
CỐ NG  TY  CỎ  PH Ằ N  CM C
Sổ:<iê'h /2020/CBTT - CMC

V/v: Công bo thông tin Tài liệu Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Việt Trì, ngay'f'hthang 6 năm 2020

C Ô N G  BÓ  TH Ô N G  T IN  TRÊN C Ổ NG  T H Ô N G  TIN  Đ IỆ N  T Ử  

CỦA Ủ Y  BA N  C H Ử NG  K H O Á N  N H À  N Ư Ớ C  V À  SỞ  G IAO  DỊCH  

C H Ứ N G  K H O Á N  TH À N H  PH Ố  H Ồ  C H Í M IN H

Kỉnh sửi: - ủ y  ban Chứng khoán N hà nước
- Sở Giao dịch chửng khoán Thành phố Hồ C hí M inh

1. Tên đơn vị: Công ty c ổ  phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B 10, B 11 -  KCN Thụy Vân -  Xã Thụy Vân -  TP Việt Trì -  Tỉnh 
Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706 Fax: 02103 991800
5. Người thực hiện công bố thông tin
- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Phường Vân Cơ -  TP Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ
Loại thông tin công bố: □  24h □  72h [ố  Yêu cầu □  Bất thường □  Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố
Công bố thông tin: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 
ngày■4'V /6/2020 tại đường link: http://www.cm ctile.com .vn/cac-thong-tin-cong-bo/ 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bó.

Trân trọng thông báo!

http://www.cmctile.com.vn/cac-thong-tin-cong-bo/


CÒNG TY CÒ PHẢN CMC
Số /2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 15 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2020)

H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị C Ô N G  T Y  C Ó  PH Ầ N  C M C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 23 thảng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng 

về việc chuyến Công ty Công nghiệp bê tông VCÌ Vật liệu xây dựng thành Công ty cố phần CMC.
- Căn cứ điểu lệ tố chức hoạt động của Công ty cố phản CMC
- Căn cứ Quyết định số 24//2020/QĐ-HĐQT, ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quan 

trị Công ty Co phần CMC về việc tố chức Đại hội đồng Co đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ danh sách co đông sở hữu cổ phần của Công ty co phần CMC chốt ngùv 02/6/2020 

do Trung tâm lưu kỷ chứng khoản Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ cúc thủ tục Pháp lý càn thiết theo quv định đủ điểu kiện đê Công tv cổ phần CMC 

tiên hành Tô chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2020.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội Đồng c ổ  đông thường niên năm 2020 của Công ty 
Cổ phần CMC.

Tên chứng khoán 

Mã chứng khoán 

Loại chứng khoán 

Tỷ lệ thực hiện 

Ngày đăng ký cuối cùng

: Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC 

: CVT

: Cổ phiếu phỏ thông

: 1 cố phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết 

: Ngày 02 tháng 6 năm 2020

ĐẠI HỘI C H ÍN H  TH Ứ C

* Thời gian: K hai mạc hồi 08h00’ thứ 7, ngày 27 tháng 6 năm 2020.
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* Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Phố Việt - số 378A - Đường Châu Phong - Phường 

Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điều 2 : Đ iều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần CMC có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại 

ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

(ngày 02/6/2020) do Trung tâm lưu ký chúng khoánViệt Nam (VSD) lập và cung cấp.
2. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (người được ủy quyên không đươc phép líy 

quyền lại cho một người khác).
Điều 3: Nội dung Đ ại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động năm 2019 và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2 0 2 0 .
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nănĩ

2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty; ÔNG TY

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019. p -
, , , ' . X nvtc

4. Thông qua sửa đôi Điêu lệ tô chức và hoạt động và Quy chê nội bộ vê quản trị công

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

6 . Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm

2019.

8 . Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm
2020.

9. Thông qua tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

11. Thông qua tờ trình việc ủy  quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 
50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất;

12. Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ 2016-2021;

13. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-

ty của Công ty.

2021;

14. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, (nếu có) 
Điều 4; Ban hành kèm theo Quyết định này

1. Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Quy chế biểu quyết các nội dung của Đại hội.0
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3. Quy chế bầu cử và đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
Điều 5: Các Ông (bà) Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và các cổ đông của Công 

ty căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhân:
- +  Các cô đông
- Uy ban chửng khoán Nhà nước
- Sớ giao dịch Chứng khoán HCM
- Trung tâm lưu ký CKVN
- HĐQT/BKS/Ban TGĐ Công ty
- Lưu VT, HĐQTỳ
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sổ 02 /2020/TB-HĐQT

CÔNG TY CỎ PHẦN CMC 

CMC Joint Stock Company

Lô BIO, BI 1 KCN Thụy Vân -  Xã Thụy Vân -  Thành 
phố Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3991706 - Fax:0210-3991800
Website: cmctỉle. com, vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính sửk QUÝ CỔ ĐÔNG -  CÔNG TY CỐ PHÀN CMC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC xin trân trọng thông báo tới các quý cổ 
đông của Công ty tói dự Đại hội đồng cổ đông thưòng niên 2020 như sau:

Tên chứng khoán 

Mã chứng khoán 

Loại chứng khoán 

Tỷ lệ thực hiện

Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC 

CVT

Cổ phiếu phổ thông

1 cổ phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết

1. Thời gian: Khai mạc hồi 08h00’ thứ bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Phố Việt - số 378A - Đường Châu Phong - Phường 

Gia Cẩm - Thành Phố Việt Tri - Tỉnh Phú Thọ
3. Thành phần tham dự:
- Tất cả các cổ đông của Công ty cố phần CMC có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày 

đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
(ngày 02/06/2020) do Trung tâm lưu ký chứng khoánViệt Nam (VSD) lập và cung cấp.

- Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (người được ủy quyền không đươc phép ủy 
quyền lại cho một người khác).

4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoach kinh doanh năm 

2020 của Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công

ty. . . .

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Thông qua Báo cáo thù lao của Plội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi hả cổ túc và hích lập các Quỳ năm 2019.

Thông qua Tờ hình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua tờ hình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết địnlVthông qua việc vay hên 50% tổng 

giá tn tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gân nhất để phục vụ cho công tác sản xuất lánh 
doanh. £
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- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016
2021.

- Thông qua quy chế Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
- Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi đề 

nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công 
ty gửi kèm thư mời họp hoặc đăng tải trên website của Công ty) về Công ty trước 16h00’ 
ngày 23/06/2020 theo địa chỉ sau:

Bộ phận Quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần CMC, điện thoại 0210. 3991706 -
Fax: 0210. 3991800. Địa chỉ: Lô BIO, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt 
Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Căn 
cước công dân/HỘ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy ủy 
quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền và bản sao CMND hoặc giấy tờ khác tương đương 
của cổ đông ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông). Trường hợp Giấy ủy 
quyền đã gửi fax, người được ủy quyền khi đến tham dự phải mang theo bản gốc để đăng ký 
dự họp.

- Thông báo này thay cho GIẤY MỜI HỌP trong truờng họp Quý cổ đông không ,
nhận được giấy mòi. (”7'

Ghi chú: Cồ đông hoặc nhóm cô đông sở hữu. trẽn 5% vôn điêu lệ trong thời hạn liên ¡ị 
tục ít nhất 06 tháng có quyển kiến nghị các vẩn đề đưa vào chương trình Đại hội, Nội dung 
kiên nghị phái lập thành biên bàn nêu ỉý do, mục đích được gửi đên Công ty trước 16h ngàyĩjỊ/Ệís' 
23/06/2020.

- Các cổ đông vui lòng tham khảo thêm tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng
trên website: http://cmctile.com.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cona-bo/ từ ngày
17/06/2020.

- Mọi chi tiết xin liên hệ với Bộ phận Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần CMC, điện 
thoại 0210. 3991706 - Fax: 0210. 3991800.

Trân trọng!

Việt Trì, ngày 13 tháng 6 năm 2020 
~ ~ ~  * "3 QUẢN TRỊ p

g Q u ốc C hín h
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http://cmctile.com.vn/q%c6%b0an-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/


ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-------- oOo--------

ự  X Á C  N H Ậ N  T H A M  D ự  H Ọ P  
Đ Ồ N G  C Ổ  Đ Ô N G  T H Ư Ờ N G  N IÊ N  2020

Kính sửi: C ông ty C ổ phần C M C

Họ tên cổ đông:................................................................................................

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: ..................Ngày cấp :................Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở ch ính :.................................................................

Điện thoại:........................................................ Fax:.................................................................
Email:...........................................................................................................................................

Số cổ phần nắm g iữ :.................................................................................................................

(Bằng chữ:................................................................................................................................ )

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần CMC 
ngày 27/06/2020. f

Trân trọng!

Cỗ đông
(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, 
đóng dấu (đối với tồ chức))

Để công tác chuẩn bị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được thuận lợi, Quỷ cổ 
đông vui lỏng gửi giấy xác nhận về Bộ phận Quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần CMC - LôBl O. BỈ l KCN  
Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phô Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, theo đường bưu điện hoặc fax về số 0210 
3991 800 trước 16h00’ ngày 23/06/2020.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

., ngày.......tháng....... năm 2020

IẤY ỦY QUYỀN THAM D ự
HỘI ĐÒNG CỖ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

CÔNG TY CỎ PHẦN CMC

QUYỀN
Tên cá nhân/Tổ chức:
Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: ....... ..... ............................................... ..... ..........
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần CMC là :_________________cổ phần
(mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).
2. NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
Tên cá nhân/Tổ chức: _ ___________________ _________ ____________ ___ ______
Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN:______________ Ngày cấp_________ Nơi cấp___________
Hoặc, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị dưới đây 
thay mặt Quý cổ đông tham dự họp:

- ông Dương Quốc Chính -  Chủ tịch HĐQT □
- Ông Nguyễn Quang Huy -  Tổng Giám đốc n
- Ông Tạ Quang Vững □
- Ông Kiều Thế Vinh □
- Ông Nguyễn Thành Chung □
- Bà Vũ Thị Loan □

3. NỘI DUNG UỶ QUYỀN
- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần CMC vào Thứ 7 

ngày 27/06/2020.
Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với ... cổ phần mà 

tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.
4. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Giây ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2020 Công ty cổ phần CMC.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền
này .ff

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật; Chữ 
kỷ của người đại diện theo ủy quyền (nểu có), 

ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ 
tên, đóng dấu (đổi với tổ chức))



★  ★ ★  ★  ★

Thời gian:
Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Phỏ Việt 
piiố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

ỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH D ự  KIÉN 
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

27 tháng 06 năm 2020
Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia cẩm  - Thành

TT Nội dung Thòi gian Thực hiện
1. Tiếp đón cổ đông và khách mời; Kiểm fra tư cách cổ đông; Phát tài liệu; 

xem phóng sự về CMC 8:00-8:30 Ban Tổ chức

2. Khai mạc Đại hội, Chào cờ; giới thiệu khách mời 8:30-8:40 Ban Tổ chức
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 8:40-8:45 Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội 8:45-8:50 Ban Tổ chức

5. Thông qua Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu 8:50-8:55 Ban Tổ chức
6. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội 8:55-9:00 Đoàn Chù tọa

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT tình hình hoạt động năm 2019, mục tiêu, 
nhiệm vụ năm 2020. 9:00-9:10 Đoàn Chù tọa

8. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty 9:10-9:20 Đoàn Chủ tọa

9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 9:20-9:25 Ban kiểm soát
- Tờ trinh Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế 

nội bộ về quản trị công ty của Công ty
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trinh thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quàn trị, Ban Kiểm 

soát năm 2019
- Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và 

trích lập các Quỹ năm 2019
- Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2020
- Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Tờ trình Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định/thông qua 

việc vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý 
gần nhất.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ 2016-2021.
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội dồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

9:25-10:15 Đoàn Chù tọa, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng Giám đốc

10. Thảo luận của cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình do HĐQT, Ban 
Tồng Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày. 10:15-10:30 Đoàn Chủ tọa

11. - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quàn trị. 10:30-10:45 Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

12. - Nghỉ giải lao
- Kiểm phiếu 10:45-11:00 Ban kiểm phiếu

13. Công bố kết quà kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
Đọc Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội
Đại hội biểu cỊuyết thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội bằng 
Thẻ biểu quyểt
Bê mạc Đại hội. Chào cờ

11:00-11:20 Trường Ban kiểm phiếu 
Thư ký, Đoàn Chủ tọa

Ghi chú: tài liệu này có thể được sửa đỗi/ bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội ¡ị



CÔNG TY CỔ PHÀN CMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Đỏc lâp -  Tự do -  Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020

QUY CHÉ TO CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

CÔNG TY CỔ PHẨN CMC

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2020 của Công ty cổ phần CMC (sau đây gọi tắt lờ Công ty).
Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều 

kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
Điều 2: Đối tượng áp dụng
Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế

này.
Chưong II

QUYÈN VÀ NGHĨA v ụ  CỦA CÁC BÊN THAM GIA HẠI HỘI
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông
3.1. Điều kiện tham dự
Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào 

ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 
của Công ty.

3.2. Quyền của các cổ đông hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu 
quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. 
Tất cả cố đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền 
của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp 
Đại hội đông cô sẽ được nhận một (01) Thẻ biểu quyét (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có 
quyền biểu quyết của mình) và (01) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị biểu^



quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó năm giữ tương ứng với tỷ lệ sô cô 
phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội 
trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội; Giá trị bâu cử 
của Phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu sẽ tương ứng sô cô phân có quyên biêu 
quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện nhân với số ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ 

sung tương ứng.
e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi 

nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phân băng

Thẻ biểu quyết.
f. Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình vê các nội dung của Đại hội tại phân 

thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghỉ câu hỏi ra giấy.
g. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã được khai mạc có quyề n ^ b ^ ĩ^

đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ to ikc ô NG 
không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết CÔ PH 

đã tiên hành sẽ không bị ảnh hưởng. \
3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội - U / â '

a. Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của 

Công ty và thực hiện quyền biểu quyết.
b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư 

mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/HỘ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ 
khác tương đương, Giấy ủy quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền và bản sao CMND 
hoặc giấy tờ khác tương đương của cổ đông ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông) đế xuất trình cho Ban Kiếm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải 
hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả 
làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cọ đông
Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại 

hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo
cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ toạ và Thư ký 
5.1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường họp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặcff
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tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người 

trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.
5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh 

ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
5.3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại 

hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn 

của đa số cổ đông tham dự.
5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 

cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điếm khác do Chủ tọa 

quyết định nếu nhận thấy rằng:
a. Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự không thể có đủ chỗ ngồi thuận tiện 

ở địa điểm tổ chức đại hội;
b. Hành vi của những người dự họp cản trở, gây rối trật tự hoặc có nguy cợ làm cho cuộc 

họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
c. Các phưong tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết.
5.5. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân 

công của Đoàn chủ tọa.
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu
Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu (gồm ba (03) người) và tổ chức 

lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát việc bỏ 
phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông; Tổ chức kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và 
công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu 

phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết 
quả đó.

Chương III
TIÉN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự 

họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời 
dự họp.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cỗ đông
8.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT, BKS, Ban Tổng 

Giám đốc trình bày.

8.2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)^

ẤN
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Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đê nghị biêu quyêt thông 

qua các vấn đề sau:
- Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu.

- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ 

năm 2020.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ vê quản trị công 

ty của Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiếm soát năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm

2019.
- Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiếm soát năm 2020.

- Thông qua tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua tờ trình việc ủ y  quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 

50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất;
- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2016-2021;

- Thông qua Quy chế bầu bố sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;

- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, (nếu có)
Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầụ dồn phiếu.

Chương IV 
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 

Công ty, loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; tổ chức lại, 
giải thể Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực 
kinh doanh; dự án đầu tư hoặc mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn hơn ba mươi lăm .

4



phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm 
toán của Công ty được thông qua khi có từ sáu mu'O'i lăm phần trăm (65%) trở lên tổng sô 
phiếu biểu quyết cửa các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 
diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề khác được thông qua khi có 
từ năm mươi mốt phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các co đông có 
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội 
đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cố đông
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải đưọ’c thư ký Đại hội ghi 

vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và 

được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công 
bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ 
đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website 
của Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11: Hiệu lực thi hành
Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần CMC thông quã.#

ỒNG QUẢN TRỊ 
TỊCH

ng Quốc Chính

5



CỐNG TY CÒ PH ẢN CM C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG H ĨA VIỆT NAM

Đôc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CÒ PHẦN CMC

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và 

các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2020 Công ty cố phần CMC 

theo quy tắc và thể lệ sau đây:
1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết 

các vấn đề sau:
- Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu.

- Thông qua Chương trình Đại hội.

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội,

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ 

năm 2020.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 
và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.

- Thông qua sửa đối Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
của Công ty.

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm
2019.

- Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

- Thông qua tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thông qua tờ trình việc ủ y  quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay ưên 
50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chinh quý gần nhất;

- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;*



- Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, (nếu có)

2. Đe thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng 
Thẻ Biểu quyết là thẻ được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của 
Công ty cổ phần CMC, trong đó có các thông tin về mã đại biểu tham dự, số phiếu 
biểu quyết (01 (một) cổ phần sỏ' hữu/đại diện sỏ’ hữu tương ứng với 01 (một) phiếu 
biểu quyết). Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đăng ký tham 
dự Đại hội đưọc phát 01 (một) Thẻ Biểu quyết. Việc kiểm Thẻ Biểu quyết do Ban 
kiểm phiếu thực hiện.

3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số
phiếu biểu quyết được tổng cộng từ Thẻ Biểu quyết tưong ứng với từng nội d 
lấy ý kiến. ~

4. Quy định về Thẻ Biểu quyết không hợp lệ: (NG T

- Các Thẻ Biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ không hợp lỊ t  

+ Thẻ không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định.

+ Thẻ rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục V" '

kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông
qua. v



CÔNG TY CỎ PHÀN CMC CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỤ NG H ĨA VIỆT NAM  

Hộc lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020

QUY CHÉ

BẦU CỬ BỎ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021 
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG c ộ  ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CỘNG TY CỔ PH ẦN CM C

1. M ỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Hại hội đồng cổ đông.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hược BẦU

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

3. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của 

nhiệm kỳ 2016 -  2021. Thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế.

4. QUYÊN ĐÈ CỬ, ỨNG C Ử  TH ÀNH  VIÊN HỘI ĐÒ NG  QUẢN TRỊ 

>  Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền 

gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền 

biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;r



+ cổ  đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng sô cô phân có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phân có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần cỏ 

quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

viên mà họ được quyền đề cử, thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban 

Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

5. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;

- Là cổ đông trực tiếp sở hữu tối thiểu 0,3% vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm giữ 

trong suốt quá trình làm Thành viên LIĐQT hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

trong quản lý kinh doanh của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 

năm công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong 

cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - 

công ty con, tập đoàn kinh tế. ư



Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài các điều kiện trên còn phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật có liên quan.

6. HÒ SO THAM GIA ĐỀ c ử , ỨNG c ử  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công 

tác;

- Bản sao có công chứng CMND, các bàng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ 

chuyên môn.

- Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày 24/6/2020

7. NGUYÊN TẮC BÀU c ử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/ đại diện ủy quyền nhân (x) với số 

thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần 

tổng so phiếu bẩu của mình cho một ứng cử viên.

- Ví dụ : Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.000 

cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết là 1.000 phiếu thực hiện bầu bổ sung 01 thành 

viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản 

trị. Cổ đông có thể không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

8. QUY ĐỊNH PHIÉU BẦU c ử

> Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty 

cổ phần CMC, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

■ Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu 

quyết của cổ đông, iị



> Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền 

biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Điểm bầu ghi bằng %;

> Phiếu trắng:

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào (Vần là phiếu bầu hơp lê)

9. ĐIỀU KIỆN TRÚNG c ử  THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
, . . , , \°

- Người trúng cử thành viên Hội đông quản trị là người có sô phiêu bâu cử tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có sổ phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành v i ê ^  

quy định;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên 

cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cữ viên có so 

phiếu bầu ngang nhau;

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được 

phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lủc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử 

hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

10. HIỆU L ự c THI HÀNH

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ 

đông trước khi tiến hành bầu cix.l.ự



CÔNG TY CÒ PHẦN CMC
Sô: 03/2020/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp -  Tự do -  Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 13 thảng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đòng quản trị)

Kính gửi: Quý cổ  đông Công ty cổ  phần CMC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bán hướng dẫn thi hành 
Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QHỈ1 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bỗ sung một số điều 
của Luật Chứng khoán số 62/2010/QHỈ 2 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

- Nghị định sổ 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công 
ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một sổ điều của Nghị định số 
7Ỉ/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng 
đoi với Công ty đại chúng;
Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-HDQT ngày 11/05/2020 về việc Tổ chức Đụi hội đồng 
cổ đông thường niên 2020;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Ông Khổng Phan 
Đức, ngày 11/02/2020;
Căn cứ tình hình, hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của Công ty.

Công ty Cổ phần CMC sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại 

phiên họp Đại hội đồng cổ động thường niên 2020. Hội đồng quản trị Công ty c ổ  phần 

CMC xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như 
sau:

I. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 (một) thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;

- Là cổ đông trực tiếp sở hữu tối thiểu 0,3% vốn điều lệ của Công ty và cam kết 

nắm giữ trong suốt quá trình làm Thành viên HĐQT hoặc có trình độ chuyên môn kinh 
nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng 
quản trị của năm công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các^
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công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, baọ gôm 

công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài các điều kiện trên còn phải đáp ứng 

các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật có

liên quan.
3. Đối tượng được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền 

gộp số cổ phần của từng người lại vói nhau cho đạt tối thiểu 5% số cố phần có quyên 

biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. c ổ  đông hoặc nhóm cố đông nắm 

giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành 

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% 

được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) 

ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) úng viên, từ 70% đến dưới 

80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa t^  
(08) ứng viên.

II. HÔ sơ đê cư, ứng cư: P~̂ 'N
Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đềvÊÈ 

các ứng viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đăng tải 

trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 17/6/2020) đến Công ty cổ phần CMC chậ: 
nhất 16h00 ngày 24/06/2020 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính 
Công ty Cổ phần CMC

Lô BIO, Bl 1 KCN Thụy Vân -  Xã Thụy Vân -  Thành phố Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210. 3991706 - Fax: 0210. 3991800 

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ úng cử, đề cử của 

Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề vử các ứng viên Hội đồng 

quản trị. Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ xem xét đề cửu người có đủ tiêu chuẩn và 

điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản 
trị,

Trân trọng ./.

Hồ sơ đề cử, Ún 2 cừ thành viên HĐOT:
- Đơn đề cử, ứng cừ;
- Sơ yếu lý lịch ímg viên;
- Bàn sao có công chứng Giấy CMND;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).ịỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Đ Ơ N  Đ Ề  C Ử

.V IÊ N  H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị C Ô N G  T Y  C Ổ  P H Ầ N  C M C

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng co đông 
Công ty cổ phần CM C

Số Giấy CNĐKDN/CMND: .................................ngày cấp ..............................tại ............................
Địa chỉ:................................... ...............................................................................................................
Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ............................................... ................................................ cổ phần.
{Bằngchữ: .............................................................................. cổ phần), tương đương với
..........% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần CMC.

