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán) và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 

 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt; 
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Bản Việt. 
 

I. NỘI DUNG THỨ 1 
 
Hộ  đồng Quản trị đề nghị Đại hộ  đồng cổ đông thông q a báo cáo tà  chính n   2016 
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Báo cáo 
Thường niên 2016 đính kè ). 

 
II. NỘI DUNG THỨ 2 

 
Hộ  đồng Quản trị đề xuất Đại hộ  đồng cổ đông thông q a v ệc ủy quyền cho Hộ  đồng 
Quản trị  lựa chọn Công ty Kiể  toán cho n   tà  chính 2017. 
 

Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 
 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch HĐQT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

 

- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt; 
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ) đã kiểm toán của Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Bản Việt. 
 

Hộ  đồng Quản trị  đề xuất Đại hộ  đồng cổ đông thường n ên n   2017 thông qua việc phân 
phối lợi nhuận n   2016 như sa : 
 

Đơn vị tính: đồng 

Nội dung Giá trị 

Lợi nhuận sau thuế 333.112.864.578 

Trích   ỹ dự trữ bổ s ng góp vốn     16.655.643.229 

Trích   ỹ dự phòng tà  chính     16.655.643.229 

Trích   ỹ hoạt động của hộ  đồng q ản trị để  à  các hoạt động từ th ện xã hộ  (*) 12.000.000.000 

T ng vốn đ ề   ệ (**) 167.358.961.112 

Cổ tức 2016 đã tạ  ứng cho Cổ đông của VC C (600 đồng/cổ phần) bằng t ền 
 ặt (***) 

    31.500.000.000 

Cổ tức 2016 (600 đồng/cổ phần) bằng t ền  ặt (****) 61.920.000.000 

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2016 27.022.617.008 

 
(*) Trích   ỹ hoạt động của hộ  đồng q ản trị để  à  các hoạt động từ th ện xã hộ  dự kiến n   2017  à 
12.000.000.000 đồng. 
 
(**) Theo nghị quyết HĐ T số 04/2016/N HĐ T.VC C ngà  16/11/2016, Công t  đã t ng vốn đ ều lệ 
từ nguồn vốn chủ sở hữu thêm 20% trên vốn đ ều lệ 860 tỷ, bao gồm: 
+ Dùng phần lợi nhuận của n   2016  à 167.358.961.112 đồng 
+ Dùng phần lợi nhuận còn lại của các n   trước là 4.641.038.888 đồng. 
 
(***) Cổ tức n   2016 đã tạm ứng 6% vốn đ ều lệ theo Nghị quyết của Hộ  đồng Quản trị  02/2016/TB-
HDQT.VCSC ngày 22/04/2016 trên vốn Đ ều lệ 525 tỷ đồng  à 31.500.000.000 đồng. 
 
(****) Cổ tức n   2016 dự kiến chi thêm 6% trên vốn Đ ều lệ 1.032 tỷ đồng là 61.920.000.000 đồng. 

 
Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 

 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

 

- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 
 
Hộ  đồng Quản trị  đề xuất Đại hộ  đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch hoạt động 
k nh doanh n   2017 như sa : 
 

Đơn vị tính: triệu đồng 

ST
T 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 2016 

(Hợp nhất) 
Kế hoạch 2017 

(Hợp nhất) 

+/- so với 2016 

Giá trị 
Tỷ lệ 
(%) 

1 Tổng doanh th  899.052 1.015.626 116.574 12,97% 

2 Tổng ch  phí hoạt động 483.163 465.626 (17.537) -3,63% 

3 Tổng  ợ  nh ận trước th ế 415.889 550.000(*) 134.111 32,25% 

4 Cổ tức dự k ến Ủ  q  ền cho HĐ T q  ết định, dự k ến là 1.500 đồng/cổ phần 

 
(*) Trong trường hợp không thực hiện đợt phát hành cổ phần ra bên ngoài thì kế hoạch lợi nhuận trước 
thuế là 500 tỷ đồng. 

 
Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch HĐQT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

V/v: Kế hoạch năm 2017 cho Thù lao Ban Kiểm Soát và Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc 
 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 
 
Hộ  đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt đề xuất Đại hộ  đồng cổ đông 
thường n ên n   2017 thông qua Thù lao của Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng 
G á  đốc n   2017 như sa :  
 
I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017 

 
Hộ  đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiể  soát trong n   2017 như sa : 
 
Tổng mức thù lao cho Ban Kiể  soát (03 thành v ên): 180.000.000 đồng/n  , trong đó: 
 

 Trưởng Ban Kiể  soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng 

 Thành viên Ban Kiể  soát (02 người) : 4.000.000 đồng/tháng/người 
 

II. NỘI DUNG THỨ 2: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2017 
 
Mức thưởng cho Ban Tổng G á  đốc n   2017  à 8% trên phần vượt lợi nhuận trước 
thuế n   2017 so với lợi nhuận trước thuế n   2016. 
 

Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  13 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
V/V: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 

 
 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 

 
 

Hộ  đồng Quản trị  (“HĐ T”) Công T  Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công t ”) kính trình 

Đại hộ  đồng cổ đông thông q a các nội dung sau: 

I. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầ  tư Chứng khoán Bản Việt trở thành Công ty con của 

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt từ ngày 29/12/2014. Tuy nhiên, hoạt động kinh 

doanh các n   q a của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầ  tư Chứng khoán Bản Việt không 

đạt hiệu quả như  ong đợi. Cụ thể như sa : 

Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 

Vốn đ ề   ệ 130.000.000.000 130.000.000.000 

Lợ  nh ận sa  th ế 3.879.001.208 5.018.490.265 

Tỷ s ất  ợ  nh ận sa  th ế/Vốn đ ề   ệ 2,98% 3,86% 

 

Đồng thời, Hộ  đồng Quản trị  nhận định kế hoạch kinh doanh của Công ty con sắp tớ  cũng 

không có nhiề  tha  đổi, vì vậy Hộ  đồng Quản trị  kính trình Đại hội cổ đông thông q a v ệc 

thoái vốn tại Công ty con và giảm tỷ lệ sở hữu đến hết 51%, để làm t ng hiệu quả sử dụng 

vốn của Công ty. 

II. Việc thoái vốn không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữ  thương h ệu "Chứng khoán Bản 

Việt" và "Viet Capital Securities". 

III. Uỷ quyền cho Tổng G á  đốc triển kha  phương án thoái vốn, quyết định tỷ lệ nắm giữ sau 

khi thoát vốn phù hợp với tình hình thực tế và quyết định giá bán kh  thương  ượng với nhà 

đầ  tư, không thấp hơn g á đã đầ  tư  à 12.000 đồng/cổ phần. 

Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
V/V: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT 

 
 
 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 

 
 

Hộ  đồng Quản trị  Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt kính trình Đại hộ  đồng cổ đông 

thông qua các nội dung sau: 

Ngày 23/03/2017, Hộ  đồng Quản trị  nhận được và đã thông q a Đơn xin từ nhiệm của Ông 

Phạm Gia Tuấn - Thành viên Hộ  đồng Quản trị  nhiệm kỳ 2016 - 2020. Nay Hộ  đồng Quản trị  

kính trình Đại hộ  đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày 

19/04/2017. 

Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/v: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần ra bên ngoài cho nhà đầu tư 

và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên   
 

 
 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 

 
 

A. Phương án phát hành 
 

I. Phát hành cổ phần ra bên ngoài: 

 Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

 Mệnh g á: 10.000 đồng/cổ phần 

 Vốn đ ều lệ trước kh  phát hành: 1.032.000.000.000 đồng 

 Đố  tượng phát hành: phát hành riêng lẻ cho nhà đầ  tư tổ chức, cá nhân trong và 

ngoà  nước 

 Số  ượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.800.000 cổ phần 

 Tổng giá trị phát hành theo mệnh g á: 148.000.000.000 đồng 

 Vốn đ ều lệ sau phát hành: 1.180.000.000.000 đồng 

 Phương thức phát hành: Phát hành theo hình thức riêng lẻ 

 Giá phát hành: Ủy quyền HĐ T q  ết định, giá không thấp hơn g á trị sổ sách của 

công ty tại thờ  đ ểm 31/12/2016 

 Thời gian phát hành dự kiến:  a  kh  được UBCK thông qua, dự kiến trong n   

2017 

 Tổng tiền th  được sau khi phát hành cổ phần ra bên ngoài dự kiến được sử dụng 

để bổ sung vốn  ư  động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng. 