Cũn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên 
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -  2021, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà: ......................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................
CMND/HỘ chiếu số :.................. ngày cấp:.........   nơi cấp......
Địa chỉ:.......................................................................................................................................

2. Ông/Bà:......................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ............................................................... .................................................
CMND/Hộ chiếu số :................ ngày cấp:...................nơi cấp.....
Địa chỉ:.......................................................................................................................................

3. Ồng/Bà:......................................................... ............. ..............................................................
Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................
CMND/HỘ chiếu số :.................. ngày cấp:....................nơi cấp.....
Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 -  2021 tại kỳ họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CMC ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Các hồ sơ đính kèm bao sòm:
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng ỉ

............. ngày..... tháng ... năm 2020
CÓ ĐÔNG ĐỀ CỦ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Tên

ính gửi:

cá nhân):



HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ị Ị^ Ỵ công  ty Độc lậ p -T ự  do -  Hạnh phúc
Ị(sỊ c ố  phân ị'10 ị

X ^ M C J w  Đ Ơ N  Đ Ề  c ử
THfi%|ị:-VpN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đông cô đông
Công ty cổ phần CMC

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ: _______
cổ phần (Bằng chữ: cô phân),
tương đương với % tổng sổ cổ phần có quyền biểu quyết cùa Công ty cố phần CMC, bao
gồm:

Stt nn A Ả * ATên cô đông

Số
ĐKDN/CMND/CC 
CD, ngày cấp, noi 

câp

Địa chỉ
Số lưọug cổ 

phần nắm giữ

1. Tổ chức:...

Người đại diện:

- Ồng/Bà:

- Õng/Bà:

- Ông/Bà:

2. Cá nhân: ...

3. ...

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên 
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -  2021, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà: .....................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................................
CMND/HỘ chiếu số :....................ngày cấp:..................nơi cấp 
Địa chỉ: .......................................... ....................

2. Ông/Bà: ............. !........................................................
Ngày tháng năm sinh: .......................................................
CMND/HỘ chiếu số :..... . ngày cấp:......... ....... nơi cấp.........
Địa chỉ: ..............................................................

3. Ông/Bà: ................................................... ...............
■/

1



tháng năm sinh: ...................................
'/Hộ chiếu số :....................ngày cấp:

h ỉ : ..........................................................
nơi cấp.

'ào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ họp Đại hội đông 
cô đông thường niên Công ty cổ phần CMC ngày 27 tháng 06 năm 2020

Các hồ SO' đính kèm bao sồm:
Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;

- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

......., ngày tháng năm 2020

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỎ ĐÔNG ĐỀ c ử

TT Tên cố đông/người đại diện Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có)

2



HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

lập -  T ự  do -  H ạnh phúc

D O N  Ứ N G  C Ủ

V IỂ N  H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị  

C Ô N G  T Y  C Ô  P H Ầ N  C M C

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần CM C

Tên tôi là: ...........................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ............................................. ............................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................................................
Số CMND/HỘ chiếu:...........................ngày cấp: ..............................nơi cấp:..................................
Số cổ phần sở hữu:...............................................................................................................cổ phần
(Bằng chữ:........................................................................................................................... cổ phần)
Số cổ phần được ủy quyền:............... ........................................ ......................................... cố phần
{Bằng chữ: ............................................................................................................................cổ phần)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: .................................................................... cố phần
{Bằng chữ:............................................................................................................................cổ phần),
tương đương vớ i........% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần CMC.
Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuấn đề cử, ứng cử thành viên Hội 
đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -  2021, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty 
cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 -  2021 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 
tháng 06 năm 2020.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;

Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và 
Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

, ngày ..... thúng ... năm 2020
ÚNG CỬ VIÊN 

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Trân trọng./. !f



SO YỂU LÝ LỊCH

H Ò A  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M

ộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

□ Nam □ Nữ

.Nơi cấp:

1. Họ và tên: >

2. Giới tính:

3. Ngày tháng năm sinh:....................

4. Nơi sinh:........................................

5. Quốc tịch:.......................................

6. Dân tộc:..........................................

7. Số CMND:................... Ngày cấp:

8. Quê quán:........................................................................................................

9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....................................................................

10. Địa chỉ thường trú hiện nay:............................................................................

11. Số điện thoại liên lạc:......................................................................................

12. Trình độ văn hoá:.......................................................... ..................................

13. Trình độ chuyên môn:.....................................................................................

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

15. Chức vụ công tác hiện nay:.............................................................................

16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:....................................................

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu mói nhất 
có đóng dấu giáp 
lai của cơ quan xác 
nhận lý lịch)

17. Số cổ phần bản thân nắm giữ:....... cổ phần, chiếm tỷ l ệ ....... % vốn điều lệ.

18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:....cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % vốn điều lệ.

19. Các khoản nợ đối với Công ty :........... ..................................................................................

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác:.........................................................................................

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty :....... ..................................................... ...........................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi 
xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.£,

Xác nhận
(của cơ quan nơi cá nhân làm việc 

hoặc UBND xã, phường nơi đặng ký 
hộ khẩu thường trú nếu không làm 

việc tại pháp nhân)

.... ngày... tháng ... năm 2020 
Người khai 

(ký, ghi rõ họ tên)
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Việt Trì, ngày 13 tháng 6 năm 2020u
T.M BAN TỎ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Quốc Chính



Việt Trì, ngày 27 thảng 06 năm 2020 

T Ờ  TRÌNH
(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày

31/12/2019 của Công ty c ỗ  phần CMC)

Kính gửi: Đ ạ i hội đ ồn g  cổ đ ôn g  C ôn g  ty  c ổ  p h ần  C M C

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm 
toán năm 2019 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán 
Nhân Tâm Việt.

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 
2019 của Công ty cổ phần CMC theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT 
đã công bố theo đúng quy định.

M ột số chỉ tiêu CO’ bản như sau:

C Ô N G  T Y  C Ỏ  P H Ả N  C M C  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M

s ố  t>ắ /2 0 2 0 /T T r-C M C  Đ ộc lập -  T ự  do -  H ạnh  P húc

Đưn vị: đòng

Chi tiêu Số tiền

1 . Tổng tài sản 1.233.015.932.746
2 . Nợ phải trả 533.954.430.121
3. Vốn chủ sở hữu 693.245.502.625

Trong đó:
- Vốn góp của chủ sở hữu 366.908.870.000
■ Thặng dư von cô phân ỉ 4.876.824.7ỉ 0
• Quỹ đầu tư phát trỉến 56.927.91 Ị. 286
- Lợi nhuận sau thuế chira phân phổi 254.531.896.629

4. Tổng doanh thu + Thu nhập 1.583.508.781.980

5. Tổng chi phí
(-Giá vốn hàng bán +  Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Ouản 
ỉý doanh nghiệp +  Chi phí khác)

1.377.462.900.366

6 . Lợi nhuận trước thuế 206.045.881.614
7. Lợi nhuận sau thuế 164.660.171.959

Toàn văn báo cáo tài chính đã được gửi kèm tài liệu của cổ đông tham dự họp và 
đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
Trân trọng!

Nơi nhẫn:
-  Như trên
-  Lưu TCHC, MĐQT, TCKT.

T.



CỐNG TY CỎ PH ẢN CM C CỘNG H Ò A XÃ H Ộ I CHỦ NG H ÃI VIỆT NAM

Việt Trì, ngày 27 tháng 06 năm 2020 

TÒ TRÌNH
(V/v phương án phân chia lợi nhuận, 

trích lập các quỹ và chi trả cố tức năm 2019)

Kính gửi: Đ ại hội đồng cổ đông Công ty c ổ  phần CM C

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty c ổ  phần CMC năm 2019, Hội 
đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 
và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

SỐ Ểĩ/ /2020/TTr-CMc Độc lập -  Tự do -  Hạnh Phúc

Đơn vị: đôn

1. Lọi nhuận sau thuế năm 2019

2. Đ ưọc chia như sau

164.660.171.959

Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%) 8.233.008.598

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lọi (5%) 8.233.008.598

Chi cổ tức bằng tiền mặt: 15% 55.036.330.500
Lợi nhuận năm 2019 giữ lại phục vụ Đầu tư sản xuất 
kinh doanh 93.157.824.263

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhân:
- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT.



CỐNG TY CỎ PH ẢN CMC

Sổ â j  /2020/TTr-CMC

C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H Ã I V IỆ T  N A M

Đ ộc lập -  T ự  do -  H ạnh Phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BÁO  CẢO
(V/v thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019) 

Kính gử i: Đ ạ i hội đ ồn g  cổ đ ôn g  C ôn g  ty  c ổ  ph ần  C M C

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CMC năm 2019 như sau:

A. M ức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiếm soát năm 2019.

TT Chức vụ Đon vị Thù lao Ghi chú

1 Chủ tịch HĐQT Đồng/tháng 15.000.000

2 Phó Chủ tịch HĐQT Đồng/tháng 12.000.000 / ọ /coV . 
_

3 Thành viên HĐQT Đồng/tháng 10.000.000 ạ
4 Trưởng BKS Đồng/tháng 6.000.000

5 Thành viên BKS Đồng/tháng 4.000.000

>2222

Tổng cộng tiền thù lao của HĐQT, BKS (gồm 07 thành viên HĐQT, 03 Kiểm soát viên) 

là: 1.006.000.000 đồng/năm , bình quân: 83.833.333 đồng/tháng. Chi tiết như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị

STT Ho và tên « Chức vụ Thù lao Ghi chú

1 Nguyễn Quang Huy Chủ tịch 180.000.000

2 Dương Quốc Chính Thành viên 144.000.000

3 Tạ Quang Vững Thành viên 120.000.000

4 Kiều Thế Vinh Thành viên 120.000.000

5 Nguyễn Thành Chung Thành viên 120.000.000

6 Vũ Thị Loan Thành viên 80.000.000 Bầu bố sung từ ngày 
20/4/2019

7 Khổng Phan Đức Thành viên 80.000.000 Bầu bổ sung từ ngày 
20/4/2019

1



II. T hù lao B an K iểm  soát

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ngân Hà Trưởng Ban 72.000.000

2 Nguyễn Minh Tuấn Thành viên 48.000.000

3 Ngô Kim Văn Thành viên 32.000.000 Bầu bổ sung từ ngày 
20/4/2019

4 Bùi Nhân Chương Thành viên 10.000.000 Từ nhiệm từ ngày 
15/3/2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Tràn trọng!

?



CỐNG TY CỎ PHẢN CMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃI VIỆT NAM

số  ¿4 /2020/TTr-CMC Độc lập -  Tự do -  H ạnh Phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, lọi nhuận và cố tức năm 2020)

Kính gử i: Đ ạ i hội đ ồn g  cổ đ ôn g  C ôn g  ty  cổ p h ần  C M C

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch kinh 

doanh năm 2020. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh 

doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 vó’i các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Cấc chì tiêu chủ y ế u ___________ BYT KH năm 2020

1. Tổng giá trị sản lượng Đồng 1.150.000.000.000

2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu USD 9.500.000

3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói) M2 13.000.000

4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói) M2 14.000.000

5. Doanh thu Đồng 1.300.000.000.000
6. Lợi nhuận Đồng 140.000.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách Đồng 60.000.000.000

8. Vốn Điều lệ Đồng 366.908.870.000

9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu % 10,77
10. Đầu tư và phát triển Đồng 190.000.000
11. Lao động bình quân/năm Người 950
12. Thu nhập bình quân/người/tháng Đồng 10.000.000
13. Cố tức dự ldến chia % 15-20

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng!



CỐNG TY  CỎ PH ẢN  CM C CỘNG H Ò A XÃ HỘI CHỦ N G H Ã I VIỆT NAM

số  05 /2020/TTr-CMC Độc lập -  Tự do -  Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020 

T Ờ  TRÌNH
(V/v thông qua mức thù lao, thưởng 

cho Hội đồng quăn trị, Ban Kiểm soát năm 2020)

Kính gửi: Đ ạ i hội đ ồn g  cổ đ ôn g  C ôn g  ty  c ỗ  ph ần  C M C

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ  phần CMC, căn cứ vào kế hoạch kinh 
doanh và lợi nhuận năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội đông cổ đông thông qua mức 
thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ  phần CMC năm 2020 như sau:

A. M ức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiếm soát năm 2020

1. Chủ tịch H ĐQ T :

2. Phó Chủ tịch HĐQT:

3. Thành viên H ĐQ T

4. T rưỏng ban KS

5. Kiếm soát viên

20.000. 000 đồng/tháng

12.000. 000 đồng/tháng

10.000. 000 đồng/tháng

6.000.000 đồng/tháng

4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao (Dự Kiến 7 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên): 94 Triệu 
đồng/tháng

Tổng cộng cả năm = 1.128.000.000 ctồng/năm

B. Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
năm 2020 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2020, trường họp kết quả kinh doanh đạt kế hoạch đã đưọ'c 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua thì Hội đồng quản trị, Ban Điều 
hành và cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ trích thưởng như saư:

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 5% số lợi nhuận sau thuế
- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch: 20%  số lợi nhuận sau thuế vượt mức kế

hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!



CÔNG TY CÒ PHẢN CMC C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H Ã I V IỆ T  N A M

Đ ộc lập — T ư  dọ -  H ạnh  P h ú cSỐ 04  /2020/TTr-CMC

Việt Trì, ngày 27 tháng 06 năm 2020 

TÒ TRÌNH

(V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chinh năm 2020)

Kính gử i: Đ ạ i hội đ ồn g  cổ đ ôn g  C ôn g  ty  c ổ  p h ần  C M C

Sau khi nhận được đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty c ổ  phần CMC 

kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiếm toán độc lập để kiếm 

toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. D anh sách C ông ty kiếm toán lựa chọn

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

- Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

2. Đ ề  x u ấ t của  H ộ i đ ồn g  q u ản  trị

Hội đồng quản trị Công ty c ổ  phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập 

nêu trên đế kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!



Việt Trì, ngày 27 tháng 06 năm 2020

C Ô N G  T Y  C Ỏ  P H Ả N  C M C  C Ộ N G  H Ò A  X Ả  H Ộ I C H Ủ  N G H Ã I V IỆ T  N A M

SỐ 0 ^ /2 0 2 0 /T T r -C M C  Đ ộc lập -  T ự  do -  H ạnh  Phúc

T Ờ  T R ÌN H
(V/v Uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định/thông qua việc vay > 50% tổng giá trị 
tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản

xuất kinh (loanh)

Kính gửi'. Đại hội đồng cổ đông Công ty cỗ phần CMC

Căn cứ vào định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ưỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết 

định/thông qua việc vay > 50% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài 

chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Tràn trọng!



C Ô NG  TY  CỎ P H Ầ N  CM C
Số: /2 0 2 0 /T T r-C M C

C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM
Đ ôc lâp — T ự do -  H ạnh phức

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TÒ TRÌNH

(V/v sửa đỗi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 
và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty c ỗ  phàn CMC

Để bảo đảm tính pháp lý và cơ chế hoạt động của Công ty cũng như đáp ứng các 

quy định mới được ban hành về Quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng (Theo 

Nghị định số  71/2017/NĐ-CP của Chính phủ han hành ngày 06/06/2017 và Thông tư số  

95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017), Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi một số điều khoản trong 

Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty c ổ  

phần CMC. Toàn văn Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm Tò' 

trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Sổ: ỚA /2 0 2 0 /T T r-C M C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ ộc lập  -  T ự  do -  H ạnh  phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 06 năm 2020

T Ờ  TRÌNH
(V/v miễn nhiệm và bầu bỗ sung Thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CM C

Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/05/2020 về việc Tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị 
về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Công tác tố chức hoạt động phòng 
nghiệp vụ, Công tác bổ nhiệm cán bộ của Công ty c ổ  phần CMC;

I. M IỄN NH IỆM  TH ÀNH  VIÊN HỘI ĐÒ NG  Q UẢN TRỊ

Ngày 11/02/2020, Ông Khổng Phan Đức -  Thành viên Hội đồng quản trị đã 

làm đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điểm f  Khoản 2 Điều 

15 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu 

quyết thông qua việc miễn nhiệm ô n g  Khổng Phan Đức -  Thành viên Hội đồng quản 

trị Công ty c ổ  phần CMC.

II. B Ầ U  B Ổ  SƯ NG  T H À N H  V IÊ N  H Ộ I Đ Ồ N G  Q Ụ Ả N  T R Ị

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 25, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công 

ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT là một (01) thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên

HĐQT được tổng hợp theo danh sách dưới đây:
- Ông (bà):..........................................................................................................................

- Ông (bà):..........................................................................................................................

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

M h/tận:  T .M  h ộ i  đ ồ n g  Q UẢN TRỊATT..- •- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT\f



r."vî BÁO  CÁO CỦA H O Q T  T R ÌN H  Đ Ạ I HỘI Đ Ồ N G  c ổ  Đ Ô N G  N ĂM  2 0 2 0

CÔNG TY CÓ PHẢN CMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
S ổ  0 6  / 2 0 2 0 / B C - H Đ Q T  Độc lập -  Tự do -  Hạnh Phúc

V i ệ t  T r ì ,  n g à y  1 5  t h á n g  6  n ă m  2 0 2 0

BÁO CẢO

CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NẢM 2020

Kính thưa: - Quý vị đại biểu, khách quý

- Thưa toàn thể Quý cổ đông

C ă n  c ứ  Đ i ề u  l ệ  t ổ  c h ứ c  v à  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  C ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  C M C  đ ư ợ c  s ử a  

đ ổ i ,  b ổ  s u n g  t h ô n g  q u a  l ầ n  t h ứ  1 1  n g à y  2 0  t h á n g  4  n ă m  2 0 1 9 .

C ă n  c ứ  Q u y ế t  đ ị n h  s ố  2 4  / 2 0 2 0 / N Q - H Đ Q T ,  n g à y  1  ỉ  t h á n g  5  n ă m  2 0 2 0  c ủ a  

H ộ i  đ ồ n g  q u ả n  t r ị  v ề  v i ệ c  t ổ  c h ứ c  Đ ạ i  h ộ i  đ ồ n g  c ổ  đ ô n g  t h ư ỏ n g  n i ê n  n ă m  2 0 2 0  

( N h i ệ m  k ỳ  2 0 1 6 - 2 0 2 1 ) .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( C h o  n ă m  t à i  c h í n h  2 0 1 9 )  của 

Công ty cổ phần CMC lần thứ 14 được Tổ chức sau khi đơn vị đã hoàn tất các thủ 

tục pháp lý cần thiết theo luật định và Điều lệ hiện hành của Công ty, đủ điều kiện 

để Công ty tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Thay m ặt Hội đọng quản trị, xin gửi đến Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông và 

toàn thế cán bộ công nhân viên trong Công ty lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và 

thành công.

Kính thưa: Toàn thể Đai hôi»—I ■ 1 ■■ ■ 1 ' • •

Tại mỗi kỳ Đại hội thường niên hàng năm chúng ta đã được nghe các báo cáo 

về thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về việc thực hiện nhiệm 

vụ và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó với tinh 

thần trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhà đầu tư chúng ta cùng nhau tìm ra cácự



giải pháp tối ưu để thống nhất và thông qua các nội dung tại kỳ Đại hội thường niên 

này, với mục tiêu vì một CMC đoàn kết, Họp tác và phát triển để vũng bước đi lên 

trên con đường hội nhập, đưa Công ty lên một tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2016- 

2021. Hôm nay Công ty c ổ  phần CMC tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020. Thay m ặt HĐQT tôi xin báo cáo trước Đại hội công tác hoạt động, giám 

sát của HĐQT trong năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung năm 2019 vẫn còn rất nhiều khó khăn đối vợi ngành Vật liệu xây 

dựng nói chung và ngành sản xuất gạch ốp lát nói riêng, lý do thì rất nhiều nhưng 

tựu chung lại là cung vượt cầu, do quy hoạch vật liệu của Việt Nam không đồng bộ 

vói thị trường tiêu thụ thực tế, Nhà máy sản xuất thì nhiều, thị trường tiêu thụ thì 

nhỏ, công suất thực tế tại Việt Nam năm 2019 được báo cáo là trên 700 triệu m2 sản 

phẩm gạch ốp lát các loại trong khi mức tiêu thụ là hơn 500 triệu m 2 dẫn đến sự cạnh 

tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất. Công nghệ sản xuất của Việt Nam được đánh 

giá chưa cập nhật với thế giới chỉ một số ít nhà máy là cập nhật công nghệ mói so 

với thế giới.

Năm  2020 được dự báo là còn gặp nhiều khó khăn, ngay từ những tháng đầu 

năm cả nước đã phải chung tay phòng chống dịch bệnh do Virus corona (Covid-19) 

gây ra, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước trong đó ngành sản 

xuất gạch ốp lát cũng phải ngoại lệ.

Trong bối cảnh chung của ngành Gạch ốp lát như vậy, HĐQT Công ty đã 

bám sát tình hình thực tế của thị trường để đưa ra những định hướng, giải pháp và 

giám sát trong thực hiện chỉ đạo sản xuất kinh doanh của đonvị, cụ thể như sau:

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. về công tác Tổ chức.

Hội đồng quản trị Công ty có 07 thành viên, bao gồm:

1. Ông: Dương Quốc Chính - Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 01/3/2020)

2. Ong: Nguyên Quang Huy - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

3. Ong: Tạ Quang Vững - TV HĐQT, Phó TGĐ, TP Thị trường^,
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4. Ông: N guyễn Thành Chung - TV HĐQT, GĐ N hà máy gạch số 1

5. Ông: K iều Thế Vinh - TV HĐQT

6 . Ông: K hổng Phan Đức - TV HĐQT (**)

7. Bà Vũ Thị Loan - TV HĐQT, GĐ N hà máy gạch số 2 (*)

* Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã bầu bổ sung Ọ2 thành viên HE>QT

là Ông Khổng Phan Đức và Bà Vũ Thị Loan.

** Ông Khổng Phan Đức thôi là thành viên HĐQT Công ty c ổ  phần CMC 

từ ngày 01/5/2020.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 

20/4/2019.

Trên cơ sở trao đổi thống nhất giữa các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT 

đã ký ban hành Quyết định (so 10/2019/QĐ-HĐQT, ngày 14/5/2019) phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phù hợp với năng lực chuyên môn 

công tác của các thành viên. Hiện tại có 4/6 thành viên tham gia công tác điều hành 

tại Công ty.

- Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị 

và Ban Tổng giám đốc Công ty đã xây dựng Quy chế Quản trị về mối quan hệ 

công tác quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Hội 

đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty, đồng thời các thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng giám đốc phải thực hiện nghiêm  túc những nhiệm vụ theo 

quyết định, nên đã không để sảy ra tình trạng va chạm và chồng chéo về thẩm 

quyền, chức năng cũng như quan điểm trong điều hành công việc.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho.Trong 

năm 2019 HĐQT đã tiến hành họp 07 phiên, các thành viên tham dự 100%. Một số 

cuộc họp có sự tham gia của Ban kiểm soát Công ty. Các văn bản liên quan đến 

cuộc họp đều được gửi cho các đơn vị trực thuộc để biết và thực hiên. M ột số 

nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:^
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- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất năm, Công tác chuẩn bị cho Đại hội 

đồng cổ đông thường niên hàng năm

- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị Quyết về các giải pháp điều hành 

hoạt động SXKD của Công ty và đánh giá các kết quả đã thực hiện đế điều chỉnh 

kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD của Tổng Giám đốc, bám sát 

mục tiêu kinh tế của Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị 

quyết của HĐQT về các lĩnh vực: Đầu tư; sản xuất kinh doanh ...

- Cùng Ban Tổng Giám đốc, điều hành hoạt động SXKD theo đúng mục tiêu 

Nghị Quyết đã đề ra, sửa đổi bổ sung hoàn thiện từng bước các Quy chế, quy định 

của Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đảm bảo phù họp với quy định của 

Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty đế 

đưa ra những chỉ đạo kịp thời, phù họp với thực tếđối với Ban tổng tổng giám đốc 

đế hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Định hướng luân chuyển sắp xếp cán bộ quản lý ở các bộ phận trong diện 

HBQ T quản lý khi có đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty.

- Giám sát thực hiện công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh

- Triến khai thực hiện dự án đầu tư mới, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết 

bị máy móc..

- Không ngừng nâng cao, cải thiện điều kiện làm việc, các chế độ chính sách 

cũng như thu nhập cho người lao động trong Công ty luôn được duy trì ổn định.

- Công bố thông tin về chế độ báo cáo đúng, đủ, kịp thời các số liệu, thông 

tin của Hội đồng quản trị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sợ giao dịch chứng 

khoán Hồ Chí M inh, Trung tâm lưu ký chứng khoán V iệt Nam  và trên trang 

W ebsite của Công ty.¿í
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Một Số các chỉ tiêu đạt đưọ’c trong năm 2019.

TT CHỈ TIÊU ĐON VỊ KÊ HOẠCH 

2019

THỰC 

HIỆN 2019

TỈ LỆ

(%)

1 Doanh thu + Thu nhập Tỷ đồng 1700 1.583,51 93,14

2  ' Lợi nhuận trước thué
rp  9 4-ATỷ đông 2 2 0 206,04 93,82

3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 100 109 109

4 Chia cổ tức (Dự kiến) % 25-30 15 60

5 Lãi cợ bản trên cô phiêu Đồng 4.263,38

6
Tỉ suất lợi nhuận/Doanh 
thu

% 12,94 13,03 100,69

7 Thu nhập bình 
q uân/người/tháng

Tr.đồng 10 12,03 120,3

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Với chức năng nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã thế hiện 

tốt vai trò, chức trách của m ình và đã có những ý kiến đóng góp cho HĐQT để góp 

phần vào kết quả chung của Công ty như: Công tác sản xuất, bán hàng, đầu tư công 

nghệ mới, đánh giá tình hình thị trường, công tác quảng bá hình ảnh...

Trong năm qua các thành viên đã tham bự hoặc ủy quyền cho người dự họp 

HDQT đầy đủ, đạt tỷ lệ 100% qua đó đã nói lên vai trò trách nhiệm của từng thành 

viên

4. Thù lao của HĐQT

M ức thù lao của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 thông qua là:

TT CHỨC VỤ MỨC THÙ LAO 

(đồng/ người/tháng)

GHI CHÚ

1 Chủ tịch HĐQT 15.000.000

2 Phó Chủ tịch HĐQT 12.000.000

3 Thành viên HĐQT 10.000.000
tí
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- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019 ( t ấ t  c ả  c á c  c h i  p h í  đ i  l ạ i ,  ă n ,  ở  v à  

c á c  c h ỉ  p h í  h ợ p  l ý  k h á c  k h ỉ  t h ự c  t h i  c á c  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  H Đ Q T ;  g ồ m  c ả  c á c  c h ỉ  p h í  

p h á t  s i n h  t h a m  d ự  c á c  c u ộ c  h ọ p  c ủ a  H Đ Q T . . . )  áp dụng theo quy định của Công ty 

và Điều lệ tố chức hoạt động của Công ty.

5. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành việc điều hành, tô 

chức sản xuất kinh doanh, đúng với nội dung của Nghị Quyết, Quyết định của 

HĐQT ban hành.

HĐQT đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng đối vợi những 

hoạt động của Ban Giám đốc, và đánh giá cao sự năng động, những cố gắng nỗ lực 

tìm kiếm m ở rộng thị trường, mạnh dạn đi đầu trong nghiên cứu sản xuất các sản 

phấm có tính tiên phong trên thị trường đã giúp dụy trì được hoạt động sản xuất 

kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, và thực hiện tốt các chế 

độ cho người lao động của cộng ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2019.

HĐQT đánh giá cao Ban tong giám đốc trong công tác tổ chức sắp xếp cán 

bộ, tinh giảm bộ máy hoạt động của các phòng nghiệp vụ..hàng năm đã tổ chức lấy 

phiếu tín nhiệm đối với cán bộ quản lý để từ đó có những đánh giá về năng lực 

chuyên môn, năng lực công tác và công tác đào tạo cán bộ nguồn...trình HĐQT 

Công ty xem  xét m iễn nhiệm  và bổ nhiệm mói.

III. NHIỆM VỤ KỂ HOẠCH NĂM 2020

1 Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức năng Quản trị Công ty 

phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trên nguyên tắc 

mối quan hệ công tác, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

2. Các nhiệm  vụ thực hiện phải phù hợp với nội dung N ghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông, đảm  bảo Hội đồng quản trị thực sự là cơ quan Q uản trị 

Công ty, có toàn  quyền nhân danh Công ty để quyết đ ịnh, thực hiện các 

quyền và ngh ĩa  vụ của C ông iy .u
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3. T iếp tục  sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty đế tăng 

cường và nâng cao h iệu  lực Quản trị của Hội đồng quản trị, đặc biệt là trong 

lĩnh vực quản lý k inh  tế.

4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động SXKD của 

Công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp, các Nghị quyết, quyết định để đảm bảo hiệu 

quả cao nhất trong SXKD. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng, chỉ tiêu lợi nhuận 

của Công ty theo phương châm “Phát triển nhanh, mạnh, bền vững”.

5. Nâng cao năng lực quản lý điều hành Công ty, Các phòng nghiệp vụ, Nhà 

máy gạch, Xí nghiệp bao bì và Chi nhánh.

IV. MỘT SÓ KIÊN NGHỊ

Hội đồng quản trị có một số kiến nghị với Đại hội đế xem xét thông qua như 

sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động, giám sát năm 2019 và mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2 0 2 0 .

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2020 của Công ty;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm
2019.

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các 
Quỹ năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

- Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm
2020

- Thông qua Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.«
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- Thông qua Tờ trình việc ủ y  quyền cho HĐQT vay trên 50% tổng giá trị tài sản 

căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất;

- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. BÁO CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY

- Tại ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 

02/6/2020 chúng ta có 3.058 nhà đầu tư đến từ 16 Quốc gia và vũng lãnh thổ: 

Trung Quốc, N hật Bản, Thái Lan, Mỹ, Đức, Anh, ú c , Đài L oan ,.. .Cụ thế nh sau:

K1!1“  BÁ O  CÁO CỦA H Đ Q T  T R ÌN H  Đ Ạ I HỘI Đ Ồ N G  c ổ  Đ Ô N G  N ĂM  2 0 2 0

TT CỞ ĐÔNG SÒ LƯỢNG 
(CỔ đông)

CỔ PHẦN VÒN ĐIÊU 
LỆ

1 Cổ đông là cá nhân trong nước 2.951 28.222.045 7 6 , 9 2 %

2 Cổ đông là cá nhân nước ngoài 51 1.075.092 2,93%

3 Cổ đông là tổ chức trong nước 32 4.502.590 1 2 , 2 7 %

4 Cổ đông là tổ chức nước ngoài 24 2.891.160 7,88%

5 CỘNG 3.058 36.690.887 100%

K í n h  T h ư a : Toàn thể Đai hôi' 'ì' .... -..... • •

Trong điều kiện kinh tế thế giới và đất nước hiện nay đang có nhiều biến 

động, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, giá cả thị 

trường biến động, do đó việc quản lý và điều hành Công ty trong năm 2020 và 

những năm tiếp theo cần phải đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế. Mặc dù với 

những khó khăn như vậy nhưng với phương châm dựa vào sức m ạnh truyền thống 

của Công ty, với thương hiệu CMC. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực cố gắng 

để đảm bảo đưa Công ty phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Tông kêt một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên. Hội đông quản trị Công ty cổ phần CMC một lần nữa khẳng định vai trò, sự 

ton tại va phát triên của Công ty trong giai đoạn hiện nay chính là nhờ sự thực hiện 

nghiêm tuc Nghi quyêt của Đại hội cô đông thường niên mà Hội đồng quản trị đã 

trien khai thực hiện trên các Nghị quyêt tại các kỳ họp Hội đồng quản trị

P age 8



Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Çông ty về công 

tác quản lý, giám trong hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng hoạt động năm 

2020 và một số kiến nghị để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Xin gửi tới các Quý vị đại biểu cùng gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và 

thành công.

Trân trọng cảm ơnlịỊ

T R Ị
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A  ử' ử"ử"k Báo cáo của Ban tống giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2020

CỐNG TY c ỏ  PH ẦN CMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ /2020/BC-CMC Độc lập -  Tự do -  Hạnh Phức

Việt Trì, ngàydbtháng 6 năm 2020

BẢO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIẢM ĐỐC 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNGCỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

K m h jỊ m a y  _ Các quý vị đại biểu, khách quý

- Các Đồng chí ủy viên Hội đồng quản trị
- Thưa toàn thể Quý cổ đông

Thay mặt Ban tổng giám đốc cho phép tôi gửi tới Quý vị đại biểu, khách quý, 

Các đồng chí trong HĐQT cùng toàn thế Quý cổ đông lời cảm ơn và lời chúc sức 

khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin phép trình bày Ẹáo cáo của Ban tổng giám 

đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2 0 2 0 .

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. TỈNH HÌNH CHUNG

Khỏ khăn

Năm 2019 nền kinh tế của nước ta phát triển tăng vọt, tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Việt Nam năm 2019 đạt 7,02 % cao nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng đối với 

ngành sản xuất gạch ốp lát thì tiêu thụ bị chậm lại, lý do là hiện tại lượng cung luôn 

vượt cầu, một số nhà máy gạch gia tăng công suất, lượng tồn kho lớn dẫn đến tình 

trạng bán hàng căt lô, giảm giá bán sản phâm trong khi giá nguyên nhiên liệu đầu vào 

thì không giảm, từ đó dẫn đến lợi nhuận cho các nhà sản xuất thấp. 4,



***** Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2020

Hàng nhập từ nước ngoài cùng chủng loại, đặc biệt là từ Trung Quốc, Ân độ có 

giá rẻ hơn hàng trong nước sản xuất.

Thuân lơi:

- Công ty cổ phần CMC là đơn vị đi đầu trong sản xuất gạch ốp lát, hiện nay 

CMC là một trong số ít nhà máy sản xuất đa dạng về kích thước, chủng loại như: 

Gạch thẻ trang trí các loại, gạch op lát các kích thước, Ngói tráng men Ceramic và đặc 

biệt sản phẩm gạch Granite thấm muối tan chỉ có ở CMC.

- Đứng trước những khó khăn thách thức của thị trường, dưới sự định hướng 

của HĐQT, Ban tổng giám đốc đã hoạch định, chỉ đạo sát sao trong SXKD, mạnh dạn 

nghiên cứu và đưa vào sản xuất nhiều sản phẩm mới nhằm duy trì tốt tình hình hoạt 

động SXKD và đảm bảo lợi nhuận khi sản xuất sản phẩm mới trong giai đoạn hiện 

nay như: Ngói, gạch KT(60Ọ*600)mm mài bóng Nano, Gạch KT(60Ọ*600)mm Men 

Matt, Gạch Thanh KT(150*600)mm; Gạch Thanh KT(150*800)mm, Gạch chân 

tường KT(130*800)mm; Gạch KT(800*800)mm mài bóng NANO, gạch 

KT(800*800)mm men Kim cương...

- Thực hiện đồng bộ công tác đổi mới tư duy cách nghĩ, cách làm

- Thực hiện khoán định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu đến từng tổ, bộ phận..

- Tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm có tính tiên phong.

- Quy hoạch và mở rộng thị trường phân phối sản phẩm của CMC trong và 

ngoài nước.

- Trong năm, sau khi cải tạo thiết bị lò khí hoá than tại CMC 2 đã đạt được kết 

quả đáng khích lệ, sử dụng than đã giảm được khoảng 2 0 %.

Trước những khó khăn đó, dưới sự định hướng của HĐQT, Ban tống giám đốc 

cùng tập thể CBCNV-LĐ đã đạt được một số chỉ tiêu sau:f



1. Một số chỉ tiêu chính nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019
Các chỉ tiêu tài chỉnh chủ yếu đạt được (Đã được kiếm toán)

p i i f i  Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 202ọ

TT CHỈ TIỂU ĐON VỊ THỰC
HIỆN

GHI CHÚ

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.583,51

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 206,04

3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 109

4 Chia cổ tức (Dự kiến) % 15

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 4.263,38

6 Tỉ suất lợi nhuận/Doanh thu % 13,03

7 Thu nhập bình quân/người/tháng Tr.đồng 12,03

TỐNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH 
TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY ĐẺ s o  SÁNH

Chỉ tiêu ĐV
Năm

9
np /VTông

2015 2016 2017 2018 2019

Sản lượng 
Sản xuất

m2 8.955.206 13.987.167 14.434.290 17.610.928 18.437.794 73,43 triệu 
m2

Sản lượng 
Xuất bán m2 8.468.828 13.754.820 14.365.802 17.267.971 16.881.037 70,74 triệu 

m2

Doanh thu Tỷ 721,9 1.189,6 1.257,2 1.553 1.583,51 6.305,21

Lợi nhuận Tỷ 80,4 190,3 217,4 203,17 206,04 897,31

Tỷ suất 
LN/D.thu % 11,13 16,0 17,3 13,08 13,03 B.quân

14,1
Nộp ngân 
sách Tỷ 58,6 72,6 109,6 95,5 109,0 445,3

Tổng lao 
động Người 754 780 861 868 863 B/Quân

825
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P Í í  Báo cáo của Ban tống giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2Q2Q

Chỉ tiêu ĐV
Năm

Tổng
2015 2016 2017 2018 2019

Thu nhập / 
người/tháng Triệu 8,2 9,3 12,1 11,2 12

B/Quân 
10,56 triệu

Chia cổ tức % 25 50 45 30 15 B/Quân
34%

Vốn điều lệ Tỷ 191,9 191,9 282,2 366,9 366,9

Đầu tư sản 
xuất Tỷ 270 90,8 320 32 16,2

2. SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NĂM 2019

TT CHỈ TIỂU THỰC HIỆN GHI CHÚ
1 Sản lượng Sản xuất m2 18.437.794
2 Sản lượng tiêu thụ m2 16.881.037
3 Sản lượng vỏ bao bì Vỏ 15.392.306

3. CÔNG TÁC TÒ CHỨC LAO ĐỘNG, CHÉ H ộ, TIÈN LƯƠNG

TT Tổng số LĐ toàn cty đến thòi điểm 31/12/2019 881 Người

1 Trong đó Lao động tham gia BHXH 862 Người

2 Lao động nghỉ Thai sản, tạm dừng BHXH 14 Người

3 Hợp đồng thời vụ 05 Người

Trong năm

- Lao động tăng: 131 người

- Lao động giảm: 126 người.

- Tiền Bảo hiểm xã hội phải nộp năm 2019=  14,3 tỷ đồng#

P age 4
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c ầ Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2020

- (Dư nợ Bảo hiểm đến 31/12/2019 = 0 đồng).

- Thanh toán tiền chế độ ốm đau, thai sản là 164 trường hợp, với tổng số tiền là 

425,4 triệu đồng.

- Trong năm Công ty có 03 lao động về nghỉ chế độ hưu trí 

* TIÈN LƯƠNG

TT Tổng quỹ tiền năm 2019 Đơn vị Thực hiện

1 Chi tiền lương Đồng 98.483.811.350

2
Thu nhập bình quân từ lưong

(Chỉ tính LĐ tham gia đóng BHXH) Đồng 9.509.831

3 Lương trấ HĐ thời vụ, thử việc Đồng 830.521.323

4 Tiền lượng bổ sung, lễ .... Dồng 25.052.300.000

5 Thù lao HĐQT + BKS Đồng 1.006.000.000

6
Tống thu nhập bq người/ tháng

(Chỉ tính LĐ tham gia đóng BHXH) Đồng 12.026.757

4. CÔNG TÁC SẮP XẾP, TỔ CHỨC CÁN B ộ

Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp lại CBCNV-LĐ trong Công ty 

nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động, sắp xếp nhân lực phù hợp với năng lực chuyên 

môn, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí quản lý.

Thực hiện công tác đào tạo và tuyển dụng mới, luân chuyển, miễn nhiệm những 

cán bộ yếu kém về chuyên môn, hạn chế về năng lực đồng thời Công ty xem xét bồi 

dưỡng, quy hoạch lớp cán bộ trẻ trên tinh thân có tính kế thừa và phát huy đối vợi sự 

phát triển của Công ty trong thời gian tói.

5. CÔNG TÁC BÁN HÀNG

- Tình hình tiêu thụ năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn, sự cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt giữa các nhà máy, đứng trước những khó khăn đó HĐQT, Ban tổng giám

P age 5
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đốc đã hoạch định, chỉ đạo sát sao trong SXKD, sự cố gắng của tập thể CBCNV-LĐ 

trong Công ty đã mạnh dạn nghiên cứu và đưa vào sản xuất nhiều sản phẩm mới 

nhằm duy trì tốt tình hình hoạt động SXKD và đảm bảo lợi nhuận khi sản xuất sản 

phẩm mới trong giai đoạn hiện nay như: Ngói, Gạch KT(60Q*6Q0)mm Men Matt, 

Gạch Thanh KT(150*600)mm; Gạch Thanh KT(150*80Q)mm, Gạch chân tường 

KT(130*800)mm; gạch KT(8Q0*800)mm men Kim cương...

- Thực hiện triển khai công tác quảng bá thương hiệu cũng như đẩy mạnh sản 

phẩm vào các công trình lớn và xuất khấu.

- Quy hoạch lại hệ thống phân phối gạch ốp lát CMC và các nhà đặt độc quyền

- Tập trung chăm sóc, có những chính sách bán hàng phù hợp, khuyến khích 

được nhà phân phối tập trung bán hàng cho CMC.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh động, phù hợp, đảm bảo quyền lợi và lợi 

ích giữa Công ty với N hà phân phối từ đó tạo động lực thúc đấy cho các nhà phân 

phối.

- Tiếp tục nghiên cứa và đề xuất lãnh đạo Công ty cho sản xuất những dòng sản 

phẩm mới, có tính tiên phong trên thị trường, giảm sự cạnh tranh, đem lại hiệu quả 

cao.

- Định hướng, xây dựng lại phương pháp làm việc của nhân viên thị trường tỉnh 

với mục đích đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở tiếp nhận thông tin của Đại lý, cửa hàng 

cấp 2, người tiêu dùng về chất lượng, giá cả, dịch vụ bán hàng của Công ty cũng như 

thông tin về sản phẩm cùng ngành.

- Tập trung khảo sát và xây dựng lại hệ thống phân phối dòng sản phẩm cao cấp 

của Công ty.

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2019 đạt 16.881.037 m2 = 93,78% K H  do một sọ 

nguyên nhân chủ yếu sauv

Báo cáo của Ban tổng giám đọc trình ĐHĐCĐ năm 2020
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* * * * * Báo cáo của Ban tổng giám đọc trình ĐHĐCĐ năm 2020

+ Tình hình thị trường gạch ốp, lát trong nước phát triển không theo tỉ lệ thuận, 

cung vượt cầu, một số nhà máy gạch gia tăng công suất, dẫn đến lượng tồn kho nhiều 

từ đó các nhà máy đua nhau giảm giá, cắt lô .. .dẫn đến lợi nhuận thấp

+ Thị trường Bất động sản năm 2019 phát triển chậm do nhiều nguyên nhân 

khách quan và chủ quan từ đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ngành gạch op, lát

+ Thị trường gạch nhập khẩu từ Án Độ, Inđô, Trung Q uốc... có giá rẻ hon so 

với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước do đó mức độ cạnh tranh với hàng ngoại 

nhập lại tăng lên ...

- Nhìn chung năm 2019 bán hàng so vói sản xuất đạt 91,56%, So với một số 

nhà máy gạch thì CMC vẫn hoạt động 100% công suất, không phải dừng sản xuất, 

vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho gần 900 CBCNV-LĐ trong công ty và thu nhập 

bình quân cao hom năm 2018.

6. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH.

- Triển khai các quy định về tài chính, cân đối nguồn vốn đề đảm bảo cho công 

tác sản xuất và đầu tư không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

- Hàng tháng kiểm kê thực tế nguyên liệu chính, vật tư tồn kho, theo dõi giá 

thành sản xuất của từng kích thước sản phẩm để làm cơ sở định giá bán cho các dòng 

sản phẩm ra thị trường.

- Thực hiện quyết toán thuế đầy đủ đối với cơ quan Thuế Phú Thọ.

- Hoàn thiện quyết toán các hạng mục, công trình đầu tư mới....

- Thực hiện giám sát, kiểm soát nguyên nhiên vật liệu theo quy định của Công

ty.
- Thực hiện tốt công tác quyết toán, báo cáo tài chính Quý, Năm, đáp ứng yêu 

cầu của ủ y  ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh góp phần tăng thanh khoản trong giao dịch của các nhà đầu tư CVT.^



7. CÔNG TÁC KỸ THUẬT

- Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra môi trường, Công tác ISO, giám sát, 

kiểm tra chất lượng các loại vật tư nhập kho, thực hiện chức năng quản lý hệ thống 

kho vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác theo dõi điện nước và xử lý các sự cố khi xảy ra.

- Công tác theo dõi các thiết bị theo yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt.

- Theo dõi định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất...

- Công tác theo dõi kiểm tra Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, vật tư 

cho sản xuất được duy trì hàng tháng, từ đó đem lại hiệu quả cao trong quá trình sản 

xuất, giảm chi phí giá thành sản xuất.

8. CÔNG TÁC VẬT TƯ

- Luôn bám sát tình hình sản xuất của Công ty đế chủ động tìm nguôn nguyên 

nhiên vật liệu phù họp với sản xuất, đảm bảo về chất lượng, giá thành cạnh tranh để 

đem lại hiệu quả cao n h ấ t....

-Triển khai kịp thời các hợp đồng ngoại về cung ứng máy móc, thiết bị, vật tư 

đáp ứng cho công tác sản xuất. Tuy nhiên chưa thật chủ động các vật tư ngoại nhập 

cho công tác thay thế sửa chữa của Nhà máy

- Các thủ tục kê thai thuế nhập khẩu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

9. CÔNG TÁC SẢN XUẤT BAO BÌ

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao là sản xuất vỏ bao bì phục vụ sản 

xuất kinh doanh của Công ty, trong năm qua Xí nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ được 

giao.