II. Phát hành cổ phần  theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên 

(CBCNV): 

1. Mục đích phát hành 

Một trong những nguyên tắc hoạt động của VCSC - “Tà  sản lớn nhất của chúng tôi chính 

 à con ngườ ”, VC C  ong   ốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng 

cách tạo ra nhiề  hơn nữa cơ hộ  và động lực cho nhân v ên th ng t ến trong công việc 

cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty.  

Nhằm mục đích ( ) Nâng cao va  trò, trách nh ệm và quyền lợi của CBCNV; (ii) Gắn liền 

lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho ngườ   ao động; (iii) Khuyến 

khích CBCNV h ng sa  công tác ch  ên  ôn tại Công ty; và (iv) Thu hút nhân tài và giữ 

chân những CBCNV có n ng  ực phục vụ lâu dài cho Công ty; Hộ  đồng Quản trị  Công ty 
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Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hộ  đồng cổ đông thông q a Phương án 

phát hành cổ phần theo chương trình  ựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo 

Phương án phát hành ch  t ết dướ  đâ .  

2. Phương án phát hành: 

2.1  Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty 

 Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 

 Mệnh giá: 10.000 đồng 

 Tổng số cổ phần phát hành: 2.000.000 cổ phần 

 Tổng mệnh giá phát hành: 20.000.000.000 đồng 

 Thời gian phát hành dự kiến: sa  kh  được UBCK thông qua, dự kiến trong n   

2017 

 Vốn đ ều lệ sau khi phát hành: 1.200.000.000.000 đồng 

 Đố  tượng được mua cổ phần:  CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

theo t ê  chí và danh sách được Hộ  đồng Quản trị  phê duyệt 

 Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 n   kể từ ngày phát hành 

 Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần 

 Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số  ượng cổ phần chào 

bán thì toàn bộ số  ượng cổ phần còn lại sẽ được Hộ  đồng Quản trị  quyết định phân 

phố  cho đố  tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ 

phần.    

2.2  Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 

Tổng tiền th  được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ 

sung vốn  ư  động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng. 

B. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty 
theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phần thực tế phát hành được 

Thông q a t ng vốn Đ ều lệ và chỉnh sửa vốn đ ều lệ trong đ ều lệ Công t   ên tương ứng 

với tổng mệnh giá số  ượng cổ phần thực tế phát hành cho cán bộ công nhân viên và 

phát hành ra bên ngoài cho nhà đầ  tư theo phương án phát hành nê  trên. 

C. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau 

 Quyết định thờ  đ ểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc 

theo đúng q   định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phần. 

 Quyết định xử lý số cổ phần không bán hết cho cán bộ công nhân viên và phân phối 

cho đố  tượng khác là CBCNV Công ty. 

 Quyết định ban hành t ê  chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần. 

 Quyết định t ê  chí, danh sách nhà đầ  tư   a cổ phần theo hình thức riêng lẻ. 

 Đà  phán và q  ết định g á bán cho nhà đầ  tư theo hình thức riêng lẻ. 

 Quyết định phương án ch  t ết sử dụng tiền th  được từ đợt phát hành. 
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D. Triển khai thực hiện 

Ủy quyền cho Hộ  đồng Quản trị  triển khai các công việc   ên q an theo đúng q   định 

của Luật Doanh nghiệp, Đ ều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán. 

 
Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
V/V: Thông qua niêm yết cổ phần trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

 
 
 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 

 
 

 

Hộ  đồng Quản trị  (“HĐ T”) Công T  Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công t ”) kính trình 

Đại hộ  đồng cổ đông thông q a các nội dung sau: 

 

I. Niêm yết toàn bộ cổ phần đang  ư  hành của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ 

Chí Minh dự kiến trong quý 2 hoặc q ý 3 n   2017. 

II. Uỷ quyền cho Hộ  đồng Quản trị triển kha  phương án và thực hiện việc niêm yết cổ phần 

Công ty vớ  các cơ q an nhà nước có thẩm quyền, chỉnh sửa đ ều lệ (nếu cần để đáp ứng 

q   định công ty niêm yết). 

 

Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
V/V: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty theo Thông tư 07 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 
- Căn cứ vào Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 

 
I. NỘI DUNG THỨ 1 
 

Hộ  đồng Quản trị  đề nghị Đại hộ  đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sửa đổ  Đ ều lệ 

Công t  được đ ều chỉnh theo q   định của Đ ều lệ mẫ  đính kè  Thông tư 07/2016/TT-BTC 

(“TT 07”) như sa : 

STT Đ ều/khoản Đ ều lệ hiện tại Đ ều chỉnh/Sửa đổi/Bổ sung 

1 Đ ề  3: Người 

đại diện theo 

pháp luật 

Nộ  d ng được loại bỏ: 

Ngườ  đạ  d ện theo pháp   ật của 
Công t  theo q   định tạ  Đ ề   ệ 
nà  phả  cư trú ở V ệt Na ; 
trường hợp vắng  ặt ở V ệt Na  
trên ba  ươ  (30) ngà  thì phả   ỷ 
q  ền bằng v n bản cho ngườ  
khác theo q   định pháp   ật để 
thực h ện các q  ền và nh ệ  vụ 
của Ngườ  đạ  d ện theo pháp   ật 
của Công t ; 

Nộ  d ng đ ều chỉnh như sa : 

Trường hợp ngườ  đại diện theo 

pháp luật xuất cảnh khỏi Việt 

Nam thì phải ủy quyền bằng v n 

bản cho người khác thực hiện 

quyền và nhiệm vụ của ngườ  đại 

diện theo pháp luật. 

2 
Đ ề  5. Mục 
t ê  hoạt 
động 

 

 Bổ sung thêm nội dung: 

Cung cấp đầ  đủ các nghiệp vụ/  

dịch vụ kinh doanh chứng khoán 

theo q   định của pháp luật. 

3 Đ ều 9. Các 

q   định về 

cấm và hạn 

chế 

 

Nộ  d ng được loại bỏ: 

Hợp đồng  ở tà  khoản g ao dịch 
chứng khoán không được chứa 
đựng những thoả th ận nhằ  
trốn tránh nghĩa vụ pháp  ý của 
Công t ; hạn chế phạ  v  bồ  
thường của Công t  hoặc ch  ển 
rủ  ro từ Công t  sang khách 
hàng; b ộc khách hàng thực h ện 
nghĩa vụ bồ  thường  ột cách 
không công bằng và các thoả 
th ận gâ  bất  ợ   ột cách không 
công bằng cho khách hàng. 
 

 

4  

 

Loại bỏ Đ ều 10.2  phần q   định 

đối với Tổng G á  đốc và người 

hành nghề chứng khoán  

- Không được đồng thờ   à     
v ệc cho tổ chức khác có q an 

Nộ  d ng được đ ều chỉnh:  

    định đối với thành viên Hội 

đồng Quản trị , Trưởng Ban Kiểm 

soát, Tổng G á  đốc 
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hệ sở hữ  vớ  Công t . 
- Không được đồng thời làm 
Tổng G á  đốc của  ột tổ chức 
chào bán chứng khoán ra công 
chúng hoặc tổ chức n ê   ết. 

- Chỉ được  ở tà  khoản g ao 
dịch chứng khoán cho  ình tạ  
Công t .     định nà  không áp 
dụng đố  vớ  trường hợp kh  
Công t  không phả   à thành 
v ên của  ở g ao dịch chứng 
khoán.  

 

a. Thành viên Hộ  đồng Quản trị  
của Công t  không được đồng 
thời là thành viên Hộ  đồng 
Quản trị , thành viên Hộ  đồng 
thành viên, Tổng G á  đốc 
của công ty chứng khoán 
khác; 

b. Trưởng Ban Kiểm soát không 
được đồng thời là thành viên 
Ban Kiể  soát, người quản lý 
của công ty chứng khoán 
khác; 

c. Tổng G á  đốc, Phó Tổng 
G á  đốc không được đồng 
thời làm việc cho công ty 
chứng khoán, công ty quản lý 
quỹ hoặc doanh nghiệp khác. 
Tổng G á  đốc, Phó Tổng 
G á  đốc không được là 
thành viên Hộ  đồng Quản trị, 
thành viên Hộ  đồng thành 
viên của công ty chứng khoán 
khác. 

5 Phần về cổ 

đông sáng  ập 

trong Công ty 

H ỷ bỏ Đ ề  15: Cổ đông sáng 
 ập trong Công ty 

Huỷ bỏ nội dung thông tin về cổ 

đông sáng  ập trong Công ty. Vì 

đ ều khoản này không còn giá trị 

pháp  ý. Theo q   định của LDN, 

Cổ đông sáng  ập chỉ bị ràng 

buộc nghĩa vụ pháp lý với công ty 

trong 3 n   kể từ ngày thành lập, 

theo đó Công t  Cổ Phần Chứng 

Khoán Bản Việt đã thành  ập 10 

n  , vì vậy, thông tin này không 

cần thiết. 

6 Đ ều 13:  

Cổ phần và 

chứng chỉ 

chứng khoán 

khác 

Đ ề  19: Chứng chỉ cổ phần Sắp xếp thành Đ ều 13:  

Bổ sung thêm nội dung: 

Trường hợp Công t  đã n ê   ết 

trên Sở giao dịch chứng khoán 

hợp pháp, Công ty sẽ không cấp 

Sổ cổ đông cho cổ đông. Mọi 

thông tin xác nhận về số cổ phần 

sở hữu của cổ đông sẽ thực hiện 

bở  Tr ng tâ   ư  ký chứng 

khoán, và theo q   định của pháp 

luật hiện hành 

7 Đ ều 14. 

Chuyển 

nhượng cổ 

phần 

Đ ều 12. Chuyển nhượng cổ phần 

Nộ  d ng được  oạ  bỏ: 
 
G ao dịch ch  ển nhượng cổ 

Đ ều chỉnh thành Đ ều 14 và sửa 

đổ  thành Đ ề  14.2 như sa : 

Giao dịch  à  tha  đổi quyền sở 

hữu cổ phần hoặc chiếm từ 10% 
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 phần để trở thành cổ đông nắ  
g ữ từ  ườ  phần tr   (10%) trở 
 ên vốn đ ề   ệ đã góp của Công 
t  phả  được UBCK chấp th ận 

trở lên vốn Đ ều lệ đã góp, g ao 

dịch dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cổ 

đông vượt qua hoặc xuống dưới 

các mức sở hữu 10%, 25%, 50%, 

75% vốn Đ ều lệ đã góp của 

Công ty phả  được UBCK chấp 

thuận. 

8 Điều 19. Các 

đại diện được 

uỷ quyền 

Đ ề  22. Ngườ  đạ  d ện theo ủ  
q  ền của cổ đông 

Đ ề  chỉnh thành Đ ề  19, và bổ 
s ng thê  nộ  d ng như sa : 

Trách nhiệm của ngườ  đại diện 
theo ủy quyền: 

a. Ngườ  đại diện theo ủy quyền 
nhân danh cổ đông thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của cổ 
đông tạ  Đại hộ  đồng cổ đông 
theo q   định của pháp luật. 
Mọi hạn chế của cổ đông đối 
vớ  ngườ  đại diện theo ủy 
quyền trong việc thực hiện các 
quyền, nghĩa vụ của cổ đông 
tương ứng tạ  Đại hộ  đồng cổ 
đông đều không có hiệu lực 
đối với bên thứ ba; 

b. Ngườ  đại diện theo ủy quyền 
có trách nhiệm tham dự đầy 
đủ cuộc họp của Đại hộ  đồng 
cổ đông; thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ được ủy quyền 
một cách trung thực, cẩn 
trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích 
hợp pháp của cổ đông ủy 
quyền; 

c. Ngườ  đại diện theo ủy quyền 
chịu trách nhiệ  trước cổ 
đông ủy quyền do vi phạm các 
nghĩa vụ q   định tạ  Đ ều 
này. Cổ đông ủy quyền chịu 
trách nhiệ  trước bên thứ ba 
đối với trách nhiệm phát sinh 
liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ được thực hiện thông qua 
ngườ  đại diện theo ủy quyền. 

9 Đ ều 23. 

Chương trình 

và nội dung 

họp Đại hội 

đồng cổ đông 

 

Đ ề  24: Chương trình và nộ  
d ng họp Đạ  hộ  đồng cổ đông 

Chuyển đổ  thành Đ ều 23 và bổ 

sung về nội dung thông báo 

chương trình họp cho cổ đông 

như sa : 

1. Thông báo họp Đại hộ  đồng 
cổ đông phải bao gồm 
chương trình họp và các 
thông tin liên quan về các vấn 
đề sẽ được thảo luận và biểu 
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quyết tạ  đại hộ . Đối với các 
cổ đông đã thực hiện việc  ư  
ký cổ phần, thông báo họp Đại 
hộ  đồng cổ đông có thể được 
gử  đến tổ chức  ư  ký, đồng 
thời công bố trên phương t ện 
thông tin của Sở Giao dịch 
Chứng khoán/ Trung tâm Giao 
dịch Chứng khoán, trên 
website của công t . Đối với 
các cổ đông chưa thực hiện 
việc  ư  ký cổ phần, thông báo 
họp Đại hộ  đồng cổ đông có 
thể được gửi cho cổ đông 
bằng cách chuyển tận tay 
hoặc gử  q a bư  đ ện bằng 
phương thức bảo đảm tớ  địa 
chỉ đã đ ng ký của cổ đông, 
hoặc tớ  địa chỉ do cổ đông đó 
cung cấp để phục vụ việc gửi 
thông t n. Trường hợp cổ đông 
đã thông báo cho Công t  
bằng v n bản về số fax hoặc 
địa chỉ thư đ ện tử, thông báo 
họp Đại hộ  đồng cổ đông có 
thể được gửi tới số fax hoặc 
địa chỉ thư đ ện tử đó. Trường 
hợp cổ đông  à người làm việc 
trong Công ty, thông báo có 
thể đựng trong phong bì dán 
kín gửi tận tay họ tạ  nơ   à  
việc. Thông báo họp Đại hội 
đồng cổ đông phả  được gửi 
trước ít nhất  ườ      (15) 
ngà  trước ngày họp Đại hội 
đồng cổ đông, (tính từ ngày 
 à thông báo được gửi hoặc 
chuyển đ   ột cách hợp lệ, 
được trả cước phí hoặc được 
bỏ vào hò  thư). Trường hợp 
Công ty có website, việc gửi 
tài liệu họp theo thông báo 
mời họp q   định tại Khoản 6 
này có thể thay thế bằng đ ng 
tả   ên trang thông t n đ ện tử 
của công ty và thông báo họp 
Đại hộ  đồng cổ đông phải 
được công bố trên website 
của Công t  đồng thời với việc 
gửi thông báo cho các cổ 
đông. Trường hợp này, thông 
báo mời họp phả  gh  rõ nơ , 
cách thức tải tài liệu và Công 
ty phải gửi tài liệu họp cho cổ 
đông nếu cổ đông  ê  cầu. 
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10 Nội dung về 

Bầu dồn 

phiếu 

 

Đ ều 27: Bầu dồn phiếu 

Nộ  d ng được loại bỏ 

1. Trước và trong cuộc họp Đại 
hộ  đồng cổ đông, các cổ đông 
có quyền cùng nhau lập nhóm 
để đề cử và dồn phiếu bầu cho 
người họ đề cử. 