- Phối họp cùng các đơn vị, phòng ban chức năng hoàn thiện các thông số kỹ 

thuật ghi trên vỏ bao bì cũng như việc đề xuất quy hoạch lại loại giấy sử dụng in vỏ 

bao bì, qua đó đã giảm tôn kho các loại giấy, tiết kiệm chi phí trong sản xuất.^

r ”A  > Báo cáo của Ban tông giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2020__
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10. CÔNG TÂC SAN XUÂT GACH ÔP LÂT

Nhà may gach CMC1: Nâm 2019 dat 5.736.866 m2/ 5.000.000 m2= 114,74% 

công suât, chât lirçmg binh quân dat 94,05% Loai 1

Nhà may gach CMC2: Nam 2019 dat 12.700.930 m2/l 2.000.000 m2= 105,84% 

công suât, Chât lugng binh quân dat 90,03% Loai 1

Tông sân lirong sân xuât nâm 2019 : 18.437.794m2/l 7.000.000 m2= 108,46% 

công suât nâm.

- Công tac sân xuât: Nhin chung nâm 2019 sân xuât ôn dinh, sân lugng sân 

xuât và chât luçmg sân phâm cüa Công ty dêu dat và vugt so voi nâm 2018.

- Nâm 2019 Công ty cho ra thi truông mot sô dông sân phâm moi dô là: Gach 

chân tuong KT(130*800)mm, gach Thanh KT(150*60Q)mm tai Nhà mây gach 

CMC1. T^i Nhà mây gach CMC2 thi cô sàn phâm gach KT(600*600)mm Men Matt, 

men Sugar, Men Kim Cuang, Gach KT(800*800)mm Men Kim Cuong, Men Matt, 

Gach thanh KT(150*800)mm

11. CÂC CHI NHÂNH

Chi nhânh Dà nàng vê Nhân su và tài chinh dâ không côn hoat dông theo mô 

hinh hoach toân phu thugc kê tù ngày 1/07/2017( Hiên ctang làm thû tue giài thê  

Chi nhânh)

Chi nhânh Mien nam hoat dông theo mô hinh hoach toân phu thuôc (Theo quy 

chê dâ ban hành cïia Công ty)

12. CÔNG TÂC £>ÀU T I/ TRONG NÂM 2019-2020

Tiêp tue thâng lgi khi câi tao thiêt bi, khoân dinh mue vât tu  sân xuât nâm 2019 

-  Dâu nâm 2020 làm câc viêc sau:

*  Tai CMC 1;

- Dâu tu 01 mây ép sân xuât phu kiên ngôi DLT

- Dâu tu moi Thâp sây phun

- Câi tao lô Khi hôa than f

r " 1. , Bâo câo cüa Ban tông giâm doc trinh DHDCD nâm 2020
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* Tai CMC 2:

- Đầu tư thay thế lò nung men số 1 từ sử dụng nhiên liệu Than sang sử dụng 

dụng nhiên liệu Gas (LPG)

- Cải tạo lò khí hóa than

- Đầu tư sân Bê tông phục vụ bán hàng 2.170 m 2

- Đầu tư thay thế chuyển đổi phần cáp điện dây trần nổi thành cáp ngầm, Đoạn 

cáp từ trạm 1 đến trạm 2 .

r i ĩ v ỉ  Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2020

m2/năm, nhằm giảm giá thành, giảm nhiên liệu, tăng sản lượng sản xuất.

18. CÔNG TÁC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

- Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được ban hành mới theo Nghị 

Quyết ĐHĐCĐ.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 là 25% bằng tiền mặt cho cổ đông theo 

đúng tinh thần Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

- Ngày 11/3/2019 Ông Nguyễn Văn Chương trở thành cổ đông lớn của Công 

ty, sở hữu 1.854.540 cổ phiếu ( T ư ơ n g  ú n g  5 , 0 4 %  s ổ  l ư ợ n g  c ổ  p h ầ n  đ a n g  l ư u  h à n h )

- Ngày 07/8/2019 Ông Nguyễn Văn Chương không còn là cổ đông lớn của 

Công ty, sở hữu 1.591.540 cổ p h ầ n ( T ư o n g  ứ n g  4 , 3 4 %  s ổ  l ư ợ n g  c ổ  p h ầ n  đ a n g  l ư u  

h à n h ) .

Trong năm Công ty không nhận được đon yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các nội dung khác theo luật định. v

- Cải tạo mái nhà xưởng 1 &2

- Cải tạo Trạm khí hóa và tháp sấy phun.

- Sơn bảo ôn lò nung số 3.

- Cải tạo lò nung xương thành lò nung 1 lần, nâng công suất lên thêm 5 triệu

a
h
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II. NHỮNG TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN, KHẮC PHỤC

* Tồn tại

- Năm 2019 sản xuất đạt 18.437.794 m2 -  108,46% công suất thiết kế, các chỉ tiêu 

doanh thu, lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch đề ra, thu nhập của người lao động ọn định 

và cao hơn năm trước.

- Tiêu hao nguyên nhiên liệu vẫn còn ở mức cao như: Than cục, than cám tại 

NM1, nguyên liệu xương, men, màu tuy có giảm so với năm 2018 nhung vẫn ở mức cao.

- Công tác sắp xếp cán bộ, lao động chưa phù họp dãn đến làm việc hiệu quả chưa

cao.

- Cơ chế chính sách bán hàng đôi khi còn chưa linh động

- Sản phẩm bán ra còn bị khách hàng khiếu nại do nhiều nguyên nhân khác nhau

* Nguyên nhân:

- Do một số thiết bị đầu tư lâu năm mức độ tiêu hao nhiên liệu lớn như Tháp sấy 

phun, Lò khí hóa than .. .nên hoạt động không còn hiệu quả cao

- Trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật còn nhiều hạn chế so với thiết bị công 

nghệ mới.

- Hiện tại Công ty mới giao khoán được một số bộ phận, công đoạn

- Chất lượng nguyên liệu đầu vào chưa được ổn định, mặc dù Công ty đã kiểm 

soát chặt chẽ nhưng do đặc thù khai thác tự nhiên nên không tránh khỏi sự thiếu ổn định.

- Công tác giám sát chất lượng sản phẩm chưa được chặt chẽ

* Khắc phuc

- Tiếp tục thực hiện công tác vừa đầu tư, cải tạo vừa sản xuất.

- Rà soát xem xét lại các định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, nhân công ở các 

công đoạn sản xuất.

- Tuyến chọn, đào tạo cán bộ và công nhân có tay nghề chuyên môn cao, tạo sự 

cạnh tranh về chuyên môn từ đó phát huy tốt chuyên môn của người lao động.

***** Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình Ị)HĐCĐ năm 2020
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- Thuê chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước để đội ngũ kỹ 

thuật học hỏi, nắm bắt về thiết bị công nghệ mới.

- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện giao khoán tất cả các bộ phận, công đoạn tiến tới 

giao khoán 100% đối vợi sản xuất.

- Tổ chức sắp sếp lại nhân lực cho phù họp với năng lực chuyên môn nhằm nâng 

cao hiệu quả công việc.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2020 -  GIẢI PHÁP THựC HIỆN

Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm2020__

1. Kế hoạch sản xuất kỉnh doanh năm 2020

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Công ty triển khai ký cam kết vói từng 

đơn vị trực thuộc. Công ty đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GHI CHÚ

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.300
- 2 Lợi nhuận Tỷ đồng 140

3 Sản lượng sản xuất Triệu m2 13
4 Sản lượng tiêu thụ Triệu m2 14
5 Nộp ngân sách Tỷ đồng 60
6 Cổ tức % 15-20
7 Thu nhập bình quân/người/tháng Tr.đồng 10

2. Gải pháp thực hiện

- Quy hoạch lại hệ thống phân phối gạch ọp lát CMC và các nhà đặt độc quyền

- Tập trung chăm sóc, có những chính sách bán hàng phù hợp, khuyến khích 

được nhà phân phối tập trung bán hàng cho CMC.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh động, phù họp, đảm bảo quyền lợi và lợi 

ích giữa Công ty với Nhà phân phối từ đó tạo động lực thúc đẩy cho các nhà phân 
phối, ộ,

P age
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- Có sự linh động hơn nữa trong cộng tác xử lý bán hàng và giải quyêt sau bán 

hàng để nhà phân phối yên tâm bán hàng cho CMC.

- Định hướng, xây dựng lại phương pháp làm việc của nhân viên thị trường tỉnh 

với mục đích đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở tiếp nhận thông tin của Oại lý, cửa hàng 

cấp 2, người tiêu dùng về chất lượng, giá cả, dịch vụ bán hàng của Công ty cũng như 

thông tin về sản phẩm cùng ngành.

- Tập trung khảo sát và xây dựng lại hệ thống phân phối dòng sản phẩm cao cấp 

của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất lãnh đạo Công ty cho sản xuất những dòng sản 

phấm mới có tính tiên phong trên thị trường, giảm sự cạnh tranh, đem lại hiệu quả 

cao.

- Tiếp tục nâng cao chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa dịch vụ bán và chăm 

sóc khách hàng. Khắc phục những tồn tại, phát huy những thế mạnh đã đạt được trong 

định hướng chính sách bán hàng và và sản xuất.

- Ưu tiên tập chung sản xuất các dòng sản phẩm đem lại hiệu quả cao có tính 

tiên phong trên thị trường. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm giảm giá thành 

sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thị trường một số dòng sản phẩm như gạch ốp 

KT(300*600)iĩim, KT(400*8Q0)mm xương Porcelian, gạch Thanh KT150*900, một 

số sản phẩm truyền thống thì cần cải tiến, thay đổi về Design đặc sắc phù hợp với thị 

hiếu người tiêu dùng.

- Tập trung sản xuất và cung ứng sản phẩm phụ kiện Ngói tráng men cho thị 
trường

- Tiếp tục thực hiện giám sát, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong 

sản xuất và kinh doanh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp định mức khoán nguyên nhiên vật liệu vật 
tư đối với nhà máy gạch và XNBB.

- Tiếp tục tìm mua nguồn nguyên nhiên vật liệu chất lượng đảm bảo, giá thành 

cạnh tranh và có định hướng nguồn hàng ổn định lâu dài.y

. . . . .  Báo cáo của Ban tông giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2020
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■ kử + rk-k Báo cáo của Ban tống giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2020

- Các phòng chức năng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện công tác phối kết họp 

và kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, theo dõi 

định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, vật tư nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá 

thành bán sản phẩm để cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

- Đối với công tác chỉ đạo cần có sự linh động và kịp thời, nhất quán trong chỉ 

đạo để xây dựng cơ chế, giải pháp trong sản xuất và bán hàng.

Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể Cán bộ, công nhân, 

lao động trong Công ty để đạt mục tiêu kế hoạch năm 2020.

3. Công tác đầu tư năm 2020
- Cải tạo, nâng cấp, chuyển đổi dây chuyền sản xuất gạch ốp nung 2 lần thành 

lò nung 1 lần, tăng công suất thêm 5.000.000m2/năm.

- Đầu tư máy ép, tháp sấy phun, Silo chứa bột, quả nghiền, lò sấy, máy mài, 

máy in kỹ thuật số.

- Tiết kiệm đầu tư: Nhà xưởng chính, lò khí hóa than. Lò nung, dây chuyền

men.

- Cải tạo, đầu tư mới bếp ăn

+ Lý do là bếp ăn Công ty được xây dựng từ năm 2010, dự kiến phục vụ cho 2 

giai đoạn với tổng số lao động là 300 người, đến nay Công ty đã mở dộng đầu tư 

xong giai đoạn 3, số lượng lao động hơn 500 người nên việc phục vụ cho CBCNV- 

LĐ bị thiếu và trật trội.

+ Dự kiến cải tạo, nâng cấp mở rộng giai đoạn 4, tăng công suất thêm 5 triệu 

m2 sản phẩm thì số lượng lao động tăng thêm khoảng 150 người, khi đó bếp ăn dự 

kiến là 650 người và quy hoạch lấy quỹ đất làm sân chứa sản phẩm.

- Tổng mức đầu tư dự kiến từ 120 -160 tỷ đồng.

4. Công tác quản trị 2020.

- Hoàn thiện và nâng cao công tác tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

- Đổi tên phòng Thị trường thành phòng kỉnh doanh 1 và thành lập Phòng kinh 

doanh 2 (Mục đích để bán dòng sản phẩm cao cấp). ¡Ị



***** Báo cáo của Ban tông giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2020

Do đặc thù ngành gạch ốp lát là luôn phải đổi mới về Công nghệ, sản phẩm để 

đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng, do vậy trong công tác 

điều hành, Công ty luôn xác định Phải đổi mới tư duy, suy nghĩ trong nói và làm, đặc 

biệt luôn nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm có tính tiên phong trên thị trượng.

Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp lại CBCNV-LĐ trong Công ty 

nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động, sắp sếp nhân lực phù hợp với năng lực chuyên môn, 

nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí quản lý.

Cần trú trọng hơn cho công tác đào tạo lại nghề, bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn có nhân lực kế cận và chuyên sâu nghiệp vụ tâm huyết với Công ty phát huy ý 

thức tự giác chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đã ban hành, đẩy mạnh phong trào 

thi đua sản xuất, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Thưa Toàn thể Đai hôi!

Công ty cổ phần CMC đã có bề dày hơn 20 năm sản xuất gạch ốp lát, từ ngày đầu 

tiên với công suất là 2  triệu m2 đến nay là 17 triệu m2, đây là sự phát triển mà so với các 

đổi thù cạnh tranh thì không nhanh nhưng mà chắc, các chỉ số về thu nhập, thực hiện 

nghĩa vụ với nhà nước, chi trả cổ tứ c .. .luôn đạt ở mức cao mặc cho thị trường ngày càng 

cạnh tranh khốc liệt và chúng tôi luôn ý thức được rằng “Hôm nay đầy rẫy những khó 

khăn và ngày ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng nhưng ngày kia mọi thứ sẽ trở 
nên tốt đẹp hơn ”

Kính thưa: T oàn thể Đ ại hội

Trên đây là báo cáo tổng hợp của Ban Tổng giám đốc về kết quả Sản xuất kinh 

doanh năm 2019, Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ban Tổng giám đốc Công ty luôn mong muốn nhận được những chỉ đạo, định 

hướng của HĐQT cũng như luôn lắng nghe và mong nhận được những ý kiến đóng 

góp của Quý cổ đông bằng nhiều hình thức khác nhau để đưa Công ty c ổ  phần CMC 
ngày càng phát triển, y



*- * * * *

Mot lân nü'a cho phép tôi dugc câm an su cô mat cüa câc Quÿ vi dai biêu khâch 

quÿ, câc Quÿ vi cô dông dâ vê tham du E)ai hôi cô dông thucmg niên nam 2020 cüa 

Công ty cô phân CMC.

Xin gûi tôi câc Quÿ vi dai biêu cùng gia dinh lôi chüc suc khoè, hanh phüc và thành 

công./. (f

Trân trong câm an!

Bâo câo cüa Ban tông giâm doc trinh DHBCD nam 2020

P age
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CÔNG TY CÒ PHÀN 
CMC

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM

Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

Phú Thọ, ngày 20 thảng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Kính thưa đoàn chủ tịch.
- Kính thưa các vị khách quý 

Thưa toàn thể các quý cổ đông
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 c ổ  phần CMC;
Căn cứ quy chế làm việc của Ban kiếm soát;
Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính tổng họp năm tài chính 2019 của 

Công ty cổ phần CMC đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán 
Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát công ty cổ phần CMC kính trình đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020 kết quả kiểm tra , giám sát các hoạt động tài chính 
của công ty niên độ kết thúc ngày 31/12/2019 như sau :

I. T ÌN H  H ÌN H  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  B A N  K IỀ M  SO Á T :

1. Thành phần: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu 
tháng 4/2019, gồm 3 thành viên :

1 - Bà : N guyễn  T hị N gân H à - Trưởng ban kiểm soát
2 - Ông: N guyễn  M inh T uấn - Thành viên BKS
3 - Ông : N gô K im  V ăn  - Thành viên BKS ( Bầu bổ xung 
20/4/2019 thay cho ông Bùi Nhân Chương có đơn xin từ  nhiệm từ ngày 
15/3/2019).

2. H oạt động của B an k iểm  soát trong năm  2019.
- Ban kiểm soát đã tố chức các cuộc họp trong năm và tham gia tại một số 
cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình đầu tư xây dựng ,cải 
tạo máy móc thiết bị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 
CMC.
- Nội dung cuộc họp tập trung vào việc xem xét đánh giá tổng kết công tác 
giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc trên cơ sở
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các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, xem xét công tác điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban lãnh đạo công ty; kiểm điếm 
tình hình hoạt động của ban kiểm soát.
- Thẩm tra báo cáo tài chinh 6 tháng và năm 2019. Xem xét việc đề xuất lựa 
chọn Công ty kiểm toán cho đơn vị, thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn 
tại trên cơ sở kết quả của kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ.
- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 
thường niên năm 2019 đối với HĐQT và Ban điều hành.
- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc 
họp của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ thông tin bất thường một cách kịp 
thời tới các cổ đông công ty.
- Phối hợp với các phòng chức năng trong công ty tăng cường kiểm tra giám 
sát các hoạt động của các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, xí nghiệp nhằm 
tăng cường công tác quản lý của công ty.
- Trong năm 2019 các kiểm soát viên trong ban kiểm soát đã thực hiện và 
hoàn thành các nhiệm vụ của ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức, hoạt động 
của công ty cổ phần CMC và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty.
- Giám sát hoạt động vê việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điêu lệ 
công ty đối với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý 
khác trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Thực hiện thẩm định, kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 của 
Công ty sau khi đã có kết quả của Công ty kiếm toán độc lập thực hiện.
- Các công việc khác theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, quy định của 
điều lệ công ty và pháp luật.
II.K É T  Q U A  G IÁ M  SA T  t ì n h  h ì n h  h o ạ t  đ ộ n g  s ả n  x u ấ t  
K IN H  D O A N H  V À  H O Ạ T  Đ Ộ N G  T À I C H ÍN H  C Ủ Â  C Ô N G  T Y  N Ả M
2019:
l.Các chỉ tiêu cơ bản đạt được trong năm 2019 của Công ty như sau:

1. Tông doanh thu:
2. Lợi nhuận trước thuế thực hiện :
3. Lợi nhuận sau thuế thực hiện:
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

Thuế và các khoản nộp ngân sách:

1.581.ĩ 81.750.693 đồng. 
206.045.881.614 đồng 
164.660.171.959 đồng. 

4.263.38 đồng/ cổ

+ số phải nộp:
+ số đã nộp:

5. Tổng số CBCNV đến 31/12/2019:

110.850.809.985 đồng. 
108.948.595.666 đồng. 

881 người.

CÔN'
CỐP

Cĩ
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12.026.7576. Thu nhập bình quân của người lao động: 
đồng/người/tháng.

2. Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2019: (Đơn vị: đồng)
TÀI SẢN

A .T ài sản ngắn hạn: 619.828.714.883

Tiền và các khoản tương đương tiền 78.804.143.927

Đầu tư tài chính ngắn hạn -

Các khoản phải thu ngắn hạn 39.308.307.614

Hàng tồn kho 496.002.597.616

Tài sản ngắn hạn khác 5.713.665.726

B. Tài sản dài han: • 613 .187.217.863

Tài sản cố định 587.900.866.846

Tài sản dở dang dài hạn 17.104.436.651

Tài sản dài hạn khác 8.181.914.366

T Ỏ N G  C Ộ N G  T À I SẢ N 1.233.015.932.746

NGUỒN VÓN
A .N ợ phải trả 533.954.430.121

- Nợ ngắn hạn 524.123.680.121

+ Phải trả người bán ngắn hạn 151.399.026.193

+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn 29.645.146.209

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.801.378.530

+ Phải trả người lao động 29.580.235.304

+ Chi phí phải trả ngắn hạn 7.648.537.663

+ Các khoản phải trả ngắn hạn khác 47.960.989.941

+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 247.465.608.070

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.622.758.211

- N ợ dài hạn 9 .830.750.000

+ Vay và nợ thuê tài chính 9.830.750.000

+ Phải trả dài hạn khác -
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B. N guồn vốn chủ sở  hữu: 699 .061 .502 .625

- Vốn chủ sở hữu 693 .245 .502 .625

+ Vốn góp của chủ sở hữu 366.908.870.000

+ Thặng dư vốn cổ phàn 14.876.824.710

+ Quỹ đầu tư phát triển 56.927.911.286

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi 254.531.896.629

- Nguồn kỉnh p h í và quỹ khác 5.816.000.000

+ Nguồn kinh phí 5.816.000.000

T Ổ N G  C Ộ N G  N G U Ồ N  V Ồ N 1.233.015.932.746

Qua xem xét, ban kiểm soát thống nhất với ý kiến đánh giá của công ty 
TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về báo cáo tài chính năm 2019 của công ty 
cổ phần CMC: Phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu 
tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019; kết quả hoạt động kinh 
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuấn mực kế toán, chế 
độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
III. Đ Á N H  G IÁ  K Ế T  Q U A  G IÁ M  SÁ T  Đ Ó Ì V Ớ I H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  
T R Ị, B A N  T Ổ N G  G IÁ M  Đ Ố C  Đ IÊ U  H À N H  V À  C Ỏ  Đ Ô N G .

*Ban kiểm  soát đã xem  xét, đánh giá công tác ch ỉ đạo điều hành  

hoạt động sản xu ất kinh doanh năm  2019 của hội đ ồn g  quản trị, ban  

tổng giám  đốc và  cổ đôn g n h ư  sau:
- Đối với Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai 
trò giám sát hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban 
Tổng giám đốc; tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo định hướng hoạt động cũng 
như hỗ trợ ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của đại hội 
đồng cổ đông. Các thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc đã thực 
hiện tốt các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của doanh 
nghiệp, pháp luật có liên quan, tuân thủ các điều lệ của Công ty.
- Đối với ban Tổng giám đốc: ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác 
xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao doanh thu và 
lợi nhuận cho Công ty. Ban tống giám đốc đã thực hiện tốt các chế độ chính 
sách về quản lý kinh tế  tài chính của nhà nước; chính sách nhân sự luôn 
được ưu tiên để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.
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- Đối với cổ đông: trong năm 2019, ban kiểm soát không nhận được bất kỳ 
đơn thư, khiếu nại nào liên quan đến Hội đồng quản trị, cũng như không 
thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng 
quản trị Công ty.

*Đ ánh giá sự  phối hợp hoạt động giữa B K S và H Đ Q T , B an T G Đ
- Năm 2019, BKS được HĐQT và Ban TGĐ tạo điều kiện thuận lợi trong 
việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
và tình hình tài chính của công ty
-Ban KS được mời tham dự một sổ cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến 
theo chức năng và nhiệm vụ của Ban KS
-Định kỳ Ban KS có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới 
HĐQT và Ban TGĐ, những kiến nghị của Ban KS được ghi nhận và triển 
khai thực hiện.
IV .K É  H O Ạ C H  V À  Đ ỊN H  H Ư Ớ N G  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  B A N  K IẺ M  
SO Á T  N Ă M  2020.