 

2. Số  ượng ứng cử viên mà mỗi 
nhóm có quyền đề cử phụ 
thuộc vào số  ượng ứng cử viên 
do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở 
hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ 
thể như sa : 
- Cổ đông hoặc nhó  cổ 

đông sở hữ  từ [5%] đến 
dướ  [10%] trên tổng số cổ 
phần có q  ền b ể  q  ết 
được đề cử tố  đa  ột (01) 
ứng cử v ên vào Hộ  đồng 
  ản trị  và [ ột (01)] ứng 
cử v ên vào Ban K ểm soát; 

- Cổ đông hoặc nhó  cổ 
đông sở hữ  từ [10%] đến 
dướ  [20%] trên tổng số cổ 
phần có q  ền b ể  q  ết 
được đề cử tố  đa ha  (02) 
ứng cử v ên Hộ  đồng   ản 
trị  và [(02)] ứng cử v ên vào 
Ban K ể  soát; 

- Cổ đông hoặc nhó  cổ 
đông sở hữ  từ [20%] đến 
dướ  [30%] trên tổng số cổ 
phần có q  ền b ể  q  ết 
được đề cử tố  đa ba (03) 
ứng cử v ên Hộ  đồng   ản 
trị  và [ (03)] ứng cử v ên 
vào Ban K ể  soát; 

- Cổ đông hoặc nhó  cổ 
đông sở hữ  từ [30%] đến 
dướ  [40%] tổng số cổ phần 
có q  ền b ể  q  ết được 
đề cử tố  đa bốn (04) ứng 
viên Hộ  đồng   ản trị  và 
[bốn (04)] ứng cử v ên vào 
Ban K ể  soát; 

- Cổ đông hoặc nhó  cổ 
đông sở hữ  từ [40%] đến 
dướ  [50%] trên tổng số cổ 
phần có q  ền b ể  q  ết 
được đề cử tố  đa n   (05) 
ứng v ên Hộ  đồng   ản trị  
và [n   (05)] ứng cử viên 
vào Ban K ể  soát; 

- Cổ đông hoặc nhó  cổ 
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đông sở hữ  từ 50% trở  ên 
trên tổng số cổ phần có 
q  ền b ể  q  ết được đề 
cử đủ số ứng cử v ên Hộ  
đồng   ản trị và Ban K ể  
soát. 

3. Trường hợp số  ượng ứng cử 
v ên được cổ đông, nhó  cổ 
đông đề cử thấp hơn số ứng cử 
viên mà họ được quyền đề cử, 
số ứng cử viên còn lại do Hội 
đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm 
soát hoặc các cổ đông khác đề 
cử. 

4. Người trúng cử thành viên Hội 
đồng Quản trị  hoặc thành viên 
Ban Kiể  soát được xác định 
theo số phiếu bầu tính từ cao 
xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử 
viên có số phiếu bầu cao nhất 
cho đến kh  đủ số thành viên 
q   định tạ  Đ ều lệ này. 
Trường hợp có từ hai (02) ứng 
cử viên trở  ên đạt cùng số 
phiếu bầ  như nha  cho thành 
viên cuối cùng của Hộ  đồng 
Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì 
Đại hộ  đồng cổ đông sẽ tiến 
hành bầu lại trong số các ứng 
cử viên có số phiếu bầu ngang 
nhau hoặc lựa chọn theo tiêu 
chí của quy chế bầu cử hoặc 
Đ ều lệ công ty. 

11 Đ ều 26. 

Thông qua 

quyết định 

của Đại hội 

đồng cổ đông 

 

Đ ều 28. Thông qua quyết định 

của Đại hộ  đồng cổ đông 

 
 

Sắp xếp thành Đ ều 26, và bổ 

sung khoản 6 như sa : 

Quyết định của Đại hộ  đồng cổ 

đông phả  được thông báo đến cổ 

đông có q  ền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 

 ườ      (15) ngà , kể từ ngày 

quyết định được thông qua, hoặc 

có thể thay thế bằng việc đ ng tải 

trên trang thông t n đ ện tử của 

Công ty. 

12 
Đ ề  2. B ên 
bản họp Đạ  
hộ  đồng cổ 
đông 

 

Đ ề  30. B ên bản họp Đạ  hộ  
đồng cổ đông 

 

Sắp xếp thành Đ ều 29 và bổ 

sung nội dung: 

Việc gửi biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông có thể thay thế 

bằng việc đ ng tải lên trang thông 

t n đ ện tử của Công ty. 

13 Đ ều 31: 

Quyền và 

Đ ề  31: Thẩ  q  ền Hộ  đồng 
  ản trị  
 

Đ ề  chỉnh tên đ ề  khoản thành 
“   ền và nghĩa vụ của Hộ  đồng 
  ản trị ”. 
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nghĩa vụ của 

Hộ  đồng 

Quản trị  

Nộ  d ng cần đ ề  chỉnh: 
Hộ  đồng   ản trị phả   ập tức 
thông báo cho cổ đông trong 
những trường hợp sa  đâ : 
 
1. Công ty hoặc Ban  ãnh đạo của 
Công ty bị nghi ngờ có liên quan 
đến các hoạt động phi pháp. 
2. Tình trạng tài chính của Công 
ty tiếp tục suy giả  và không đáp 
ứng được các đ ều kiện theo quy 
định của pháp luật. 
3. Công ty kinh doanh bị thua lỗ 
từ 50% trên vốn chủ sở hữu. 
4. Công t  đề xuất tha  đổi Chủ 
tịch Hộ  đồng Quản trị, Trưởng 
ban kiểm soát. 
5. Xả  ra các trường hợp khẩn 
cấp làm ảnh hưởng xấ  đến lợi 
ích của Công ty và khác hàng. 
 

 

Và bổ sung thêm nội dung sau: 

Hộ  đồng   ản trị  phả  thông báo 
cho cổ đông và công bố thông t n 
cho Uỷ Ban Chứng Khoán, và các 
cơ q an có thẩ  q  ền có   ên 
q an về các trường hợp q ản  ý, 
đ ề  hành, và tình trạng cổ đông 
 ớn theo q   định về công bố 
thông t n áp dụng cho công t  
chứng khoán, và công t  đạ  
chúng. 
 

14  Nộ  d ng được h ỷ bỏ: 
Nghĩa vụ của thành viên Hộ  đồng 
Quản trị : 
1. Thực h ện nh ệ  vụ và q  ền 
hạn được g ao theo đúng q   định 
của L ật Doanh ngh ệp, L ật 
Chứng khoán, pháp   ật có   ên 
q an, Đ ề   ệ công t  và q  ết 
định của Đạ  hộ  đồng cổ đông. 
2. Thực h ện nh ệ  vụ và q  ền 
hạn được g ao  ột cách tr ng 
thực, cẩn trọng nhằ  bảo đả   ợ  
ích hợp pháp tố  đa của Công t  
và cổ đông. 
3. Tr ng thành vớ   ợ  ích của 
Công t  và cổ đông; không sử 
dụng thông t n, bí q  ết, cơ hộ  
k nh doanh của Công t ,  ạ  dụng 
địa vị, chức vụ và tà  sản của 
Công t  để tư  ợ  hoặc phục vụ  ợ  
ích của tổ chức, cá nhân khác. 
4. Tha  dự đầ  đủ các c ộc họp 
của Hộ  đồng   ản trị  và có ý 
k ến rõ ràng về các vấn đề được 
đưa ra thảo   ận tạ  c ộc họp. 
5. Thông báo kịp thờ , đầ  đủ, 
chính xác cho Công t  về các 
doanh ngh ệp  à thành v ên Hộ  
đồng   ản trị  và ngườ  có   ên 
q an của  ình  à  chủ hoặc có 
cổ phần, phần vốn góp ch  phố . 
Thông báo nà  được n ê   ết tạ  
trụ sở chính và ch  nhánh của 
Công ty. 
6. Các thành viên Hộ  đồng   ản 
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trị  không được t ng  ương, trả 
thưởng kh  Công t  không thanh 
toán đủ các khoản nợ đến hạn. 
7. Thực h ện các nghĩa vụ khác 
theo q   định của pháp   ật và 
Đ ề   ệ công t . 

15 Đ ều 32. 