Ban kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ 
đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều 
hành công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của 
Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn 
thể Đại hội đồng cổ đông.

Phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, ban Tổng 
giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty 
cổ phần CMC trong năm 2019. Thay mặt BKS tôi xin được báo cáo với hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thay mặt BKS xin kính chúc toàn thể quý cổ đông mạnh khỏe , hạnh 
phúc . Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xỉn trân thành cảm ơn T /M  B A N  K IỂ M  SO Á T
T R Ư Ở N G  B A N

5



“D ự  T H Ả O ” Đ iều lệ  tổ chức và hoạt động Công ty thay đổi lần th ứ  12, n g à y .
d i

C Ô N G  T Y  C Ổ  P H Ầ N  C M C  C ộn g  hòa xã hội chủ  n gh ĩa  V iệ t N am

Đ ộ c lập  -  T ự  do  -  H ạn h  phúc

Dự THẢO

Đ I È U  L Ệ

TÒ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
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P H Ầ N  M Ở  Đ Ầ U

Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty c ổ  phần CMC thông 
qua ngày ... tháng ... năm 2020. Điều lệ này gồm 21 Chương, 54 Điều như sau:

C H Ư Ơ N G  I

Đ ỊN H  N G H ĨA  C Á C  T H U Ậ T  N G Ữ  T R O N G  Đ IỀ U  LỆ

Đ iều  1. Đ ịn h  ngh ĩa

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

a. “C ôn g  ty ” là Công ty c ổ  phần CMC.

b. “C ố đ ô n g  lớ n ” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần 
trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

c. "Vốn đ iều  lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được 
đăng ký mua khi thành lập Công ty và được quy định tại Điều 7 của Điều lệ này.

d. "Luật D oan h  nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

e. “ L u ậ t C h ứ n g  k h o á n ” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 70/2006/Q H11 
được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 
sửa đổi bổ sung m ột số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được 
Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.

f. "Ngày th àn h  lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu (ngày 20/04/2006).

g . "Cán bộ qu ản  lý " là Trưởng phó phòng trong Công ty và Giám đốc, 
Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc, Chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện 
được Tổng Giám đốc phê chuẩn.

h. "N gư ời đ iều  hành doan h  ngh iệp"  là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc và Ke toán trưởng của Công ty.

i. "N gười có liên  quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại 
khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6  Luật Chứng khoán.

J T h o i han h oat đ on g  " là thời hạn hoạt động của Công ty được quy 
định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng 
cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.

k. "Việt Nam " là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. t
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2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc m ột số quy định hoặc 
văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận 
tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này;

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp 
(nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự  trong 
Điều lệ này.

C H Ư Ơ N G  II

T Ê N , H ÌN H  T H Ứ C , T R Ụ  SỞ , C H I N H Á N H , V Ă N  P H Ò N G  Đ Ạ I D IỆ N , 

T H Ờ I H Ạ N  H O Ạ T  Đ Ộ N G  V À  N G Ư Ờ I Đ Ạ I D IỆ N  T H E O  P H Á P  L U Ậ T

C Ủ A  C Ô N G  T Y

Đ iều  2. T ên , h ình  th ứ c, trụ  sở , chi n h án h , văn  p h òn g  đại d iện  và  th ò i 

hạn h oạt đ ộn g  của  C ôn g  ty

1. Tên Công ty: C Ô N G  T Y  C Ổ  P H Ầ N  C M C

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: C M C  J O IN T  S T O C K  C O M P A N Y .

Tên giao dịch Công ty viết tắt: C M C  JS C

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù họp với pháp luật 
hiện hành của Việt Nam.

c M c

ỲÈẼẼÈ
3. Biểu tượng (Logo): SÕM01 .'am

4. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 - B l l  Khu công nghiệp Thụy Vân - Xã 
Thụy Vân - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103. 991.706

- Fax: 02103. 991.800

Email:

W ebsite: http://cm ctile.com .vn/(
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5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn 
kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị 
quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6 . Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 49 hoặc 
gia hạn hoạt động theo Điều 50 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ 
bắt đầu từ ngày thành lập và có thời hạn là 50 năm.

Đ iều  3. N g ư ờ i đại d iện  th eo  ph áp  luật

1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo 
pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
Người đại diện theo pháp luật bao gồm:

a. Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao 
dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư  cách nguyên đơn, bị đon, người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa 
vụ khác theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cấn 
trọng, tốt nhất nhằm  bảo đảm lợi ích họp pháp của Công ty.

c. Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, 
cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài 
sản của Công ty đế tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại 
diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi 
phối tại các doanh nghiệp khác.

e. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối 
với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại điểm a,b,c,d 
khoản 1 Điều này.

f. Thực hiện theo các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm  khác theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ này.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ này 
phải cư trú tại Việt Nam. Trường hợp người đại diện theo pháp luật xuất cảnh 

khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền 
và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật. Trường họp này, người đại diện 
theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã 
ủy quyền. 0
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3. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 2 Điều này mà người đại 
diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền 
khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi 
người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho 
đến khi Hội đồng quản trị có quyết định cử người khác làm người đại diện theo 

pháp luật của Công ty.

4. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 
ba mươi (30) ngày m à không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, 
tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng 
quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

C H Ư Ơ N G  III

M Ụ C  T IÊ U , P H Ạ M  V I K IN H  D O A N H  V À  

H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  C Ô N G  T Y

Đ iều  4. N gàn h  n gh ề k inh  doan h  của C ôn g ty

“D ự  T H Ả O ” Đ iều lệ  tổ chức và hoạt động Công ty thay đoi lần th ứ  12, n g à y .

Ngành nghê kinh doanh của Công ty:

ST T T ên  ngành M ã ngành

1 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392
(Chính)

2 Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác 2393

3 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa 
không khí

4322

6 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

7 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8 Bốc xếp hàng hóa

Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ

5224

9 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

Chi tiết: Bán buôn sắt thép

4662
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10 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện, máy 
móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, xây dựng; máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

11 Bán buôn tông họp

(đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều 
kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh)

4690

Đ iều  5. M ụ c tiêu  h oạt động:

1. Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư 
vào Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của toàn Công ty và các công ty 

con và công ty liên kết.

Đ iều  6. P h ạm  v i k inh  d oan h  và  hoạt đ ộn g

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 
doanh đã đăng ký với Co quan nhà nước có thẩm quyền và Điều lệ này phù hợp 
với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp đế 
đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề 
khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

C H Ư Ơ N G  IV  

V Ố N  Đ IỀ U  L Ệ , C Ổ  P H Ầ N

Đ iều  7. V ốn đ iều  lệ , cổ phần

1. Vào ngày thông qua Điều lệ này vốn điều lệ của Công ty là 
3 6 6 .9 0 8 .8 7 0 .0 0 0  V N Đ  (Ba trăm sáu mươi sáu tỷ, chỉn trăm linh tám triệu, 
tám trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3 6 .6 9 0 .8 8 7  cổ phàn (Ba
mươi sáu triệu, sáu trăm chỉn mươi ngàn, tám trăm tám mươi bảy cổ phần) với 
mệnh giá là 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần.£



2. Vốn điều lệ được góp bằng đồng Việt Nam, những trường họp góp vốn 
bằng hình thức khác sẽ được Hội đồng Quản trị đánh giá và quy ra đồng Việt 
Nam. Vốn điều lệ được hạch toán theo một đơn vị thống nhất là đồng Việt Nam.

3. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị chịu 
trách nhiệm sửa đổi vốn điều lệ của Công ty quy định tại khoản 1 Điều này cho 
phù họp với số vốn điều lệ thực tế thay đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông.

4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ 
phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần được quy định tại 

Điều 12 và 13 Điều lệ này.

5. Cổ đông có thể m ua cổ phần bằng Đồng V iệt Nam, vàng, ngoại tệ tự do 
chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ 
thuật, công nghệ cần thiết cho hoạt động của Công ty và các tài sản khác có the 
định giá được bằng Đồng Việt Nam. Tài sản góp vốn là ngoại tệ tự do chuyến 
đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí 
quyết kỹ thuật, các tài sản khác phải được Hội đồng quản trị và người góp vốn 
thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. 
Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp 
vốn phải được người góp vốn hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận. Việc chuyển 

quyền sở hữu tài sản góp vốn thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 
Điều 36 Luật Doanh nghiệp.

6. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự 
chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù họp với các quy định của pháp luật.

7. Cố phần phố thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện 
hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công 
ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Công ty phải thông 
báo việc chào bán cố phần, trong thông báo phải nêu rõ số cố phần được chào 
bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc) để 
cố đông có thế đăng ký mua. số  cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do 
Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số 
cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản 
trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện 
thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ
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trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cố 
phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.

8. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ 
phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và 
pháp luật hiện hành, c ổ  phần phổ thông do Công ty m ua lại là cổ phiếu quỹ và 
Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù họp với quy định 
của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

9. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội 
đồng cổ đông nhất trí thông qua và phù họp với quy định của pháp luật.

Đ iều  8. C h ứ n g  nh ận  c ổ  phiếu

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

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ 
liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với một hoặc một số cổ 
phần của Công ty. c ổ  phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 
1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện 
cho một loại cố phần.

3. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng 
dưới hình thức khác, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng 
nhận cổ phiếu mới theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với 
điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi 
phí liên quan cho Công ty.

4. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, trong thời hạn 02 (hai) tháng (hoặc 
thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ 
tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công 

ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ 
phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một 
khoản phí gì. Trường họp có sai sót trong nội dung và hình thức của chứng nhận 
cổ phiếu do Công ty phát hành thì quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người sở hữu 
nó không bị ảnh hưởng.

Đ iều  9. C h ứ n g  kh oán  khác

1. Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại 
trái phiếu khác theo quy định của pháp luât và Điều lê này.



ISO «(>•>•* “D ự  TH Ả O ” Đ iều lệ  tổ  chức và hoạt động Công ty thay đổi lần th ứ  12, n g à y .

2. Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, 
không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm 

liên tiếp trước đó sẽ không được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường họp 
pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

3. Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa 

chọn không bị hạn chế bởi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái 
phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cố đông tại cuộc 
họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyết của 
Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu.

5. Trường họp Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì 
thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cố phần theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. Công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

6. Trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư 
chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tưong tự) được phát hành có chữ 
ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty hoặc đại diện được ủy 
quyền bởi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đ iều  10. C h u y ển  n h u ọ n g  cổ phần

1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều 
lệ này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc pháp luật có quy định 
khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển 
nhượng, hạn chế chuyển nhưọng theo các quy định của pháp luật về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán.

2. Trường họp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc 
theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Công ty.

3. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người 
thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ 
phần đó dược giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

4. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình 
tại Công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người 
được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty .c



5. Người nhận cổ phần trong các trường họp quy định tại Điều này phải 
thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật về chứng 
khoán chỉ trở  thành cổ đông Công ty từ thời điểm do Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam  quy định.

Éc __ _ T _ 5 , , . .
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C H Ư Ơ N G  V

C O  C Ấ U  T Ổ  C H Ứ C , Q U Ả N  L Ý  V À  K IỂ M  S O Á T

Đ iều  11. C ơ  cấu  tổ ch ứ c quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

a. Đại hội đồng cổ đông;

b. Hội đồng quản trị;

c. Tổng Giám đốc;

d. Ban kiểm soát.

C H Ư Ơ N G  V I

C Ổ  Đ Ô N G  V À  Đ Ạ I H Ộ I Đ Ồ N G  C Ổ  Đ Ô N G

Đ iều  12. Q u yền  của cổ đ ôn g

1. Cố đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương 
ứng theo số cố phần và loại cố phần mà họ sở hữu. c ố  đông chỉ chịu trách 
nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã 
góp vào Công ty.

2. Cố đông phố thông có các quyền sau:

a. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 
quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được 
uỷ quyền hoặc thực hiện quyền bỏ phiếu từ xa;

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

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định 
của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;

d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương úng với tỷ lệ cổ phần 
phô thông mà họ sở hữu; ỵ
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e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cố đông 
đủ tư cách tham  gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đối các thông tin 

không chính xác;

f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng 

cổ đông;

g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, số biên bản 
họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

h. Trường hợp Công ty giải thế hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản 
còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh 
toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và 
thanh toán cho các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy 
định của pháp luật;

i. Yêu cầu Công ty m ua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 129 Luật Doanh nghiệp;

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ  năm phần trăm (5%) tổng số 
cố phần phố thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền 
sau:

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy 
định tương ứng tại các khoản 3 Điều 26 và khoản 4 Điều 34 Điều lệ này;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các 
quy đinh tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;

c. Kiếm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có 
quyền tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

d. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản 
trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt 
Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản 
lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện 
bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh 
nhân dân/ số Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 
định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần*
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và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cố 
đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, 

mục đích kiểm tra;

f. Các quyền khác đuợc quy định tại Điều lệ này.

Đ iều  13. N g h ĩa  vụ  của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. Không 
đuợc rút vốn cổ phần duới bất kỳ hình thức nào, trừ truờng hợp đuợc Công ty 
mua lại hoặc nguời khác m ua lại cố phần;

3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký m ua cổ phần;

4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và 
Điều lệ này;

5. Chịu trách nhiêm cá nhân khi nhân danh Công ty duới mọi hình thức đế 
thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tu  lợi hoặc phục vụ lợi 
ích của tố chức, cá nhân khác;

c. Thanh toán các khoản nợ chua đến hạn truớc nguy cơ tài chính có thể 
xảy ra đối với Công ty.

6. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật về 
chứng khoán.

Đ iều  14. Đ ạ i hội đ ồn g  cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. 
Đại hội cổ đông thuờng niên đuợc tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng 
cổ đông phải họp thuờng niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thuờng niên có thể gia hạn, 

nhung không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo đề nghị 
của Hội đồng quản trị và đuợc sụ chấp thuận của Cơ quan đăng ký kinh doanh. 
Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thuờng
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niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết 
định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, đặc biệt thông 
qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính 
tiếp theo. Kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm  toán phải được mời dự họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên để phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan 

đến Báo cáo tài chính năm.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 
các trường hợp sau:

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

b. Bảng cân đối kế toán trên Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc 
báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất 
một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy 
định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với 
số thành viên quy định trong Điều lệ này;

d. Cố đông hoặc nhóm cố đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ 
này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn 
bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của 
các cố đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ 
chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);

e. Ban kiếm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do 
tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi 
phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc 
Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền 
hạn của mình;

f. Các trường họp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

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

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời 
hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như 
quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm 
d và điểm e khoản 3 Điều này;

b. Trường họp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30),.
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ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;

c. T ruông hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thòi hạn ba mươi (30) ngày 
tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều 
này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm  soát triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cố đông triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ 
tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định nếu xét thấy cần thiết. Tất cả chi phí 
cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn 
lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự 
Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Đ iều  15. Q u yền  và  n h iệm  vụ  của Đ ại hội đ òn g  cổ đ ôn g

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:

a. Báo cáo tài chính kiếm toán hàng năm;

b. Các báo cáo của Ban kiếm soát;

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;

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

f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định 
về các vấn đề sau:

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

b. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;

c. Mức cố tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù họp với 
Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. M ức cổ tức này 
không cao hơn mức m à Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham  khảo ý kiến 
các co đông tại Đại hội đồng cổ đông;

d. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

e. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; ^
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f. Bầu, m iễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát;

g. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiếm 
soát và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

i. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại 

cổ phần, và các quyền lợi liên quan đến loại cổ phần đó;

j. Chia, tách, họp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

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

l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 
soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

m. Quyết định giao dịch đầu tư/ bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá 
trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và 
các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
gần nhất;

n. Quyết định m ua lại trên mười (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi
loại;

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những 
người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị 
bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty 
và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

p. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này, các quy chế khác của 
Công ty và theo quy định của pháp luật.

3. Cổ đông không được tham  gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a. Các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc 
người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của họp đồng hoặc có lợi ích liên 
quan đến họp đồng đó;

b. Việc m ua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ 
đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu 
của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh 
hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán; £
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4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp 
phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Đ iều  16. C ác đại d iện  đ ư ọ c  ủy q u yền

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

của pháp luật có thể uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham  dự. Trường 
hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số 
cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải 
lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau 

đây:

a. Trường họp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải 
có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức 
được uỷ quyền dự họp;

b. Trường họp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải 
có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của 
cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ 
quyền dự họp;

c. Trường họp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện 
theo pháp luật của co đông và người được uỷ quyền dự họp. Người được uỷ 
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự 
họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại 
diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu 

giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc 
bản sao hợp lệ của thư uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của 
người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

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

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ 
quyền. K
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Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được 
thông báo về một trong các sự kiện trên bốn mươi tám  (48) giờ trước giò' khai 
mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Đ iều  17. T h a y  đ ổi các quyền

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ 

các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi (trường hợp Công ty có 
cổ phần ưu đãi) sẽ có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm 
phần trăm (65%) cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ 
đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65% ) quyền biểu quyết của loại 
cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.

2. Việc tổ chức một cuộc họp như trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai 
(02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiếu một 
phần ba (1/3) giá trị m ệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Truờng hợp 
không có đủ số đại biểu như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi 
(30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ 
thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có m ặt trực tiếp hoặc thông qua đại 
diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc 
họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần 
thuộc loại đó có m ặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ 

phiếu kín. M ỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các 
cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện 
tương tự với các quy định tại Điều 18, 19, 20 và Điều 21 Điều lệ này

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền 
đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả 
các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ 
không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Đ iêu  18. T riệu  tập  họp  Đ ại hội đ ồn g  cổ đ ô n g , c h u ô n g  trình  họp , và  

th ôn g  báo họp  Đ ạ i hội đ ồn g  cổ đ ôn g

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội 
đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 4 
Điều 14 Điều lệ này .

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thưc hiên nhũng nhiêm 
vụ sau đây: |(



a. Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại 

hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông khi có 
quyết định triệu tập họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng co 
đông được lập không sớm hơn mười lăm (15) ngày trước ngày gửi giây thông 

báo mời họp Đại hội đồng cố đông;

c. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cố

đông;

d. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;

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

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

g. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

h. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 
cuộc họp, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

i. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 
trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày 
khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc 
chuyến đi một cách họp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư bằng 
phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ 
đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin); đồng thời công bố trên trang 

thông tin điện tử  của ủ y  ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán 
và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị 
quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, bao gồm danh sách và thông 
tin liên quan đên các ứng viên Hội đông quản trị và Ban kiểm  soát (trong trường 
họp đã xác định được trước các ứng viên);

b. M au phiếu biểu quyết;

c. M ầu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.
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Chương trình họp và các tài liệu họp sẽ được gửi cho các cố đông và/hoặc 
đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty, và trong thông báo mời họp 
phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu. Trong trường họp tài liệu không được gửi 
kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường 
dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận. Công ty phải gửi tài 
liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông có yêu cầu bằng văn bản.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ 
này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ 
đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 
ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất 
phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước 
công dân/Giấy Chứng minh nhân dân/HỘ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, m ã số doanh nghiệp hoặc số quyết 

định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng, loại cổ 
phần, thời gian cổ đông đó nắm giữ cổ phần, và nội dung đề nghị đưa vào 
chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị 
quy định tại khoản 5 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này. Kiến nghị được chính thức bổ 
sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông 
chấp thuận.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ  chối những đề 
xuất liên quan đến khoản 5 Điều này trong các trường họp sau:

a. Đe xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng 
nội dung;

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 
năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu 
tháng; hoặc

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 
đông bàn bạc và thông qua;

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

7. Trường hợp tât cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu 
quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông

K
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qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong 

chương trình.

Đ iều  19. T h ự c  h iện  q u yền  d ự  họp Đ ại hội đ ồn g  cỗ đ ôn g

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một 
người khác dự họp theo quy định tại Điều 16 của Điều lệ này hoặc thông qua 

các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông trong trường họp sau đây:

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

b. ủ y  quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

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

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

3. Việc tham dự và biểu quyết trong các trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều này được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Công ty.

Đ iều  20 . C ác  đ iều  k iện  tiến  hành họp Đ ạ i hội đ ồ n g  cổ đ ôn g

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 
họp đại diện cho ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51% ) tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết.

2. Trường họp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba 
mươi (30) phút kể từ  thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp 
hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể 

từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham 
dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 
ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường họp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số 
đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai 
mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đông cô đông lần thứ ba có thể được triệu tập 
trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và 

trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ ỵ



íũ

đông hay đại diện uỷ quyền tham  dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết 
định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4. Theo đề nghị Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương 
trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại khoản 3 

Điều 18 Điều lệ này.

Đ iều  21. T h ể  th ứ c  tiến  hàn h  họp  và b iểu  q u y ết tại Đ ạ i hội đ ồn g  cổ đôn g

1. Vào ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, trước khi khai mạc cuộc 
họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng 
ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc 
đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biếu quyết, trên đó có ghi 
số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu 

biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa hoặc số hóa để 
việc biểu quyết có thể được thực hiện trên phần mềm máy tính hoặc phương tiện 
công nghệ, kỹ thuật số. Việc biểu quyết sẽ được tiến hành ngay sau khi các báo 
cáo và nội dung cần Đại hội đồng cổ đông thông qua đã được trình bày hoặc 
theo chương trình, thể lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề sẽ được chủ tọa thông báo ngay trước 
khi bế mạc cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông bầu m ột hoặc m ột số người chịu 
trách nhiệm kiểm  phiếu theo đề nghị của chủ tọa.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội đồng cổ đông 
sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham 
gia và biếu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để 
cho cổ đông đến m uộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành 
trước khi cổ đông đến muộn tham  dự sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản 
trị triệu tập; trường họp Chủ tịch vắng m ặt hoặc tạm thời m ất khả năng làm việc 
thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ 
tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ 
tọa thì Trưởng Ban kiêm  soát điêu khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 
cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường họp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông điêu khiên đê Đại hội đông cô đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số 

phiêu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành^
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viên Hội đồng quản trị. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số 

phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.

5. Chủ tọa cử m ột hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

6. Chưong trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cố đông thông 
qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đoi 

với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

7. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong 
trường hợp đã có đủ số cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời 
điếm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến 
của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham 
dự không thể có đủ chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi 
của những người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 
không được tiến hành m ột cách công bằng và hợp pháp, (c) các phương tiện 

thông tin tại địa diêm họp không bảo đảm cho các cô đông dự họp tham gia, 
thảo luận và biểu quyết. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự 
nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cố đông đã có đủ số lượng đại biểu dự 
họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định 
khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải 
quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.

8. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với 
quy định tại khoản 7 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong 
số những thành viên tham  dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc 
kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

9. Chủ tọa của đại hội có quyền tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần 
thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách họp lệ và có trật tựtheo 
chương trình đã được thông qua và phản ánh được m ong muốn của đa số tham 
dự.

10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể yêu cầu các cổ đông 
hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm 
tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, họp lý khác. Trường họp có cổ đông 
hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra 
hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ  chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc 
đại diện nói trên tham gia đại hội. I
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11. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách 

cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp đế:

a. Bố trí chồ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông. Bảo đảm an 
toàn cho mọi người có m ặt các địa điếm họp;

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

Người triệu tập Họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những 
biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu cần thiết. Các biện pháp 
áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

12. Trong trường hợp tại cuộc họp Đại hội đồng cố đông có áp dụng các 
biện pháp nêu trên, Người triệu tập Họp Đại hội đồng cố đông khi xác định địa 

điểm đại hội có thể:

a. Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông 
báo và chủ tọa đại hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điếm chính của đại hội”);

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không 
dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm 
khác với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham  dự đại hội;

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp 
tố chức theo Điều khoản này.

13. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ 
được coi là tham  gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội.

14. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) 
lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản.

Đ iều  22 . T h ô n g  qu a q u y ết đ ịn h  của Đ ại hội đ ồn g  cổ  đ ôn g

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này, tất cả các quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ năm mươi mốt phầm 
trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu 
quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ 
được thông qua khi có từ  sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu 

biếu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có m ặt trực tiếp hoặc thông qua 
đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành^
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a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;

b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán của từng loại;

c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

e. Dự án đầu tư  hoặc m ua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba 

mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty;

f. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiếm soát 
phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tống sổ 
phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên 
được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn 
hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 
viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiếm soát viên được 

xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 
phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. 
Trường họp có từ  hai (02) úng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 
cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến 
hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn 
theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua.

4. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi 
trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng quy định.

5. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài 
hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 Luật 
Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi 
hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trưòìig hợp áp dụng 
biện pháp khân câp tạm  thời theo quyêt định của cơ quan có thẩm quyền.

Đ iều  23 . T h ẩm  q u yền  và  th ể  th ứ c lấy ý  k iến  cổ đ ô n g  b ằn g  văn  bản để  

th ôn g  qua q u y ết đ ịn h  của Đ ại hội đ ồn g  cổ đ ôn g

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bàng văn bản để thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
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1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 15 Điều lệ này bất 

cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy 
ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng 
phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên hệ của từng co đông. Hội đồng quản 

trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các co đông trong một thời gian hợp lý 
để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn 
nhận phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi 
phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại khoản 3 và 
khoản 4 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty;

b. M ục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy 
chứng minh nhân dân/HỘ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ 

trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 
Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân họp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số 
lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có 
ý kiến;

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã đưọ'c trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo 
pháp luật của Công ty.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân 
hoạc ngươi đại diẹn theo pháp luật của cô đông là tô chức hoặc cá nhân người 
đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.
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Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được gửi dưới hình thức gửi thư và 
được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền m ở trước khi kiếm 

phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị m ở đều không hợp lệ.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự 

chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm  giữ chức vụ quản lý 
Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham  gia biểu quyết, trong 
đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo 
phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 
từng vấn đề;

e. Các vấn đề đã được thông qua;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo 
pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu, người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm  phiếu và người giám sát 
kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên 
bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết 
định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu và nghị quyết đã được thông qua phải 
được công bố trên trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai 
mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu và thực hiện công bố 
thông tin theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị 

quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến 
đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Quyêt định được thông qua theo hình thức lây ý kiên cố đông bằng văn 
bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi m ốt phần trăm  (51%) tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được 
thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



Đ iều  24. B iên  bản  họp  Đ ạ i hội đ ồn g  cỗ đ ôn g

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thế ghi âm 
hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng 

tiếng Việt, có thể lập thêm  bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 
danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu 

bầu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không 
tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biếu quyết của 
cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương
ứng;

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý 
như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng 
Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua 
trước khi kêt thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm 
liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông 
tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả 
các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ  ngày kết thúc cuộc họp.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về 
những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi côç
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ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định 

trong vòng mười (10) ngày kể từ  khi gửi biên bản.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cố đông đăng ký 
dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham  dự họp và tài liệu có 
liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Đ iều  25. Y êu  cầu h ủ y  bỏ q u yết đ ịn h  của Đ ại hội đ ồn g  cổ đ ôn g

1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ  ngày nhận được biên bản 
họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội 
đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ 

này, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm  soát có quyền yêu 
cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
trong các trường họp sau đây:

a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực 
hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này trừ trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều 22 Điều lệ này;

b. Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

2. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết 
định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
có thê xem xét tố chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi 

(30) ngày kể từ  ngày Tòa án hoặc Trọng tài ra quyết định hủy bỏ. Trình tự thủ 
tục tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện như tổ chức đại hội lần 
đầu với các điều kiện quy định tại Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
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C H Ư Ơ N G  V II  

H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị

Đ iều  26. T h àn h  p h ần  và n h iệm  kỳ của th àn h  v iên  H ộ i đ ồn g  qu ản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ 
của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng 
quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội 

đông quản trị không bắt buộc phải thường trú tại Việt Nam. Tổng số thành viên 
độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành 
viên Hội đồng quản trị. c



2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau

đây:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được 
quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;

b. Là cổ đông trực tiếp sở hữu tối thiểu không phẩy ba phần trăm (0,3%) 
vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình làm Thành viên 
Hội đồng quản trị hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm  trong quản lý kinh 

doanh của Công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của năm (05) công ty khác.

d. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài các điều kiện trên còn phải 
đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
và Pháp luật có liên quan.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng 

trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 
viên Hội đồng quản trị. c ổ  đông hoặc nhóm cổ đông nắm  giữ từ năm phầm trăm 
(5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 
cử một (01) thành viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm 
(30%) được đề cử hai (02) thành viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới 
bốn mươi phần trăm  (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ bốn mươi 
phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn 
(04) ứng viên, từ  năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm 
(60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ sáu mươi phần trăm (60%) đến 

dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ bảy 
mươi phần trăm  (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa 
bảy (07) ứng viên và từ tám  mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần 
trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến 
các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 
và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 

cô đông trên trang thông tin điện tử  của Công ty để cổ đông có thể tìm  hiểu về 
các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứ n g  viên Hội đồng quản trị phải có cam 
kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và họp lý của các thông tin cá 
nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ m ột cách trung thực nếu^
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được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên 
Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b. Trình độ học vấn;

c. Trình độ chuyên môn;

d. Quá trình công tác;

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng 
quản trị và các chức danh quản lý khác;

f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường 
hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

i. Các thông tin khác (nếu có).

5. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử 
và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có 
thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy 

định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm  đề cử ứng cử 
viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư  cách thành viên Hội 
đồng quản trị trong các trường họp sau:

a. Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội 
đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm 
không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ  chức đến trụ sở chính của 
Công ty;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng 
quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng 
lực hành vi;

d. Thành viên đó vắng mặt, không tham  dự các cuộc họp của Hội đồng 
quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 
kháng; k
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e. Thành viên đó bị bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông;

f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng 

viên Hội đồng quản trị;

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

7. Việc bổ nhiệm  thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông 
tin theo các quy định của pháp luật về chúng khoán và thị trường chứng khoán.

Đ iều  27 . Q u yền  hạn và  nh iệm  vụ của H ội đ ồn g  q u ản  trị

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản 
lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có 
đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ nhũng 
thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy 
chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ 
thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c. Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm và ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 
với Tông Giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ.

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác;

e. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập 
chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, m ua cổ phần của doanh nghiệp 
khác;

f. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh 
nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn 
đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;

g. Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành 
theo từng loại;

h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu 
kèm chứng quyền; £

ấ t  ,  5
“D ự  T H Ả O ” Đ iều lệ  tố chức và hoạt động Công ty thay đôi lân th ứ  12, n g à y .



cỉlc

i. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu trong trường họp được Đại 

hội đồng cổ đông ủy quyền;

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm, quết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;

k. Đe xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;

l. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cô 
đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đế Đại hội đồng cổ đông 

thông qua quyết định;

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiếm toán, báo cáo quản trị công 
ty lên Đại hội đồng cổ đông;

o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng 
Giám đốc.

p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;

b. Thành lập các công ty con của Công ty;

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và 
trừ trường họp quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 
15 Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại 
hội đồng cố đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định 
việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các họp đồng lớn của Công ty (bao gồm các 
họp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện 
thưong mại và Luật sư của Công ty;

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh 
và bồi thường của Công ty;

f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách 
vượt quá mười phần trăm (10% ) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng 
năm; u.
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g. Việc mua hoặc bán cổ phần của những Công ty khác được thành lập ở 
Việt Nam hay nước ngoài với giá trị dưới ba mươi lăm phân trăm (35%) tông 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên 
quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

i. Việc Công ty m ua hoặc thu hồi không quá mười phần trăm (10%) mồi 

loại cổ phần đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;

j . Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch m à Hội đồng quyết định cần phải 
có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm  của mình;

k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;

l. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này 
và Nghị quyết của Đại hội đồng cố đông.

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cố đông về hoạt động của 
mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc 
và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị 
không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của 
Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

5. Trừ khi luật pháp quy định khác, Hội đồng quản trị có thế uỷ quyền cho 
nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt 
cho Công ty.

6. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quvền 

thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên 
Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng 
cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội 
đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong 
trường hợp không thoả thuận được.

7. Tông sô tiên trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền 
thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của 
Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục 
riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

8. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả 
chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm 
việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác,.
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mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm  vi nhiệm vụ thông 
thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao 
dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, 1 ương, hoa hồng, phần 
trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

9. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi 
phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực 
hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí 
phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Đại hội đông cô đông, Hội 
đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

Đ iều  28. C hủ tịch , P h ó  C hủ tịch  H ội đ ồn g  q u ản  trị

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản 
trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuấn bị chương trình, tài liệu, 
triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cố đông và các cuộc họp của Hội 
đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm  khác quy định tại Điều 
lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ 
tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ 

tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng m ình vắng mặt hoặc phải vắng mặt 
vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. 
Trong trường họp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như 

vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. 
Trường họp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ 
của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong 
số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm  đảm bảo việc Hội đồng 
quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo 
kiêm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông;

4. Trường họp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức 
hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười 
(10) ngày kể từ  ngày từ  chức hoặc bị bãi nhiệm.

Đ iều  29. C ác cu ộc h ọp  của H ội đ ồn g  q u ản  trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của 
nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và được ra các quyết định khác thuộc ^
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thẩm quyền trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ  ngày kết thúc bầu cử 
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao 
nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường họp có nhiều hơn một (01) 
thành viên có số phiếu bầu cao nhất và tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì các thành 
viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp Hội 
đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập các cuộc họp 

Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường.

2. C ác cu ộc họp  đ ịnh  kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các 
cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điếm họp 
ít nhất bảy (07) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất 
kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp m ột (01) lần.

3. C ác cu ộc họp b ất th ư ò’ng: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản 
trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối 
tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề 
cần bàn:

a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;

b. ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;

c. Ban kiểm  soát;

d. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

e. Các trường họp khác (nếu có).

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều này phải được 
Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp 
nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt 
hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định 
tại khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng 
quản trị.

5. Trường họp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 
toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 
Hội đông quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp 
và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội 
đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị- 
có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.4
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7. Đ ịa  đ iểm  họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở trụ 
sở chính của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở V iệt Nam  hoặc ở nước ngoài 
theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng 

quản trị.

8. T h ô n g  báo và  ch ư ơ n g  trình  họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị 

phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất ba (03) 
ngày làm việc trước ngày tổ chức họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể 
từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ  chối này có thể được thay 
đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo 
họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo 
đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết 
về những vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị 
và các phiếu biếu quyết của thành viên Hội đồng quản trị.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương 
tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng 
quản trị được đăng ký tại Công ty.

9. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
chỉ được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản 
trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa 
số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải 
được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ  ngày dự định họp lần thứ 
nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành 
viên Hội đồng quản trị dự họp.

10. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị 
trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số 
thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên 
tham gia họp đều có thể:

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

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

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua 
điện thoại hoặc băng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết họp tất cả*
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những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham 
gia cuộc họp như vậy được coi là “có m ặt” tại cuộc họp đó. Địa điêm cuộc họp 
được tổ chức theo quy định này là địa điểm m à nhóm  thành viên Hội đồng quản 
trị đông nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà 

Chủ toạ cuộc họp hiện diện.

Các quyết định được thông qua trong m ột (01) cuộc họp qua điện thoại 
được tổ chức và tiến hành m ột cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc 
cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả 
thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

11. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp 
thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường họp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp 
thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được 
chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai 
mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

12. Biểu quyết:

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 10 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng 
quản trị hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại khoản 9 Điều này trực tiếp 
có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một (01) phiếu 
biểu quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các họp đồng, 
các giao dịch hoặc đề xuất m à thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên 
đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công 
ty. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được tính vào tỷ lệ thành viên tối 
thiểu có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết 
định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Theo quy định tại điểm d khoản 12 Điều này, khi có vấn đề phát sinh 
trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của 
thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành 
viên mà những vân đê đó không được giải quyết bàng sự tự nguyện từ bỏ quyền 
biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ 
được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả 
các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng trừ 

trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên 
quan chưa được công bố đầy đủ; ^
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d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ m ột hợp đồng được quy 

định tại điểm a, b khoản 5 Điều 37 Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể 

trong hợp đồng đó.

13. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ 
một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết vói Công 
ty và biết là m ình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của 
quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vân đê 
ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Hoặc thành viên này có thể công khai điều 
đó tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên 
này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng 

liên quan.

14. Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra 
quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng 
quản trị có m ặt (trên 50%). Trường họp số phiếu tán thành và phản đối ngang 
bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.

15.Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Nghị quyết theo 
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành 
của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết loại này 
có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị 
thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

16. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Biên bản họp Hội đồng quản trị có các 
nội dung theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng 
quản trị có trách nhiệm  chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành 
viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về 

công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ  khi có ý kiến phản đối về 
nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi đi. Biên bản 
họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các 
thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp trừ trường họp lấy ý kiến Hội 
đông quản trị bằng văn bản.

17. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập 
và uỷ quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 
phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Thành viên của tiểu ban có 
thể gồm một (01) hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một (01) hoặc 
nhiêu thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. số  lượng 

thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định nhưng nên có ít nhất ba^
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(03) người. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị làm trưởng ban. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự châp thuận 
của Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, 
các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy 
định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải 
là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó 
được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm 
bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa (1/2) tổng số thành viên của 
tiểu ban và (b) Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa sô thành 
viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng 

quản trị.

Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiếu ban trực 
thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư  cách thành viên tiêu bản Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

C H Ư Ơ N G  V III

T Ổ N G  G IÁ M  Đ Ó C  V À  N G Ư Ờ I Đ IÊ U  H À N H  K H Á C

Đ iều  30 . T ổ ch ứ c  bộ m áy qu ản  lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản 
trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có một Tổng 
Giám đốc, các Phó Tong Giám đốc, và một kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết 
Hội đồng quản trị.

Đ iều  31 . N g ư ò i đ iều  hành doan h  n gh iệp  và  C án bộ q u ản  lý

1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng 
quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu 
chuẩn phù họp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị 
quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có sự mẫn cán cần thiết để các 
hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.

2. Mức lương, tiên thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng 
lao động đôi với Tổng Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp 
đông với nhũng người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau 
khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc. 5



3. Những người điều hành doanh nghiệp phải là cổ đông trực tiếp nắm giữ 

tối thiểu không phẩy ba phần trăm (0,3%) vốn điều lệ của Công ty (Căn cứ theo 
Báo cáo tài chính Quý gần nhất) và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình đương 
nhiệm hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của 

Công ty.

4. Cán bộ quản lý

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của 
Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần 
thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị 
đề xuất tuỳ từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các 
hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, hợp đồng, mức lương, thù lao và lợi ích khác 
của các cán bộ quản lý sẽ do Tổng Giám đốc quyết định.

Cán bộ quản lý phải là cổ đông trực tiếp nắm giữ tối thiểu 0,1% vốn điều 
lệ của Công ty (Căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý gần nhất) và cam kết nắm 
giữ trong suốt quá trình đương nhiệm hoặc có trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.

Đ iều  32 . B ổ  n h iệm , m iễn  n h iệm , n h iệm  vụ  v à  q u y ền  hạn của T ổn g  

G iám  đốc

1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội 
đồng quản trị hoặc m ột người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy 
định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển 
dụng. Thông tin về thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải 
được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu 
trong báo cáo thường niên của Công ty.

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày 
của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được 
giao.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đổi tượng không được 
quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp-

b. Co trinh độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của 
Công ty. d
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c. Tổng Giám đốc có thể là người lao động tại Công ty hoặc thuê ngoài. 
Trong trường họp thuê Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt 

Hội đồng quản trị trực tiếp ký họp đồng thuê Tổng Giám đốc.

4. Nhiệm  kỳ: Nhiệm  kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và 
có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy 

định tại hợp đồng lao động.

5. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách 

nhiệm sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng co 
đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng 
quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội 
đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các họp đồng tài chính và 
thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật 
của Công ty theo nhũng thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị số lượng và Người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần 
tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ 
và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích khác 
và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của họ;

d. Bố nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen 
thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng lao động, chấm dứt họp đồng lao động đối với các 
cán bộ quản lý, người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ này;

e. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người 
lao động, tuyển dụng lao động và quyết định mức lương, trợ  cấp, lợi ích, việc bổ 

nhiệm, miễn nhiệm  và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của 
họ;

f. Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng 
quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên 
cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 
năm (05) năm.

g. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và 
Hội đông quản trị thông qua;

h. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty  „
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i. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty 
(sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và 
hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao 
gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội 
đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy 

chế của Công ty;

j. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế 
quản trịnội bộ của Công ty;

k. Quyết định các vấn đề khác không thuộc thẩm  quyền của Đại hội đồng 
cổ đông và Hôi đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

l. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và các quy 
chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của 
Tổng Giám đốc và pháp luật.

6. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo 
cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

7. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần 
ba (2/3) thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường 
họp này không tính biếu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng 
Giám đốc mới thay thế.

Đ iều  33 . N g ư ò i phụ trách  qu ản  trị C ôn g  ty

1. Hội đồng quản trị phải chỉ định ít nhất m ột (01) người làm Người phụ 
trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một 
cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư 
ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a. Có hiểu biết về pháp luật;

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang 
thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;

c. Các tiêu chuân khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết 
định của Hội đồng quản trị.Ịi
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3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 
khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hôi 
đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Công ty tùy từng 

thời điếm.

4. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cố đông;

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội 
đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d. Tham dự các cuộc họp;

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với 
quy định của pháp luật;

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản 
trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát 
viên;

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin 
của Công ty;

h. Bảo m ật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này 
và các Quy định nội bộ của Công ty.

C H Ư Ơ N G  IX  

B A N  K IỂ M  S O Á T

Đ iều  34 . K iểm  so á t v iên

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của 
Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại vói sổ nhiệm kỳ 

không hạn chế. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở 
Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện lựa chọn Kiểm soát viên:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm 
quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luât doanh nghiên và nhán.
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luật có liên quan;

b. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

c. Kiểm  soát viên không phải là nguời trong bộ phận kế toán, tài chính 
của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiêm toán 
độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba 

(03) năm liền trước đó;

d. Kiểm soát viên không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 

Công ty;

e. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; Là cổ đông sở hữu tối 
thiểu không phẩy một phần trăm (0,1%) vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm 
giữ trong suốt quá trình làm Kiểm Soát viên;

f. Kiểm soát viên 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, Tống Giám đốc và người quản lý khác; người đang bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp nhận hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền 
hành nghề vì phạm  các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn 
thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

3. Các Kiểm soát viên bầu một thành viên trong số họ làm Trưởng Ban 
kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên 
hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng 
ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiếm soát và hoạt động với tư  cách là Trưởng 
ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác 
cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của 
Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện như sau: c ổ  đông 
hoặc nhóm cổ đông nắm giữ nắm giữ từ  năm phần trăm (5%) đến dưới mười 
phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu 
(06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba 

mươi phần trăm  (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 
hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phàn trăm 
(40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ  bốn mươi phần trăm r40%^> dpn-



dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) úng viên; từ năm 
mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên.

5. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề 
cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tai 
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm  soát đương nhiệm đề cử 
ứng viên Ban kiểm  soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Thành viên đó không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 
theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở 
chính cho Công ty và được chấp thuận;

c. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của m ình trong vòng sáu (06) tháng 
liên tục, trừ trường họp bất khả kháng;

7. Kiếm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

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

b. Vi phạm  nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát 
viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

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

Đ iều  35 . B an  kiểm  so á t

1. Ban kiểm  soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm  theo quy định tại Điều 
165 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

a. Đê xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn công ty kiểm 
toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

c. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động 
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc , người quản lý khác, sự phối 
họp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ 
đông;
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d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điêu lệ 
này của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh 
nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn 
mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dút vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả;

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và 

các quy định nội bộ của Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành 
doanh nghiệp khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến 
hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị 
Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin 
khác cung cấp cho cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các 
nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị sẽ 
phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương 
thức như đối với cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban 
kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm  soát phải họp tối 
thiểu hai (02) lần m ột (01) năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp 
tối thiểu là hai (02) người.

4. Thành viên Ban kiểm soát sẽ được hưởng thù lao, tiền lương và lợi ích 
khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên của Ban kiểm soát 
cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát 
sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm  soát hoặc các 
hoạt động khác của Ban kiểm soát.
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C H Ư Ơ N G  X

T R Á C H  N H IỆ M  C Ủ A  T H À N H  V IÊ N  H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị, K IỂ M  

S O Á T  V IỂ N , T Ố N G  G IÁ M  Đ Ố C  V À  N G Ư Ờ I Đ IỀ U  H À N H  K H Á C

Đ iều  36 . T rá ch  n h iệm  cẩn  trọn g  của T h àn h  v iên  H ộ i đ ồn g  qu ản  trị, 

K iểm  so á t v iên , T ổn g  G iám  đốc và  n gư ò ỉ đ iều  h àn h  kh ác

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người 
điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những 
nhiệm vụ với tư  cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách.
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trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và 
với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị 
trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

Đ iều  37. T rách  n h iệm  tru n g  th ự c và tránh  các x u n g  đ ộ t về  quyền  lọi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tong Giám đốc và 
người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại 

Điều 159 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tống Giám đốc và 
người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thê 
mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử 
dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của m ình đê tư lợi cá nhân hay đê 
phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc chống lại lợi ích của Công

ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và 

người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi 
ích có thế gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thế được hưởng thông 
qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác bao gồm cả các giao 
dịch giữa Công ty, công ty con, công ty bị nắm quyền kiểm  soát với chính thành 
viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó.

4. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh cho các thành 
viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác 
và cá nhân, tố chức có liên quan tới các thành viên nêu trên trừ trường họp công 
ty đại chúng và tô chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng 
tập đoàn, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật 
chuyên ngành hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, người điều hành khác, và cá 
nhân và tổ chức có liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ 
chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người có liên quan đến họ là thành 
viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá trong các 
trường họp sau đây:

a. Đối với họp đồng có giá trị từ  nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần 
trăm (35%) tông giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất nhữnơ 
yêu tô quan trọng vê họp đông hoặc giao dịch cũng như các mối quan hê và lơi-
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ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người 
điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng 
quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực 
bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên 

quan; hoặc

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm 

(35%) của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những 
yếu tố quan trọng về họp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi 
ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người 
điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có 
quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành họp 

đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được m ột tố chức tư vấn độc lập cho là 
công bằng và họp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cố đông cua 
Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc họp đồng này được Hội đồng quản trị 
hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều 
hành khác hay người có liên quan của họ không được sử dụng các thông tin chưa 
được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các 
giao dịch có liên quan.

Đ iều  38 . T rá ch  n h iêm  về  th iêt hai và  bồi th ư ờ n g

1. Trách nhiệm  về thiệt hại Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
Tông Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ hành động một cách 
trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và 

năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 
phạm của m ình gây ra.

2. Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở 
thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có 
thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải 
là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công 
ty) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
Người điều hành Công ty, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền, 
hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư  cách thành 
viên Hội đồng quản trị, Người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện 

được uỷ quyên của Công ty với điều kiện ngưòi đó đã hành động trung thực, cẩna
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trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ 

sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi 

phạm những trách nhiệm của mình.

3. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả 
phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh 
toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức họp lý khi giải quyết những 
vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã 
hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo 
phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại 
lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát 
hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. 
Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách 
nhiệm bồi thường nêu trên.

C H Ư Ơ N G  X I

Q U Y Ề N  Đ IỀ U  T R A  SỔ  SÁ C H  V À  H Ồ  s o  C Ô N G  T Y

Điều 39. Q u yền  đ iều  tra sổ sách  và hồ SO’

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 26 và khoản 4 
Điều 34 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản 
yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của 
công ty danh sách cố đông, các biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và sao 
chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền 
của cố đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện 
hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và 
người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng 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 với điều kiện các thông tin này phải được bảo 
mật.

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ
này, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng
minh quyền sở hữu tài sản, biên bản và quyết định của các cuộc họp Đại hội
đông cô đông và Hội đông quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào

khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với đ iều .
í



ệ t

kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm 

lưu trữ các tài liệu này.

4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 

Công ty.

C H Ư Ơ N G  X II

C Ô N G  N H Â N  V IÊ N  V À  C Ô N G  Đ O À N

Đ iều  40. C ô n g  nh ân  v iên  và côn g  đoàn

Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 
đề liên quan đến việc tuyển dụng lao động, buộc thôi việc, tiền lương, bảo hiểm 
xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với Người điều hành doanh nghiệp 
và người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tố chức 
công đoàn được công nhận theo các chuấn mực, thông lệ và chính sách quản lý 
tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của 
Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
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C H Ư Ơ N G  X III  

P H Â N  P H Ố I L Ợ I N H U Ậ N

Đ iều  41. P h ân  ph ối lợ i nh uận

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp 
luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện 
và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng 
không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã được sự 
thông qua của Đại hội đồng cổ đông. Công ty chỉ được trả cổ tức của cổ phần 
phố thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác 
theo quy định của pháp luật;

b. Đã trích lập các quỹ Công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ công ty;

c. Ngay sau khi trả hêt sô cô tức đã định, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán 
đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

2. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ 
ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ị



Éc

3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả 

liên quan tới một loại cổ phiếu.

4. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phần của Công 
ty. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh 
toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ 
quan thực thi nghị quyết này. Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần 
theo quy định tại Điều 124 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng 
vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ 
tức trong thời hạn mười (10 ngày), kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

5. Việc thanh toán cố tức đối có thế được tiến hành thông qua Công ty 
chứng khoán hoặc Trung tâm  Lưu ký Chứng Khoán V iệt Nam.

6. Trường họp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông 
được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. 
Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán 

đầy đủ tiền m ua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương 
với số tiền mặt trả cổ tức.

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản thông qua nghị quyết quy 
định một ngày cụ thê đế chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những 
người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác 
được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận 
thông báo hoặc tài liệu khác.

8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo 
quy định của pháp luật.
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C H Ư Ơ N G  X IV

T À I K H O Ả N  N G Â N  H À N G , Q U Ỹ  D ự  T R Ữ ,

N Ă M  T À I C H ÍN H  V À  H Ệ  T H Ố N G  K Ế  T O Á N  

Đ iều  42. T à i k h oản  n gân  hàn g

1. Công ty sẽ m ở tài khoản tại các ngân hàng V iệt Nam  hoặc tại các ngân 
hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.#



l ề

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm  quyền, trong trường hợp 
cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy 

định của pháp luật.

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán 
thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công 

ty mở tài khoản.

Đ iều  43. N ăm  tà i ch ín h

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ  ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết 
thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm  tài chính đầu tiên bắt đầu từ 
ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 
của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Đ iều  44. C h ế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) 
hoặc hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ 
kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh m à Công ty tham gia. 
Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ đế chứng 
minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.
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C H Ư Ơ N G  X V

B Á O  C Á O  T H Ư Ờ N G  N IÊ N , T R Á C H  N H IỆ M  C Ồ N G  B Ò  T H Ô N G  T IN ,

T H Ô N G  B Á O  R A  C Ô N G  C H Ú N G

Đ iều  45. B áo  cáo  h àn g  năm , sáu  th án g  và  h àn g  q u ý

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của 

pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán N hà nước và báo cáo 
phải dược kiêm  toán theo quy định tại Điều 47 của Điều lệ này, và trong thời 
hạn chín mươi (90) ngày kể từ  khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo 
tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế 

có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và 
cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản 
xuât kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và 6



cầ

lỗ của Công ty trong năm  tài chính và bảng cân đối kế toán phản ánh một cách 
trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm 

lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường 
họp Công ty là m ột công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm 
báo cáo tài chính họp nhất về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty 

con vào cuối mỗi năm tài chính.

3. Công ty phải lập và công bố thông tin các báo cáo tài chính sáu tháng 
đã soát xét và hàng quý theo các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
và Sở Giao dịch Chứng khoánvà nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan 

đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm 
toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý 
phải được công bố trên trang thông tin điện tử  của Công ty.

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp 
bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiếm toán, báo cáo sáu tháng và hàng 
quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một 
mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

Đ iều  46. B áo cáo  th ư ờ n g  niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của 
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

C H Ư Ơ N G  X V I  

K IÉ M  T O Á N  C Ô N G  T Y

Đ iều  47. K iểm  toán

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán 
độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam  và được Ưỷ ban Chứng khoán N hà nước chấp thuận kiểm 
toán cho các Công ty niêm yết, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 

lựa chọn một trong số các đơn vị này, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công 
ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả 
thuận với Hội đồng quản trị.

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài 
chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán 
va trinh bao cáo đó cho Hội đông quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ  ngày 
kêt thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm  toán độc lập thực hiện
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việc kiểm toán cho Công ty phải được Uỷ ban Chứng khoán N hà nước chấp 

thuận.

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản 
báo cáo kế toán hàng năm của Công ty.

4. Kiếm toán viên thực hiện việc kiếm toán Công ty sẽ được phép tham dự 
mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các 
thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông 
được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan 
đến kiếm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
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C H Ư Ơ N G  X V II  

C O N  D Ấ U

Đ iều  48 . C on dấu

1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu 
con dấu chính thức của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và con dấu được 
khắc, đăng ký theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy 
định của pháp luật hiện hành.

C H Ư Ơ N G  X V III

C H Ấ M  D Ứ T  H O Ạ T  Đ Ộ N G  V À  T H A N H  L Ý  

Đ iều  49. C h ấm  d ứ t h oạt đ ộn g

1. Công ty có the bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường 
họp sau:

a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;

b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện 
hành;

c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Bi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

e. Các trường họp khác do pháp luật quy định, ị
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2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại 
hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể 
này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm  quyền (nếu bắt 

buộc) theo quy định.

Đ iều  50. G ia  han h oat đ ôn g

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cố đông ít nhất bảy (07) 
tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc 
gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng 
quản trị.

2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm  khi có từ  sáu mươi lăm phần 
trăm (65%) trở  lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có 
mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ 
đông thông qua.

Đ iều  51. T h an h  lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công 
ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành 
lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ 
đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công 
ty kiếm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. 
Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công 
ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được 
Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh 
về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý 
sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty 
trước Toà án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý;

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi 
khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và họp đồng lao động đã 
ký kết;

c. N ợ thuế;

d. Các khoản nợ khác của Công ty; t
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e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến 
(d) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên 

thanh toán trước.

C H Ư Ơ N G  X IX

G IẢ I Q U Y Ế T  T R A N H  C H Ấ P  N Ộ I B Ộ

Đ iều  52. G iả i q u y ết tran h  ch ấp  nội bộ

1. Trường họp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt 

động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phát sinh từ Điều 
lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác 
hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:

a. Cố đông với Công ty; hoặc

b. Cố đông với Hội đồng quản trị, Ban kiếm soát, Tổng Giám đốc hay 
người điều hành khác.

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương 
lượng và hoà giải. Trù’ trường họp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết 
tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh 

chấp trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường 
hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất 
cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập để 
hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường họp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) 
tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà 
giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp 
đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương 
lượng và hoà giải. Các chi phí của Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải 
chịu, u
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C H Ư Ơ N G  X X

B Ổ  S U N G  V À  S Ử A  Đ Ố I Đ IỀ U  L Ệ

Đ iều  53. B ổ  su n g  và  sử a đổi Đ iều  lệ

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem 
xét quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến 
hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong 
trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản 
trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp 
dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

siríxầ “D ự  T H Ả O ” Đ iều  lệ  tổ  chức và hoạt động Công ty thay đồi lần th ứ  12, n g à y .

CHƯƠNG XXI 

NGÀY HIỆU L ự c

Đ iều  54. N g à y  h iệu  lực

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2020 Công ty c ổ  phần CMC nhất trí thông qua ngày ... tháng ... 
năm 2020 và thay thế Điều lệ sửa đổi, bổ sung thông qua ngày .../.../2019 và 
cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này .

2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty

3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng 
quản trị. (ị

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
TỎNG GIÁM ĐỐC

( Đ ã  k ỷ )

NGUYỄN QUANG HUY
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Q UY CHÉ NỘI B ộ  VẺ QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỎ PH ẦN CM C

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số /NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày ... tháng ... năm 2020

của Công ty c ổ  phần CMC)

Chuông I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 
năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và 
Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại 
chúng.

2. Quy chế này quy định chế độ làm việc, phân công, phân cấp trách nhiệm, cách thức làm 
việc và mối quan hệ công tác giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Tống Giám đốc, Ban kiểm soát 
và những người điều hành doanh nghiệp khác của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
Hội đồng quản trị, Ban kiếm soát và Ban Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ tổ chức và 
hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần CMC .

3. Quy chế này được áp dụng đối với toàn bộ các Đơn vị của Công ty cổ phần CMC, hoạt 
động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiếm soát, Tổng Giám đốc và những người điều hành 
doanh nghiệp khác khi thực hiện quản lý, điều hành Công ty và các cán bộ, nhân viên của Công ty.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Chữ viết tắt:

a. “Công ty” được hiểu là Công ty cổ phần CMC, có trụ sở tại Lô B10, B11 KCN Thụy
Vân -  Xã Thụy Vân -  Thành phố Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ. Mã số doanh nghiệp:
2600106523;

b. “ĐHĐCĐ” được hiểu là Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC;

c. “HĐQT” được hiểu là Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC;

d. “BKS” được hiểu là Ban kiểm soát Công ty cổ phần CMC;

e. “Người điều hành doanh nghiệp” được hiểu là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và 
Kế toán trưởng Công ty cổ phần CMC;

2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:

Đảm bảo cơ cấu quản trị họp lý;

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;^
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Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;

Công khai, minh bạch mọi hoạt động của Công ty;

Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

b. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong khoản 34 Điều 6 của 
Luật Chứng khoán và khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp;

c. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không 
phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành 
doanh nghiệp khác được Hội đồng quản trị bố nhiệm.

d. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 và 
khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

e. Các thuật ngữ khác chưa được giải nghĩa tại Quy chế này sẽ được hiểu theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 
95/2017/TT-BTC.

3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật 
sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

C h u ô n g  II: T R ÌN H  T ự ,  T H Ủ  T Ụ C  V Ê  T R IỆ U  T Ậ P  V À  B IỂ U  Q U Y É T

Đ Ạ I H Ộ I Đ Ồ N G  C Ô  Đ Ô N G

Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ 
đông của Công ty. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 
họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Danh sách cổ 
đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười lăm (15) ngày trước 
ngày gửi giấy thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông có quyền kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông có 
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.

Điều 4. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trong danh sách cổ 
đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc 
được bỏ vào hòm thư bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa 
chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin); đồng thời công bố trên trang thông tin 
điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và đăng trên trang thông tin 
điện tử của Công ty (website).

2. Thông báo mời họp phải được gửi kèm các tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 139 
Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty. Chương trình họp và các tài liệu họp sẽ 
được gửi cho các cổ đông và/hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty, và trong thông 
báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm,,
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thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu 
họp để các cổ đông có thể tiếp cận. Công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông có yêu 
cầu bằng văn bản.

Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và 
phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Các cổ 
đông thực hiện đăng ký tham dự theo các quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 6. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ 
quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, 
họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết có thể 
được mã hóa hoặc số hóa đe việc biếu quyết và/hoặc kiểm phiếu có thể được thực hiện trên phần 
mềm máy tính hoặc phương tiện công nghệ, kỹ thuật số.

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông sau khi cuộc họp đã 
khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ 
toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt 
biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường 
họp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một 
người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người 
làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và 
người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và 
người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên 
Hội đồng quản trị. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa 
phải được công bố. Chủ toạ cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

Điều 7. Cách thức kiểm phiếu

1. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, lần lượt số thẻ không tán thành và thẻ không có ý kiến 
sẽ được kiểm trước, cuối cùng là số thẻ tán thành nội đung biểu quyết đó . Kết quả biểu quyết tán 
thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, 
không có ý kiến được tổng cộng từ Thẻ Biểu quyết tương ứng với từng nội dung lấy ý kiến. Tổng số 
phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được được 
Ban Kiểm phiếu thông báo trong Đại hội ngay sau khi tổng hợp kết quả.

2. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề 
nghị của Chủ tọa. số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề 
nghị của Chủ tọa cuộc họp.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty.^
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Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại 
cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu 
không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.

Điều 9. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ

Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đông cô 
đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài 
xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường họp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường họp quy định tại khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty;

2. Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án, 
người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ 
đông trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Tòa án hoặc Trọng tài ra quyết định hủy bỏ. Trình tự 
thủ tục tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện như tổ chức đại hội lần đầu với các 
điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 10. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 
giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bàng tiếng Việt, có thể lập thêm bàng tiếng 
Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về 
từng vấn đề trong chương trình họp;

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng 
ký cố đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g. Tổng sổ phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu 
quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không họp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ 
tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng-

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. ị
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j. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường 
hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng 
Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 
cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác 
của nội dung Biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 
Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười 
lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc 
đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên 
bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ 
ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của Công ty.

Điều 11. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và các 
quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng và trong lĩnh vực chứng khoán.

Điều 12. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và các trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện 
theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và 
tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên hệ của từng cổ 
đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp 
lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý 
kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 18 Điều lệ Công ty. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện 
theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng 
ký kinh doanh của Công ty;

b. Mục đích lấy ý kiến;^
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c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân 
dân/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 
nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa 
chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cố 
phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 
vấn đề lấy ý kiến;

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công
ty.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện 
theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được 
ủy quyền. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được gửi dưới hình thức gửi thư và được đựng trong 
phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về 
Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm 
soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các 
nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng 
ký kinh doanh;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 
phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham 
gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

e. Các vấn đề đã được thông qua;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, 
người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu;

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên 
đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách 
nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực 
không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong 
vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu và thực hiện công bố thông tin theo 
quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng, ị ị
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7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông 
qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 
Công ty.

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số 
cổ đông đại diện ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 
thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cố đông.

9. Các vấn đề theo quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp và các điểm a, b, c, d, e 
khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông và không được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Chương III: Đ Ề  c ử ,  Ứ N G  c ử ,  B Ầ U , M IỄ N  N H IỆ M , B Ã I N H IỆ M  

T H À N H  V IÊ N  H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị

Điều 13. Tiêu chuán Thành viên Hội đồng quản trị

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 
nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

2. Là co đông trực tiếp sở hữu tối thiểu không phẩy ba phần trăm (0,3%) vốn điều lệ của 
Công ty và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình làm Thành viên HĐQT hoặc có trình độ chuyên 
môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 
của năm (05) công ty khác.

4. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài các điều kiện trên còn phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật có liên quan.

Điều 14. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử nguôi vào vị trí thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp 
số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phầm trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần 
trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần 
trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi 
phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu 
mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới 
bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ bảy mươi phần trăm (70%) đến 
dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ tám mươi phần trăm 
(80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 15. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo 
đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số 
thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 
mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số*
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phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 
thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số 
phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng 
cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử đã được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua.

Điều 16. Các trường họp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

1. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 
hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

2. Có đơn từ chức bằng văn bản gửi đến trụ sở chính của Công ty;

3. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng 
chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

4. Vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng 
liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Bị bãi nhiễm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

6. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản 
trị;

7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 17. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thực hiện theo quy định 
tại Điều lệ Công ty.

Điều 18. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng 
quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước 
ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông 
có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 
bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và 
phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản 
trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối 
thiểu sau đây:

1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

2. Trình độ học vấn;

3. Trình độ chuyên môn;

4. Quá trình công tác;

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản 
lý khác; K
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6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó 
hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty;

7. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);

8. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cố đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

9. Các thông tin khác (nếu có).

C h ư o n g  IV : T R ÌN H  T ự  V À  T H Ủ  T Ụ C  T Ổ  C H Ứ C  H Ọ P  H Ộ I Đ Ò N G

Q U Ả N  T R Ị

Điều 19, Thông báo họp HĐQT

1. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT chậm nhất ba (03) ngày
làm việc trước ngày tổ chức họp. Thành viên HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn 
bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên HĐQT đó. 
Thông báo họp HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, 
địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn 
đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

2. Thông báo mời họp đưọc gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải 
bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại Công ty.

Điều 20, Điều kiện tổ chức họp HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên 
HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành 
viên HĐQT chấp thuận.

2. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần 
thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ 
hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp.

Điều 21. Cách thức biểu quyết

1. Trừ quy định tại khoản 2 Điều 21 Quy chế này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Quy chế này có một (01) phiếu biểu quyết;

2. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc 
đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn 
hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên HĐQT không được tính vào tỷ lệ thành 
viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó 
không có quyền biểu quyết;

3. Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Quy chế này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc 
họp của HĐQT liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên HĐQT hoặc liên quan đến quyền biếu 
quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền 
biểu quyết của thành viên HĐQT đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc 
họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên HĐQT khác sẽ có giá trị là quyết^
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định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên HĐQT liên quan chưa 
được công bố đầy đủ;

4. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm 
b khoản 5 Điều 37 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong họp đồng đó;

5. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không 
được biểu quyết.

Điều 22. Cách thức họp thông qua nghị quyết của HĐQT

1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa sổ thành viên 
Hội đồng quản trị dự họp tán thành (trên 50%). Trường họp số phiếu tán thành và phản đối ngang 
bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán 
thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như 
nghị quyết được thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

Điều 23. Ghi biên bản họp HĐQT

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyến biên bản họp Hội đồng quản trị cho các 
thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã 
được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 
mười (10) ngày kể từ ngày gửi đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải 
có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp trừ trường họp lấy ý kiến 
HĐQT bằng văn bản.

Điều 24. Thông báo nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ
Công ty.

C h u ô n g  V: Đ Ề  c ử ,  Ứ N G  c ử ,  B À U , M IỄ N  N H IỆ M  V À  B Ã I N H IỆ M

K IỂ M  S O Á T  V IỂ N

Điều 25. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập 
doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

2. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

3. Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không 
phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo 
cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

4. Kiểm soát viên không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty-£
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5. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; Là cổ đông sở hữu tối thiểu không phẩy một 
phần trăm (0,1%) vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình làm Kiểm Soát 
viên;

6. Kiểm soát viên 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, Tống Giám đốc và người quản lý 
khác; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp nhận hình phạt tù hoặc bị 
Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn 
thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiếm soát viên

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Điều 
lệ Công ty.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiếm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 
lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế Ban kiểm soát 
đương nhiệm đề cừ ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 27. Cách thức bầu kiểm soát viên

Việc biểu quyết bầu kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 
mỗi cố đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 
viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình 
cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu 
tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 
viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường họp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 
bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có 
số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử đã đươc Đại hội đồng cổ đông 
thông qua.

Điều 28. Các trưòng họp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Kiếm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 25 Quy 
chế này;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp 
bất khả kháng;

c. Có đơn từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty và 
được chấp thuận;

d. Các trường họp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Kiêm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; ^
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b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường họp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 29. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công 
ty, quy định về quản trị công ty đại chúng và quy định pháp luật chứng khoán.

C h u ô n g  V I: T H À N H  L Ậ P  V À  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  C Á C  T IỂ U  B A N

T H U Ộ C  H Đ Q T

Điều 30. Các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc đê phụ 
trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiếm toán nội bộ. Thành viên của tiếu ban có 
thể gồm một (01) hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một (01) hoặc nhiều thành viên 
bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 31. Cơ cấu của các tiểu ban

Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định nhưng nên có ít nhất ba (03) 
người. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban.

Điều 32. Tiêu chuần thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên 
chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban 
theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phái là 
thành viên Hội đồng quản trị vào các tiếu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết 
với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn 
một nửa (1/2) tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi 
có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản 
trị.

Điều 33. Việc thành lập tiểu ban

Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình 
thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề 
ra.

Điều 34. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên

Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 
hoặc của người có tư cách thành viên tiêu bản Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định 
pháp luật hiện hành. I Ị
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Các tiểu ban thực hiện báo cáo HĐQT kết quả thực hiện công việc định kỳ hàng quý tại cuộc 
Họp ĐHQT gần nhất.