Thành phần, 

nhiệm kỳ và 

số  ượng 

thành viên 

Hộ  đồng 

Quản trị  

 

Nộ  d ng được  oạ  bỏ: 
 
Thông t n về những ngườ  được 
đề cử vào Hộ  đồng   ản trị  phả  
được công bố trước kh  tổ chức 
Đạ  hộ  đồng cổ đông, gồ  có: 
danh tính của ứng viên; danh tính 
của cổ đông hoặc nhó  cổ đông 
đề cử ứng v ên đó; độ t ổ  và 
trình độ học vấn của ứng v ên; 
k nh ngh ệ  và trình độ ch  ên 
 ôn của ứng v ên; những vị trí 
công tác  à ứng v ên đả  nh ệ  
trong vòng n   (05) n   q a; 
những vị trí công tác  à ứng v ên 
đang đả  nh ệ ; báo cáo đánh 
g á về đóng góp của ứng v ên cho 
Công t  vớ  tư cách  à thành v ên 
Hộ  đồng   ản trị  trong trường 
hợp ứng v ên đó được tá  bổ 
nh ệ ; bản chất  ố  q an hệ của 
ứng v ên vớ  Công t ; các vị trí 
trong Hộ  đồng   ản trị  hoặc các 
vị trí chủ chốt khác  à ứng v ên 
nắ  g ữ, được đề cử tạ  các công 
t  khác; q an hệ của ứng v ên vớ  
ngườ  có   ên q an trong Công t ; 
q an hệ của ứng v ên vớ  đố  tác 
k nh doanh chính của Công t ; 
những thông t n   ên q an đến tình 
hình tài chính của ứng v ên và 
những vấn đề khác có thể ảnh 
hưởng tớ  nh ệ  vụ, tính độc  ập 
của ứng v ên vớ  tư cách  à thành 
viên Hộ  đồng   ản trị; v ệc ứng 
v ên từ chố  c ng cấp thông t n 
theo  ê  cầ  của Công t . 

Bổ s ng nộ  d ng đề cử thành 
viên Hộ  đồng   ản trị  vào Đ ề  
32  
“Đề cử, số  ượng, thành phần, và 
nh ệ  kỳ của Hộ  đồng   ản trị ” 
như sa : 
 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có 
quyền biểu quyết trong thời hạn 
liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 
quyền gộp số quyền biểu quyết 
của từng người lại vớ  nha  để đề 
cử các ứng viên Hộ  đồng Quản 
trị . Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 
tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử một (01) ứng 
viên; từ 10% đến dướ  30% được 
đề cử tố  đa ha  (02) ứng viên; từ 
30% đến dướ  40% được đề cử 
tố  đa ba (03) ứng viên; từ 40% 
đến dướ  50% được đề cử tố  đa 
bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 
dướ  60% được đề cử tố  đa n   
(05) ứng viên; từ 60% đến dưới 
70% được đề cử tố  đa sá  (06) 
ứng viên; từ 70% đến 80% được 
đề cử tố  đa bảy (07) ứng viên; và 
từ 80% đến dướ  90% được đề 
cử tố  đa tá  (08) ứng viên. 

 

16 
Đ ề  33. Tiêu 
ch ẩn, đ ề  
k ện  à  
thành viên 
Hộ  đồng 
  ản trị  

Nộ  d ng được  oạ  bỏ: 
Là cổ đông cá nhân sở hữu ít 

nhất n   phần tr   (05%) tổng 

số cổ phần phổ thông. 

 

17  Nộ  d ng được  oạ  bỏ: 
Cơ cấu Hộ  đồng Quản trị  phải 
đảm bảo sự cân đối giữa các 
thành viên có kiến thức và kinh 
nghiệm về pháp luật, tài chính và 
chứng khoán; đảm bảo sự cân đối 
giữa các thành v ên k ê  đ ều 
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hành và các thành viên không 
đ ề  hành, trong đó tối thiểu một 
phần ba (1/3) tổng số thành viên 
Hộ  đồng Quản trị  phải là thành 
viên Hộ  đồng Quản trị  không 
đ ều hành. 

18 Bổ sung thêm 

nội dung 

Thành viên 

độc lập Hội 

đồng Quản trị  

theo Đ ều lệ 

mẫ  Thông tư 

07 

 
Đ ề  34. Thành v ên độc lập Hội 
đồng Quản trị  

1.  Thành v ên độc lập Hộ  đồng 

Quản trị là thành viên Hội 

đồng Quản trị  đáp ứng các 

tiêu chuẩn và đ ều kiện theo 

q   định tạ  các v n bản pháp 

luật hiện hành. 

2.   Thành v ên độc lập Hộ  đồng 

Quản trị phải thông báo với 

Hộ  đồng Quản trị  khi không 

còn đáp ứng đủ Đ ều kiện 

theo q   định tại Khoản 1 

Đ ề  nà  và đương nh ên 

không còn  à thành v ên độc 

lập Hộ  đồng Quản trị  kể từ 

ngà  không đáp ứng đủ Đ ều 

kiện nêu trên. Hộ  đồng Quản 

trị  phả  thông báo trường hợp 

thành v ên độc lập Hộ  đồng 

Quản trị không còn đáp ứng 

đủ Đ ều kiện tại cuộc họp Đại 

hộ  đồng cổ đông gần nhất 

hoặc triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông để bầu bổ sung 

hoặc thay thế thành v ên độc 

lập Hộ  đồng Quản trị  đó 

trong thời hạn 6 tháng kể từ 

ngày nhận được thông báo 

của thành v ên độc lập Hội 

đồng Quản trị . 

3. Nhiệm kỳ của thành v ên độc 

lập Hộ  đồng Quản trị giống 

với nhiệm kỳ của các thành 

v ên khác nhưng không được 

bổ nhiệm lại trong nhiệm kỳ 

tiếp theo. 

4. Thành v ên độc lập Hộ  đồng 

Quản trị  có các nhiệm vụ và 

quyền hạn giống thành viên 

Hộ  đồng Quản trị  khác, 

ngoài ra còn có các quyền 
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hạn sau: 

a. Đề xuất với Hộ  đồng 

Quản trị  tổ chức cuộc họp 

Đại hộ  đồng cổ đông bất 

thường hoặc đề xuất với 

Ban Kiểm soát tổ chức 

cuộc họp Đại hộ  đồng cổ 

đông bất thường trong 

trường hợp Hộ  đồng 

Quản trị  phản đố  đề nghị 

này; 

b. Thuê tổ chức tư vấn 

hoặc kiể  toán để thực 

hiện nhiệm vụ của mình; 

c. Đưa ra ý k ến độc lập 

về các vấn đề liên quan 

đến kế hoạch khen 

thưởng, trả thù lao cho 

thành viên Hộ  đồng Quản 

trị  và người quản lý công 

ty; 

d. Đưa ra các ý k ến độc 

lập về các giao dịch lớn có 

  ên q an và báo cáo cơ 

quan quản lý khi xét thấy 

cần thiết. 

5. Cách thức tổ chức và phối hợp 

hoạt động của các thành v ên độc 

lập Hộ  đồng Quản trị: Hoạt động 

theo quy chế của Hộ  đồng Quản 

trị .  

19 Đ ều 35: Chủ 

tịch Hộ  đồng 

Quản trị  

Đ ều 37: Chủ tịch Hộ  đồng Quản 

trị  

Nộ  d ng được đ ều chỉnh: 

Trường hợp Chủ tịch Hộ  đồng 
Quản trị  vắng mặt thì uỷ quyền 
bằng v n bản cho một thành viên 
khác để thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ của Chủ tịch Hộ  đồng 
Quản trị  theo nguyên tắc quy 
định tạ  Đ ều lệ nà . Trường hợp 
không có ngườ  được uỷ quyền 
hoặc Chủ tịch Hộ  đồng Quản trị  
không làm việc được hoặc vị trí 
Chủ tịch Hộ  đồng Quản trị  bị 
trống thì các thành viên còn lại 
bầu một (01) người trong số các 

Sắp xếp thành Đ ều 35, và bổ 

sung nội dung: 

1. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch 
Hộ  đồng Quản trị  có thể 
tuyển dụng thư ký công t  để 
hỗ trợ Hộ  đồng Quản trị  và 
Chủ tịch Hộ  đồng Quản trị  
thực hiện các nghĩa vụ thuộc 
thẩm quyền theo q   định của 
pháp luật. Thư ký Công t  có 
các quyền và nghĩa vụ theo 
q   định tạ  Đ ều lệ này. 

2. Chủ tịch Hộ  đồng Quản trị  có 
thể bị bãi miễn theo quyết định 
của Hộ  đồng Quản trị . 
Trường hợp cả Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị  từ chức hoặc bị 
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thành viên, tạm thời giữ chức Chủ 
tịch Hộ  đồng Quản trị  theo 
nguyên tắc đa số quá bán. 

 

 

bãi miễn, Hộ  đồng Quản trị  
phải bầ  người trong số các 
thành viên còn lạ  để thay thế 
trong thời hạn  ười (10) ngày. 

3. Trường hợp không có người 
được uỷ quyền hoặc Chủ tịch 
Hộ  đồng Quản trị  không làm 
việc được hoặc vị trí Chủ tịch 
Hộ  đồng Quản trị  bị trống thì 
các thành viên còn lại bầu một 
(01) người trong số các thành 
viên, tạm thời giữ chức Chủ 
tịch Hộ  đồng Quản trị theo 
nguyên tắc đa số quá bán. 

20 Đ ều 36. 

Cuộc họp Hội 

đồng Quản trị  

và biên bản 

cuộc họp 

 

Đ ều 34. Cuộc họp Hộ  đồng 

Quản trị  và biên bản cuộc họp 

Sửa đổi nội dung sau: 

Chủ tịch Hộ  đồng Quản trị  phải 
triệu tập họp Hộ  đồng Quản trị  
trong thời hạn  ườ      (15) ngà  
trong các trường hợp sa  đâ : 

2. Nhận được đề nghị của Ban 
K ể  soát; 

3. Nhận được đề nghị của 
Tổng G á  đốc hoặc ít nhất 
n   (05) ngườ  q ản  ý 
khác; 

4. Nhận được đề nghị của ít 
nhất ha  (02) thành v ên Hộ  
đồng   ản trị ; 

5. Đề nghị họp phả  được  ập 
thành v n bản, trong đó nê  
rõ  ục đích, vấn đề cần 
thảo   ận và q  ết định 
th ộc thẩ  q  ền của Hộ  
đồng   ản trị . 

Sắp xếp thành Đ ều 36. 

Sửa đổi nộ  d ng theo Đ ều 153 

LDN và Thông tư 07: 

Chủ tịch Hộ  đồng Quản trị  phải 

triệu tập họp Hộ  đồng Quản trị  

trong thời hạn bảy (07) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được đề 

nghị q   định tại Khoản 3 Đ ều 

này. 

21   
Bổ sung thêm hình thức họp của 
Hộ  đồng Quản trị  

1. Họp trên đ ện thoại hoặc 
các hình thức khác. Cuộc 
họp của Hộ  đồng Quản trị  
có thể tổ chức theo hình 
thức nghị sự giữa các 
thành viên của Hộ  đồng 
Quản trị  khi tất cả hoặc 
một số thành v ên đang ở 
những địa đ ểm khác nhau 
với đ ều kiện là mỗi thành 
viên tham gia họp đều có 
thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội 
đồng Quản trị  khác cùng 
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tham gia phát biểu trong 
cuộc họp; 

2. Nếu muốn, ngườ  đó có 
thể phát biểu với tất cả 
các thành viên tham dự 
khác một cách đồng thời. 

Việc trao đổi giữa các 
thành viên có thể thực 
hiện một cách trực tiếp 
q a đ ện thoại hoặc bằng 
phương t ện liên lạc thông 
tin khác (kể cả việc sử 
dụng phương t ện này 
diễn ra vào thờ  đ ểm 
thông q a Đ ều lệ hay sau 
này) hoặc là kết hợp tất cả 
những phương thức này. 
Theo Đ ều lệ này, thành 
viên Hộ  đồng Quản trị  
tham gia cuộc họp như 
vậ  được co   à “có  ặt” 
tại cuộc họp đó. Địa đ ểm 
cuộc họp được tổ chức 
theo q   định nà   à địa 
đ ểm mà nhóm thành viên 
Hộ  đồng Quản trị đông 
nhất tập hợp lại, hoặc nếu 
không có một nhó  như 
vậy,  à địa đ ểm mà Chủ 
toạ cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được 
thông qua trong một cuộc 
họp q a đ ện thoạ  được 
tổ chức và tiến hành một 
cách hợp thức sẽ có hiệu 
lực ngay khi kết thúc cuộc 
họp nhưng phả  được 
khẳng định bằng các chữ 
ký trong biên bản của tất 
cả thành viên Hộ  đồng 
Quản trị  tham dự cuộc 
họp này. 

3. Ngôn ngữ. Các thảo luận tại 
các cuộc họp Hộ  đồng Quản 
trị  sẽ được tiến hành bằng 
tiếng Việt. Các thành viên Hội 
đồng Quản trị  không thể nói 
hoặc không hiểu tiếng Việt có 
thể mang theo phiên dịch cho 
bản thân  ình đến các cuộc 
họp Hộ  đồng Quản trị . 

4. Nghị quyết bằng v n bản. 
Nghị quyết bằng v n bản phải 
có chữ ký của tất cả những 
thành viên Hộ  đồng Quản trị  
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sa  đâ : 

a. Thành viên có quyền biểu 
quyết về nghị quyết tại 
cuộc họp Hộ  đồng Quản 
trị; 

b. Số lượng thành viên có 
mặt không thấp hơn số 
 ượng thành viên tối thiểu 
theo q   định để tiến hành 
họp Hộ  đồng Quản trị . 

Nghị quyết loại này có hiệu lực 
và giá trị như nghị quyết được 
các thành viên Hộ  đồng Quản 
trị  thông qua tại một cuộc họp 
được triệu tập và tổ chức theo 
thông lệ. Nghị quyết có thể 
được thông qua bằng cách sử 
dụng nhiều bản sao của cùng 
một v n bản nếu mỗi bản sao 
đó có ít nhất một (01) chữ ký 
của thành viên. 

5. Biên bản họp Hộ  đồng Quản 
trị. Các cuộc họp của Hội 
đồng Quản trị  phả  được lập 
biên bản và có thể ghi âm, ghi 
và  ư  g ữ dưới hình thức 
đ ện tử khác tại trụ sở Công 
ty. Biên bản họp lập bằng 
tiếng Việt và có thể lập thêm 
bằng tiếng nước ngoài, có 
đầ  đủ nội dung chủ yếu theo 
q   định của Luật Doanh 
nghiệp. Biên bản lập bằng 
tiếng Việt và tiếng nước ngoài 
có hiệu lực ngang nhau. 
Trường hợp có sự khác nhau 
về nội dung thì nội dung trong 
biên bản tiếng Việt có hiệu lực 
áp dụng.Biên bản họp Hội 
đồng Quản trị  phải có chữ ký 
của Chủ tọa và người ghi biên 
bản. Chủ tọa và người ghi 
biên bản phải chịu trách 
nhiệm về tính trung thực và 
chính xác của nội dung biên 
bản họp Hộ  đồng Quản trị . 

22 Đ ều 37. Miễn 

nhiệm, bãi 

nhiệm và bổ 

sung thành 

viên Hộ  đồng 

Quản trị  

Đ ều 35. Miễn nhiệm, bãi nhiệm 

và bổ sung thành viên Hộ  đồng 

Quản trị  

 

Sắp xếp thành Đ ều 37, và bổ 

sung thêm nội dung: 

1. Hộ  đồng Quản trị  có thể bổ 
nhiệm thành viên Hộ  đồng 
Quản trị  mớ  để thay thế chỗ 
trống phát sinh và thành viên 
mới này phả  được chấp 
thuận tạ  Đại hộ  đồng cổ 
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 đông nga  t ếp sa  đó.  a  
kh  được Đại hộ  đồng cổ 
đông chấp thuận, việc bổ 
nhiệm thành viên mớ  đó sẽ 
được coi là có hiệu lực vào 
ngà  được Hộ  đồng Quản trị  
bổ nhiệ . Trường hợp Đại hội 
đồng cổ đông không chấp 
thuận thì thành viên mới này 
sẽ mất tư cách thành v ên Hội 
đồng Quản trị , nhưng những 
biểu quyết của thành viên này 
trong thời gian từ lúc Hội 
đồng Quản trị  bổ nhiệ  đến 
ngà  Đại hộ  đồng cổ đông ra 
quyết định không chấp thuận 
vẫn được công nhận là có giá 
trị và những Nghị quyết của 
Hộ  đồng Quản trị  đã được 
thông qua sẽ không bị vô 
hiệu. 

2. Các trường hợp khác, Đại hội 
đồng cổ đông bầu thành viên 
mới thay thế thành viên bị 
miễn nhiệm, bãi nhiệm tại 
cuộc họp gần nhất. 

23 Đ ều 39. 