C h ư ơ n g  V II: T H À N H  L Ậ P  V À  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  B A N  K IỂ M  T O Á N

N Ộ I B ộ

Điều 35. Các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ

1. Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy 
đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.

2. Đã có thời gian từ năm (05) năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ ba 
(03) năm trở lên làm việc tại Công ty hoặc từ ba (03) năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh 
tra.

3. Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty; có khả năng thu thập, 
phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiếm toán nội bộ.

4. Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế 
toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.

5. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 36. Co' cấu, thành phần của Ban kiểm toán nội bộ

HĐQT thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc để phụ trách công việc kiểm toán nội bộ 
Công ty. Số lượng thành viên Ban Kiểm toán nội bộ là 03(ba) người hoặc do HĐQT của Công ty có 
quyết định khác. Các thành viên độc lập HĐQT /thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa 
số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết 
định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của 
tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của 
tiểu ban là thành viên HĐQT.

Điều 37. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ

1. Quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ:

a. Được trang bị nguồn lực cần thiết, được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài 
liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động kiểm toán nội bộ;

b. Được tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội 
bộ; được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội 
dung kiểm toán;

c. Được nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của các đối tượng và các bộ phận chức năng 
khác có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ;

d. Được tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại 
Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty;
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e. Được giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của 
lãnh đạo Công ty, bộ phận đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị;

f. Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân sự trong bộ phận kiểm toán nội bộ;

g. Được chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;

h. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ:

a. Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

b. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những 
đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiếm toán nội bộ;

c. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các 
bộ phận của Công ty;

d. Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho người làm 
công tác kiểm toán nội bộ.

Điều 38. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ

Ban kiểm toán nội bộ có thể họp thường kỳ hoặc theo đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

C h u ô n g  V III: L ự A  C H Ọ N , B Ổ  N H IỆ M  V À  M IỄ N  N H IỆ M  N G Ư Ờ I

Đ IỀ U  H À N H  D O A N H  N G H IỆ P

Điều 39. Các tiêu chuẩn của ngưòi điều hành doanh nghiệp

1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước HĐQT 
và chịu sự giám sát, chỉ đạo của HĐQT trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty 
có Tống Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành doanh 
nghiệp khác do HĐQT bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên 
phải được thông qua bằng nghị quyết HĐQT.

2. Từng người điều hành doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện 
tương úng với các chức danh họ đảm nhận và phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt 
được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

Điều 40. Việc bố nhiệm ngưòi điều hành doanh nghiệp

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được tuyển 
dụng người điều hành doanh nghiệp khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế 
quản lý của Công ty do HĐQT quy định.

Điều 41. Ký họp đồng lao động vói nguôi điều hành doanh nghiệp

Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 
lao động.

//<
o

/ 
r*

i



“D ự  THẢO” Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cô phần CMC

Điều 42. Các trường họp miễn nhiệm ngưòi điều hành doanh nghiệp

Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp theo quy định tại Điêu lệ 
Công ty và họp đồng lao động đã ký kết.

Điều 43. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại 
Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán.

C h ư ơ n g  IX : P H Ố I H Ọ P  H O Ạ T  Đ Ộ N G  G IỮ A  H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị, 

B A N  K IỂ M  S O Á T  V À  T Ỏ N G  G IÁ M  Đ Ố C

Điều 44. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mòi họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp 
giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

Khi Tổng Giám đốc, hoặc ít nhất năm (05) người điều hành doanh nghiệp khác, hoặc ít nhất 
hai (02) thành viên HĐQT, hoặc Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập HĐQT có đề nghị triệu tập 
cuộc họp HĐQT bất thường hoặc cuộc họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám 
đốc, những người đề nghị phải gửi văn bản đề nghị cho HĐQT, nêu rõ lý do cần thiết phải triệu tập 
cuộc họp, kèm theo thông tin, tài liệu liên quan. Trình tự thủ tục tiến hành cuộc họp HĐQT tuân thủ 
quy định theo Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 45. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát;

Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến Ban kiểm soát (đồng thời với thời điểm gửi Tổng 
Giám đốc) trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.

Điều 46. Tổng Giám đốc

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người 
khác làm Tống Giám đốc và sẽ ký họp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản 
khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám 
đốc phải được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo 
thường niên của Công ty.

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc 
bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc như sau:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 
nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty.

c. Tong Giám đốc có thể là người lao động tại Công ty hoặc thuê ngoài. Trong trường hợp 
thuê Tông Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trực tiếp ký hợp 
đồng thuê Tổng Giám đốc.

4. Tong Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:^
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a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cố đông, kế hoạch kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông 
qua;

b. Quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình mà không cần phải có 
nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và 
thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo 
những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị số lượng và Người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội 
đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các 
cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức 
lương, thù lao, các lợi ích khác và các điều khoản khác của hợp đồng lao động với họ;

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp 
đồng lao động, chấm dứt họp đồng lao động đối với các cán bộ quản lý, người lao động trong Công 
ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, tuyến 
dụng lao động và quyết định mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều 
khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

f. Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn 
kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân 
sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.

g. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 
thông qua;

h. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

i. Chuân bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản 
dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch 
kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất 
kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội 
đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

j. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ về quản trị 
của Công ty;

k. Quyết định các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội 
đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

l. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty 
các Nghị quyêt của Hội đông quản trị, họp đông lao động của Tổng Giám đốc và quy định của pháp 
luật.

5. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc 
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.£
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6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba (2/3) thành viên 
Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của 
Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.

Điều 47. Các trưòng họp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng 
quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

Tổng Giám đốc và/hoặc Ban kiểm soát có thề đề nghị triệu tập và/hoặc xin ý kiến của Hội 
đồng quản trị trong các trường hợp dưới đây:

1. Cần phê duyệt các hoạt động kinh doanh/đầu tư và các công việc/vấn đề của Công ty 
không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Giám đốc và/hoặc Ban kiếm soát;

2. Trường họp trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị mà Tồng Giám 
đốc nhận thấy khó khăn hoặc không thể thực hiện được trên thực tế hoặc trong trường hợp Tống 
Giám đốc nhận thấy ràng việc thực hiện các Nghị quyết này là khồng có lợi cho Công ty hoặc 
không tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng;

3. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty/Quy chế này và theo quy định của 
pháp luật.

Điều 48. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn được giao và Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quvền khác 
của Hội đồng quản trị đối Tổng Giám đốc

1. Dựa trên báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị và/hoặc các vấn đề Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện cho Tồng Giám đốc, tại các cuộc họp 
của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các công 
việc của Tổng Giám đốc;

2. Hội đồng quản trị đánh giá những điểm đã thực hiện được và những tồn tại trong việc thực 
hiện quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổng Giám đốc.

Điều 49. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo 
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Báo cáo định kỳ: Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình 
hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Công ty.

2. Báo cáo theo yêu cầu: Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo và/hoặc cung cấp thông tin 
cho Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm 
soát với nội dung được yêu cầu vào từng thời điểm cụ thể.

3. Các giao dịch mà Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

4. Tồng Giám đốc có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng 
quản trị và/hoặc Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất.

5. Cách thức báo cáo, thông báo của Tông Giám đốc cho Hội đồng quản trị:

a. Báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.^
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b. Báo cáo bằng văn bản. Trường họp báo cáo bằng văn bản, thời hạn báo cáo, thời hạn yêu 
cầu trả lời nêu tại văn bản của Hội đồng quản trị.

Điều 50. Phối họp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ phối hợp với Ban kiếm soát:

a. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời 
gian gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị;

b. Khi Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị phải phản hồi ý 
kiến theo quy định tại Quy che này và Điều lệ Công ty;

c. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Ban kiểm soát phải được gửi trong thời hạn quy định 
và Ban kiểm soát có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong mối quan hệ phối với Hội đồng quản trị:

a. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến 
của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ;

b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội 
đồng quản trị (cùng lúc yêu cầu Tổng Giám đốc, thành viên kiểm toán nội bộ và kiếm toán viên độc 
lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà Kiếm soát viên quan tâm;

c. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không 
trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Hội đồng quản trị để có thêm cơ 
sở giúp Hội đồng quản trị trong công tác quản lý Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra 
trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước khi 
báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến 
ghi vào biên bản và trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất;

d. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều 
lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản tới Hội đồng quản trị 
trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi phạm 
và có biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ 
đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty thì Ban 
kiểm soát phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc so với 
ngày dự định nhận được phản hồi;

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là bảy 
(07) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

Điều 51. Phối họp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

1. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị phải thông báo 
cho Tông Giám đốc về việc phối họp, sử dụng nguồn lực trong thời hạn hợp lý theo quy định tại 
Điều lệ Công ty.
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2. Trong trường hợp cấp thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, người 
điều hành doanh nghiệp khác trong Công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty. Hội 
đồng quản trị không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ 
cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của pháp luật 
và Điều lệ Công ty mà được Tổng Giám đốc đề xuất phải được Hội đồng quản trị phản hồi trong 
thời hạn theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Hội đồng quản trị quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc không 
hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng 
Giám đốc.

Điều 52. Việc tiếp cận thông tin

1. Việc tiếp cận thông tin và tài liệu của Công ty, Ban kiểm soát có nghĩa vụ nêu lý do trong 
văn bản yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu thập trong quá trình giám sát hoạt 
động Công ty. Việc tiết lộ các thông tin này chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền nhưng phải thông báo cho Hội đồng quản trị trước khi cung cấp hoặc các trường hợp 
khác theo quy định của pháp luật.

2. Các thông tin và tài liệu này bao gồm:

a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị;

b. Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c. Báo cáo của Tổng Giám đốc;

d. Thông tin, tài liệu về quản lý, báo cáo tài chính;

e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;

f. Tài liệu khác liên quan.

Điều 53. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc 
(cùng lúc yêu cầu cả thành viên Hội đồng quản trị và thành viên kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên 
độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm;

2. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bàng văn bản (không 
trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để có thêm cơ sở 
giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra 
trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước 
ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên 
bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất-

3. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều 
lệ Công ty của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với Tổng Giám đốc trong 
vòng bôn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp^
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khắc phục hậu quả đồng thời Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời công 
bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

4. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên 
quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;

5. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình 
kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của Ban kiểm soát phải được gửi đến Công ty trước 
ít nhất bốn mươi tám (48) giờ. Ban kiểm soát không được sử dụng các thông tin chưa được phép 
công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Tổng Giám đốc: phải được gửi trước ít nhất là bảy 
(07) ngày làm việc và Tổng Giám đốc sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc

Điều 54. Phối họp giữa Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, BKS

1. Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt 
động liên tục và hiệu quả.

2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị về việc thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;

3. Khi có đề xuất các biện pháp nhàm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tống 
Giám đốc gửi cho Hội đồng quản trị sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày trước ngày 
nội dung đó cần được quyết định;

4. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là bảy 
(07) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày.

C h ư ơ n g  X : Đ Á N H  G IÁ  H À N G  N Ă M  Đ Ó I V Ớ I H O Ạ T  Đ Ộ N G  K H E N

T H Ư Ở N G  V À  K Ỷ  L U Ậ T  Đ Ố I V Ớ I T H À N H  V IÊ N  H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị, 

K IỂ M  S O Á T  V IÊ N , T Ỏ N G  G IÁ M  Đ Ó C  V À  C Á C  N G Ư Ờ I Đ IÊ U  H À N H

D O A N H  N G H IỆ P  K H Á C

Điều 55. Cơ chế đánh giá hoạt động đối vói thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều 
hành doanh nghiệp khác

1. Hàng năm, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc và những người điều hành 
doanh nghiệp khác trình báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên để Đại hội đồng 
cổ đông thường niên xem xét thông qua.

2. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kế hoạch được giao, hàng năm, thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải lập báo 
cáo kết quả hoạt động trong năm.

3. Quá trình đánh giá phải khách quan, trung thực và dựa trên các tiêu chí cần thiết và phù 
hợp với nhiệm vụ của từng thành viên. ( I
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Điều 56. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Hội đông quăn trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác

1. Việc đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tổng Giám đốc 
và Người điều hành doanh nghiệp khác có thể được thực hiện theo một hoặc một số cách thức sau 
đây:

a. Đánh giá hoạt động hàng năm được tiến hành vào dịp cuối năm;

b. Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điếm.

2. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và 
các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

3. Tổng Giám đốc sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các chức danh do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm.

4. Ban kiểm soát sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên.

Điều 57. Khen thưởng ^

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và các người điều 
hoành doanh nghiệp khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành Công ty và các nhiệm vụ khác 
được giao sẽ dược xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của 
Công ty.

2. Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thề về hình thức khen thường, trình tự, thủ tục 
khen thưởng sẽ được thực hiện theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 58. Xử lý vi phạm và kỷ luật

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tống Giám đốc, Người điều hành khác của 
Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định của pháp luật, Điều lệ 
Công ty và các quy định khác có liên quan của Công ty thì tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả 
của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật và bồi thường theo quy định.

C h u ô n g  X I: N G Ư Ờ I P H Ụ  T R Á C H  Q U Ả N  T R Ị C Ô N G  T Y

Điều 59. Tiêu chuẩn của người phụ trách quản trị Công ty

Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a. Có hiểu biết về pháp luật;

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán 
các báo cáo tài chính của Công ty;

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của 
HĐQT.

Điều 60. Quyền và nghĩa vụ của ngưòi phụ trách quản trị Công ty

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và 
các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; ̂
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2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu 
cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

4. Tham dự các cuộc họp;

5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp
luật;

6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin 
khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.

8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 61. Việc bổ nhiệm người phụ trách quan trị Công ty

Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty đế 
hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ 
trách quản trị Công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách 
quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh 
nghiệp.

Điều 62. Các trường họp miễn nhiệm ngưòi phụ trách quản trị Công ty

HĐQT có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với 
các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản 
trị công ty tùy từng thời điểm.

Điều 63. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiễm ngưòi phụ trách quản trị Công ty

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại 
Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán.

C h u ô n g  X II: N G Ă N  N G Ừ A  X U N G  Đ Ộ T  L Ọ I ÍC H

Điều 64. Trách nhiệm cẩn trọng

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác 
có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các 
tiểu ban của HĐQT, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của 
Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí 
tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

Điều 65. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đông quản trị, Kiêm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành 
doanh nghiệp khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh 
nghiệp và các quy định pháp luật khác. u
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tống Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác 
không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích 
cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá 
nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc chống lại lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành 
doanh nghiệp khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thế gây xung 
đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao 
dịch hoặc cá nhân khác bao gồm cả các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty bị nắm quyền 
kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó.

4. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tống Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác và cá nhân, 
tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên 
quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập 
đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khác, hoặc những người liên quan 
đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản 
trị, Kiếm soát viên, người điều hành doanh nghiệp hoặc những người liên quan đến họ là thành 
viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường họp sau đây:

a. Đối với họp đồng có giá trị từ nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng 
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc 
giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
người điều hành doanh nghiệp đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. 
Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó 
một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích 
liên quan; hoặc

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) của tổng giá trị 
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về họp đồng hoặc giao 
dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người 
điều hành doanh nghiệp đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu 
quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý 
xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp 
đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng 
cổ đông thông qua hoặc phê chuẩn.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành 
doanh nghiệp khác hay người có liên quan của họ không được phép sử dụng các thông tin chưa 
được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để (a) thực hiện các giao dịch có liên 
quan (b) hoặc mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của Công ty
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hoặc công ty con của Công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh 
hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.

Điều 66. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc 
và người điều hành doanh nghiệp khác vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không 
hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách 
nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Bồi thường: Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành 
một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho 
dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay 
thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, 
Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty (hay công 
ty con của Công ty) uỷ quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty (hay công 
ty con của Công ty) với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân 
viên hoặc đại diện được uỷ quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn 
trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thu pháp 
luật và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. 
Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán 
quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức 
hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người 
đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà 
người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ 
sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những 
trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách 
nhiệm bồi thường nêu trên.

C h ư ơ n g  X III:

SỬA ĐỔI QUY CHÉ NỘI B ộ  VÈ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 67. Sửa đoi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Việc sửa đổi, bố sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT xem xét và quyết định và trình Đại 
hội đồng cổ đông thông qua.

Trong trường họp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa 
được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật 
khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định cúa pháp luật đó đương nhiên 
được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

C h ư ơ n g  X IV : N G À Y  HIỆU L ự c
Điều 68. Ngày hiệu lực

1. Quy chế này gồm 14 chương 68 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày ... tháng .... năm 2020.

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.^
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3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch 
HĐQT hoặc ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên HĐQT mới có giá trị.^

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

(Đ ã k ý)

Dưong Quốc Chính



CỐNG TY CỘ PHẢN CMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỤ NGHĨA VIỆT NAM
Sổ: /2020/NQ-ĐHĐCĐTN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 21 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

CÔNG TY C ỏ PHÀN CMC

Căn cứ:

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 68/2014/QHỈ 3 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
-  Căn củ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC đã được Đại hội đồng cô 

đông thông qua ngày 20/04/2019;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cỗ phần CMC đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cô phàn CMC sô 

..../2020/BB-ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Đ iều 1: N hất trí Thông qua Báo cáo của H ôi đồng quản tri về tình hình hoạt 

đông năm 2019, muc tiêu, nhiêm vu năm 2020. (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Tán thành ..... % Không tán thành ....% Không có ý kiến

Đ iều 2: N hất trí Thông qua Báo cáo của Ban Tống Giám  đốc về về kết quả 

hoat động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoach kinh doanh năm 2020 của 

Công ty. (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Tán thành .....% Không tán thành ....% Không có ý kiến

Điều 3: N hất trí T hông qua Báo cáo của Ban Kiếm  soát về hoat đông của Công  

ty năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Tán thành ..... % Không tán thành ....% Không có ý kiến

Đ iều 4: N hất trí Thông qua Tù trình sửa đồi Đ iều lê tồ chức và hoat đông và 

Quv chế quản tri nôi bô của Công tv ÍTỜ trình kèm theoì

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:í(
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%  T án  thành %  K hông  tán  thành  ....%  K hông  có ý kiến

Điều 5: Nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Đon vị: đồng

Chí t i ê u Số tiền

1. long tài sản 1.233.015.932.746

2. Nợ phải trả 533.954.430.121

3. Vốn chủ sở hữu 693.245.502.625

Trong đó:

• Vôn góp của chủ sở hữu 366.908.870.000

■ Thặng dư vôn cô phân 14.876.824.710

■ Quỹ đâu tư phát triên 56.927.911.286

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phoi 254.531.896.629

4. rổng doanh thu + Thu nhập 1.583.508.781.980

5. Tổng chi phí
(=Giá von hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng +• CP Quản 
lý doanh nghiệp + Chi phỉ khác)

1.377.462.900.366

6. Lợi nhuận trước thuế 206.045.881.614

7. Lợi nhuận sau thuế 164.660.171.959

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

......% Tán thành .....% Không tán thành ....% Không có ý kiến

Điều 6: Nhất trí Thông qua Báo cáo thù lao của Hôi đồng quản tri, Ban Kiềm 
soát năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

......% Tán thành .....% Không tán thành ....% Không có ý kiến
ử
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Đ iều  7: N h ấ t tr í T h ôn g  qua T ờ  trình  P h ư ợ ng án phân phối lợ i n h uận , chỉ trá

cồ tức và trích lâp các Q uỹ năm 2019.
Đơn vị; đồng■ H Xun

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019
•  #

2.  Được chia như sau    ........_ ..................... ...
Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)

Chi cổ tức bằng tiền mặt: 15%
Lợi nhuận năm 2019 giũ’ lại phục vụ Đầu tư sản xuất 
kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

......% Tán thành ..... % Không tán thành ....% Không có ý kiến

Điều 8: N hất tr í  Thông qua Tò' trình  thù laọ, thưỏng của Hội đồng quản tri, 
Ban Kiềm soát và các cán bỏ quản lý năm 2020 (Tờ trình  kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Tán thành ..... % Không tán thành ....% Không có ý kiến

Điều 9: Nhất tr í Thông qua Tò' trình lưa chon công ty kiếm toán Báo cáo tài 
chính năm 2020 (Tờ trình  kèm theo)

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty c ổ  phần CMC lựa chọn một công 
ty kiểm toán độc lập trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán báo cáo 
tài chính năm 2020, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy 
định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Tán thành ..... % Không tán thành ....% Không có ý kiến^,

164.660.171.959

8.233.008.598

8.233.008.598 

55.036.330.500

93.157.824.263

N G T V

PHÂN
MC
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Đ iều  10: N h ấ t tr í T h ôn g  qua T ờ  tr ình  kế hoach  sản  xu ất kinh doanh năm

2020.
Các chỉ tiêu chií yếu ĐVT KH năm 2020

1. Tổng giá trị sản lượng Đồng 1.150.000.000.000

2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu USD 9.500.000

3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói) M2 13.000.000

4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói) M2 14.000.000

5. Doanh thu Đồng 1.300.000.000.000 Ị

6. Lợi nhuận Đồng 140.000.000.000

7. Các khoản nộp ngân sách Đồng 60.000.000.000

8. Vốn Điều lệ Đồng 366.908.870.000

9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu % 10,77

10. Đầu tư và phát triển Đồng 190.000.000

11. Lao động bình quân/năm Người 950

12. Thu nhập bình quân/người/tháng Đồng 10.000.000

13. Cổ tức dụ kiến chia % 15-20

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

..... % Tán thành .....% Không tán thành ........ % Không có ý kiến

Đ iều 11: Thông qua viêc ù v  Quvền cho HĐQ.T Công tv vav >50%  giá tri 

doanh nghiêp tai thời điềm  báo cáo tài chính quy gần nhất đễ phục vu cho công tác 

sản xuất kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

......% Tán thành .....% Không tán thành ....% Không có ý kiến

Điều 12; N hất trí Thông qua Tò' trình miễn nhiêm và bầu bồ sung thành viên 

Hội đồng quản tri (T ờ trình kèm theoì

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ 2016-2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

............. % rán thành ......... % Không tán thành

Thông qua danh sách ứng viên đối với ông  (bà)sau:*

% Không có ý 

kiến
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- Ông/Bà: ...

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

............. % Tán thành ......... % Không tán thành
% Không có ý 

kiến

Điều 13: K ết quả bầu cử bồ sung thành viên H ôi đồng quản tri nhiệm kỳ 

2016-2021

- Ông/Bà: ...
Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021

Điều 14: Hiệu lưc thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cố đông thường niên 
2020 của Công ty c ổ  phần CMC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban 

hành.
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty c ổ  phần CMC có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhân:
-  UBCK Nhà nước;
- SGDCK thành phố Hồ Chỉ Minh;
-  Trung tâm LKCKVN;
-  Các cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ;
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
-  Các tổ chức tín dụng ngán hàng;
- Ban Tống Giảm đốc Công ty;
-  Các đơn vị trực thuộc Công ty;
-  Lưu: HĐQT, TCHCư
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