Thành phần, 

nghĩa vụ và 

quyền hạn 

của Ban Tổng 

G á  đốc 

 

Nộ  d ng được loại bỏ: 

1.Thông báo kịp thờ , đầ  đủ, 
chính xác cho Công t  về các 
doanh ngh ệp  à thành v ên Ban 
Tổng G á  đốc và ngườ  có   ên 
q an của  ình  à  chủ hoặc có 
phần vốn góp, cổ phần ch  phố ; 
thông báo nà  được n ê   ết tạ  
trụ sở chính và ch  nhánh của 
Công ty. 
2. Thành viên Ban Tổng G á  đốc 

không được t ng  ương, trả 

thưởng khi Công ty không thanh 

toán đủ các khoản nợ đến hạn. 

Bổ sung nội dung về thẩm quyền 

của Tổng G á  Đốc: 

a. Kiến nghị phương án 

cơ cấu tổ chức, quy 

chế quản lý nội bộ 

Công ty; 

b. Kiến nghị phương án 

trả cổ tức; 

c.     Quyết định tiền  ương 

và lợ  ích khác đối với 

ngườ   ao động trong 

Công ty, kể cả chức 

danh quản lý thuộc 

thẩm quyền bổ nhiệm 

của Tổng G á  Đốc. 

24 Đ ều 40. Tiêu 

chuẩn và đ ều 

kiện làm Tổng 

G á  đốc 

 

Đ ều 40. Tiêu chuẩn và đ ều kiện 

làm Tổng G á  đốc 

Huỷ bỏ nội dung sau: 
- Trường hợp công ty chứng 
khoán là công ty con của công ty 
có phần vốn góp, cổ phần của 
Nhà nước chiế  trên n    ươ  
phần tr   (50%) vốn đ ều lệ: 
Tổng G á  đốc không được là vợ 

Bổ sung thêm nội dung: 

Có trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệ  trong  ĩnh vực tài chính, 
ngân hàng, chứng khoán hoặc 
quản trị kinh doanh tối thiểu là ba 
(03) n  . 
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hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, 
mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, 
chị, em ruột của người quản lý 
công ty mẹ và ngườ  đại diện 
phần vốn nhà nước tại Công ty. 
 

25 Đ ều 43. Số 

 ượng thành 

viên và nhiệm 

kỳ của Ban 

Kiểm soát 

Đ ều 44. Số  ượng thành viên và 
nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát 
Nộ  d ng được loại bỏ như sa :  
 
1. Ban Kiểm soát phả  có hơn  ột 
nửa số thành v ên thường trú ở 
Việt Nam và ít nhất một thành 
viên là kế toán viên hoặc kiểm 
toán viên. Thành viên này không 
phải là nhân viên trong bộ phận 
kế toán, tài chính của Công ty và 
không phải là thành viên hay nhân 
viên của công ty kiể  toán độc 
lập đang thực hiện việc kiểm toán 
các báo cáo tài chính cho Công 
ty. 
 
2. Đại hộ  đồng cổ đông q  ết 

định tổng mức thù lao và ngân 

sách hoạt động hàng n   của 

Ban Kiể  soát c n cứ vào số 

ngày làm việc dự tính, số  ượng 

và tính chất của công việc và mức 

thù lao bình quân hàng ngày của 

thành viên; 

Sắp xếp thành Đ ều 43, và bổ 

sung nội dung sau:  

Trưởng ban kiểm soát phải là kế 

toán viên hoặc kiểm toán viên 

chuyên nghiệp và phải làm việc 

chuyên trách tại Công ty. 

26 Đ ề  46. Đề 

cử,  tiêu 

chuẩn và đ ều 

kiện làm 

thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

 

Đ ều 46. Tiêu chuẩn và đ ều kiện 

làm thành viên Ban Kiểm soát 

 

Đ ều chỉnh tên đ ều khoản như 

sau: 

Đ ề  46: Đề cử, tiêu chuẩn và 

đ ều kiện làm thành viên Ban 

kiểm soát 

1. Bổ sung nội dung về đ ều kiện 

làm thành viên ban kiể  soát như 

sau: 

Không phải là vợ hoặc chồng, 
cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, 
con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị 
ruột, em ruột của thành viên Hội 
đồng Quản trị , Tổng G á  đốc và 
người quản lý khác. 

2.Bổ sung nội dung về nguyên tắc 

đề cử thành viên Ban kiểm soát 

như sa : 

1.     định về đề cử làm thành 
viên Ban kiể  soát như sa : 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần 
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có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất sáu 
(06) tháng có quyền gộp số 
quyền biểu quyết của từng 
người lại vớ  nha  để đề cử 
các ứng viên Ban kiểm Soát 
như sa : 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 
tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được đề cử một 
(01) ứng viên; từ 10% đến 
dướ  30% được đề cử tố  đa 
hai (02) ứng viên; từ 30% đến 
dướ  40% được đề cử tố  đa 
ba (03) ứng viên; từ 40% đến 
dướ  50% được đề cử tố  đa 
bốn (04) ứng viên; từ 50% 
đến dướ  60% được đề cử tối 
đa n   (05) ứng viên; từ 60% 
đến dướ  70% được đề cử tối 
đa sá  (06) ứng viên; từ 70% 
đến 80% được đề cử tố  đa 
bảy (07) ứng viên; và từ 80% 
đến dướ  90% được đề cử tối 
đa tá  (08) ứng viên. 

27 Đ ều 47. Miễn 

nhiệm, bãi 

nhiệm thành 

viên Ban 

Kiểm soát 

Đ ều 47. Miễn nhiệm, bãi nhiệm 

thành viên Ban Kiểm soát 
Bổ sung thêm nội dung: 

Không hoàn thành nhiệm vụ, 
công việc được phân công. 

28 Đ ều 50: Bỏ 

phiếu biểu 

quyết thực 

hiện hợp 

đồng giao 

dịch với bên 

liên quan 

Đ ều 50. Các giao dịch phả  được 

chấp thuận 

Nội dung cần đ ều chỉnh 

1. Cổ đông, ngườ  đạ  d ện  ỷ 
q  ền của cổ đông sở hữ  
trên 35% tổng số cổ phần 
phổ thông của Công t  và 
những ngườ  có   ên q an 
của họ; 

 

2. Hộ  đồng Quản trị  chấp 

thuận các hợp đồng và giao 

dịch có giá trị nhỏ hơn n   

 ươ  phần tr   (50%) tổng 

giá trị tài sản doanh nghiệp 

ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất (hoặc một tỷ lệ 

khác nhỏ hơn). 

3. Hộ  đồng Quản trị  quyết 

Sửa đổi và bổ sung nội dung sau: 

1. Cổ đông, ngườ  đại diện uỷ 

quyền của cổ đông sở hữu 

trên 10% tổng số cổ phần 

phổ thông của Công ty và 

những người có liên quan 

của họ; 

2. Hộ  đồng Quản trị  chấp 

thuận các hợp đồng và 

giao dịch có giá trị nhỏ 35% 

tổng giá trị tài sản doanh 

nghiệp ghi trong báo cáo tài 

chính hợp nhất có kiểm 

toán gần nhất. 

3. Hộ  đồng Quản trị  quyết 

định việc chấp thuận hợp 

đồng hoặc giao dịch trong 

thời hạn  ườ      (15) 

ngày kể từ ngày nhận được 
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định việc chấp thuận hợp 

đồng hoặc giao dịch trong 

thời hạn  ườ      (15) ngà  

kể từ ngày hợp đồng được 

niêm yết. 

4. Đại hộ  đồng cổ đông chấp 

thuận các hợp đồng và giao 

dịch khác, ngoà  các trường 

hợp q   định tại khoản 2 

Đ ều này. Hộ  đồng Quản trị  

trình dự thảo hợp đồng hoặc 

giải trình về nội dung chủ 

yếu của giao dịch tại cuộc 

họp Đại hộ  đồng cổ đông 

hoặc lấy ý kiến cổ đông 

bằng v n bản. Trong trường 

hợp này, cổ đông có   ên 

quan không có quyền biểu 

quyết. Hợp đồng hoặc giao 

dịch được chấp thuận khi có 

số cổ đông đại diện ít nhất 

sá   ươ      phần tr   

(65%) tổng số phiếu biểu 

quyết còn lạ  đồng ý. 

thông báo. 

4. Đại hộ  đồng cổ đông chấp 
thuận các hợp đồng và 
giao dịch khác, ngoài các 
trường hợp q   định tại 
khoản 2 Đ ều này. Hội 
đồng Quản trị  trình dự 
thảo hợp đồng hoặc giải 
trình về nội dung chủ yếu 
của giao dịch tại cuộc họp 
Đại hộ  đồng cổ đông hoặc 
lấy ý kiến cổ đông bằng 
v n bản. Trong trường 
hợp này, cổ đông có   ên 
quan không có quyền biểu 
quyết. Hợp đồng hoặc 
giao dịch được chấp thuận 
khi có số cổ đông đại diện 
ít nhất 51% tổng số phiếu 
biểu quyết còn lạ  đồng ý. 

 

 

29 Đ ều 52. Chế 

độ báo cáo và 

công bố 

thông tin 

Giữ nguyên nội dung Bổ sung thêm nội dung: 

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 

 

30 
Bổ s ng thê  
đ ề  khoản 
 ớ   à Đ ề  
53.    ền 
đ ề  tra sổ 
sách và hồ sơ 
Công ty 

 

 
Nộ  d ng Đ ề  53 như sa : 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
đề cập trong Khoản 2 Đ ều 17 
của Đ ều lệ này có quyền trực 
tiếp hoặc qua luật sư hoặc 
ngườ  được ủy quyền, gửi 
v n bản yêu cầ  được kiểm 
tra trong giờ làm việc và tại 
địa đ ểm kinh doanh chính 
của công ty danh sách cổ 
đông, các b ên bản của Đại 
hộ  đồng cổ đông và sao chụp 
hoặc trích lục các hồ sơ đó. 
Yêu cầu kiểm tra do phía luật 
sư đại diện hoặc đại diện 
được ủy quyền khác của cổ 
đông phải kèm theo giấy ủy 
quyền của cổ đông  à người 
đó đại diện hoặc một bản sao 
công chứng của giấy ủy 
quyền này. 
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2. Thành viên Hộ  đồng Quản trị 
, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng G á  đốc và người 
quản lý có quyền kiểm tra sổ 
đ ng ký cổ đông của Công ty, 
danh sách cổ đông và những 
sổ sách và hồ sơ khác của 
Công ty vì những mục đích 
liên quan tới chức vụ của 
mình vớ  đ ều kiện các thông 
tin này phả  được bảo mật. 

3. Công ty sẽ phả   ư  Đ ều lệ 
này và những bản sửa đổi bổ 
s ng Đ ều lệ, Giấy chứng 
nhận đ ng ký k nh doanh, các 
quy chế, các tài liệu chứng 
minh quyền sở hữu tài sản, 
biên bản họp Đại hộ  đồng cổ 
đông và Hộ  đồng Quản trị , 
các báo cáo của Ban kiểm 
soát, báo cáo tài chính hàng 
n  , sổ sách kế toán và bất 
cứ giấy tờ nào khác theo quy 
định của pháp luật tại trụ sở 
chính hoặc một nơ  khác với 
đ ều kiện là các cổ đông và 
cơ q an đ ng ký k nh doanh 
được thông báo về địa đ ểm 
 ư  trữ các giấy tờ này. 

4. Cổ đông có q  ền được Công 
ty cấp một bản Đ ều lệ công ty 
miễn phí. Trường hợp công ty 
có website r êng, Đ ều lệ này 
phả  được công bố trên 
webs te đó. 

31 Đ ều 56. Kiểm 

toán 

 

Đ ều 55. Kiểm toán Bổ sung thêm nội dung: 

Bản sao của báo cáo kiểm toán 

được gử  đính kè  báo cáo tà  

chính n   của Công ty. 

32 Đ ều 57. 

Nguyên tắc 

phân chia lợi 

nhuận 

Đ ều 56. Nguyên tắc phân chia lợi 
nhuận 
 
Nộ  d ng được loại bỏ: 
 
1.Mức chi trả cổ tức không được 
vượt quá mức đề xuất của Hội 
đồng Quản trị . 
 

2. Công ty chỉ được chia lợi 
nhuận cho các thành cổ đông phổ 
thông khi Công ty kinh doanh có 
 ã  và đã hoàn thành nghĩa vụ 
thuế và các nghĩa vụ tài chính 
khác theo q   định của pháp luật, 

Bổ sung thêm nội dung sau: 

Trường hợp cổ tức/lợi nhuận, 

thưởng hay những khoản tiền 

khác liên quan tới một (01) cổ 

phần được chi trả bằng tiền mặt, 

Công ty phải chi trả bằng tiền 

đồng Việt Nam. Các khoản tiền 

trả cổ tức hoặc các khoản tiền 

khác được chi trả bằng tiền mặt 

liên quan tới một loại cổ phần có 

thể được chi trả bằng chuyển 

khoản ngân hàng kh  Công t  đã 

có thông tin chi tiết về ngân hàng 
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đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán 
các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
đến hạn trả khác sau khi chia lợi 
nhuận. Cổ tức trả cho cổ phần ư  
đã  được thực hiện theo các đ ều 
kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ 
phần ư  đã  

của cổ đông nhằm cho phép 

Công ty thực hiện được việc 

chuyển khoản trực tiếp vào tài 

khoản ngân hàng của cổ đông. 

Việc thanh toán cổ tức đối với các 

cổ phần niêm yết tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán/ Trung tâm Giao 

dịch Chứng khoán có thể được 

tiến hành thông qua Trung tâm 

Lư  ký. 

33 
Đ ề  59. Trích 
 ập các q ỹ 
theo q   định 

 

Đ ề  58. Trích  ập các q ỹ theo 
q   định 

Nộ  d ng được loại bỏ: 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi; 

 

 

34 Đ ều 61. Giải 

thể 

 

Đ ều 60. Giải thể 

 

 

Bổ s ng thê  nộ  d ng 
 
1. Kh  kết thúc thờ  hạn hoạt động 
của Công t , kể cả sa  kh  đã g a 
hạn. 
2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ g ải thể 

thực hiện theo q   định của Đ ều 

lệ này, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán và các v n bản 

hướng dẫn thi hành. 

35 
Đ ề  63.Bổ 
s ng và sửa 
đổ  Đ ề   ệ 

 

Đ ề  62. Bổ s ng và sửa đổ  Đ ề  
 ệ 

Nội dung cần đ ều chỉnh: 

Việc sửa đổi, bổ s ng Đ ều lệ này 
phả  được Đại hộ  đồng cổ đông 
Công ty xem xét quyết định. 

Bổ sung thêm nội dung: 

Việc sửa đổi, bổ s ng Đ ều lệ này 
phả  được Đại hộ  đồng cổ đông 
Công ty xem xét quyết định, trừ 
trường hợp Hộ  đồng Quản trị  
được uỷ quyền bở  Đại hộ  đồng 
cổ đông. 

 

36 Đ ều 64. 

Ngày hiệu lực 

Đ ều 63. Ngày hiệu lực 

Nội dung cần đ ều chỉnh:  

1. Các bản sao hoặc trích lục 
Đ ều lệ Công ty phải có chữ 
ký của ngườ  đại diện theo 
pháp luật của Công ty mới 
có giá trị. 

Bổ sung thêm nội dung: 

Các bản sao hoặc trích lục Đ ều 

lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký 

của Chủ tịch Hộ  đồng Quản trị  

hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) 

tổng số Hộ  đồng Quản trị , hoặc 

của đại diện theo pháp luật của 

Công ty mới có giá trị 
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II. NỘI DUNG THỨ 2 
 

Các đ ều khoản khác không chỉnh sửa nội dung, sẽ được sắp xếp lạ  và đánh số thứ tự để phù 

hợp vớ   Đ ều lệ mẫ  đính kè  Thông tư 07. Các nội dung sửa đổi, bổ s ng Đ ều Lệ của Công 

Ty nêu tại mục 1 trên đâ  có h ệu lực kể từ ngà  Đại hộ  đồng cổ đông thông q a. Toàn bộ nội 

dung của Bản đ ều lệ sửa đổi, bổ sung và sắp xếp lại được đ ng tải trên website: 

www.vcsc.com.vn. 

Kính trình Đại hộ  đồng cổ đông cho ý k ến và thông qua. 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Phượng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


