
364 COng Hôa, Phu'ô'ng 13, Qun TOn Binh, Tp. H Chi Minh 
Dien thoai: (84-28) 38100017— Fax: (84-28) 38100337 

Website: www.reecorp.com  

Tp. Ho ChI Minh, ngày 08 thang 03 nOm 2021 

THÔNG BAO 
ye vic t6  chü'c Di hôi dng cô dong thu'ô'ng niên tài khóa 2020 

KInh qü'i:  Qu c6 Dông Cong Ty C Phn Co' Din Lnh (REE) 

HOE dóng Quàn tn Cong ty CO phn Co' Din L?nh trOn trong kInh mô'i Qu CO ông v tham dci' Di hi Ong cO 
dOng thung niên tOi khôa 2020: 

1- Thôi gian: 08:00 ThU' Ba ngày 30/03/2021 (don t/Op tO' 07:30) 
2- Dia diOm: HOE tru'o'ng tôa nhá e.town 

(SO 364 dr&ng Cong HOa, Phu'O'ng 13, Quan TOn Binh, Tp.HO ChI Minh, Viêt Nam.) 
3- D6i tu'cYng: CO dOng s& hO'u CO phn cOa REE du'o'c xác dinh theo danh sách chOt t?i  ngáy 26/02/202 1 

(ngày dOng k2 cuOi cUng). 
4- ThO tuc tham du': • Khi d4n tham du' Dai hOl, Qu' cO dOng vui lông deo khu trang, mang theo Thu' môi Va 

CMND hoäc CCCD (nOu là Ca nhOn mang quOc t/ch Vit Nam.) hoäc HO chiu 'nOu là Ca 
nhân mang quOc t/ch nu'&c ngoài) hoäc Giy giO'i thiu (nOu là phàp nhân). 

• Tru'ôig ho'p Qu' cO dong Oy quyn cho ngu'Oi khác tham dci' E)ai hOE, vui lông din vào 
Giáy Oy quyn theo mu u'cc dang tai trang web cOa REE (www.reecorp.com). 

5- NOi dung: • Báo cáo tinh hInh thu'c hiên các nOi dung cCia Nghi quyt O?i  hi dOng cO dOng ngày 
15/05/2020 vO djnh hu'àng phát trin Cong ty; 

• Báo CáO tinh hInh hoat dOng vá két qua san xut kinh doanh nOm 2020. Các myc tiêu 
nhim vu trong nOm k4 hoach 2021; 

• Phu'o'ng an phan phOi 1p nhuän nOm tái chinh 2020; 
• Sva dOi bO sung Dièu lê Cong ty phO hci'p v&i Luát Doanh nghiep 2020, Luät ChU'ng 

khoán näm 2019; 

• Bâu bO sung thành viên Hi dOng Quãn tr cho thOi gian con lai cCia nhiêm k' 2018 — 
2022; 

• Các nOi dung lien quan khác. 
6- Tài lieu: Tài lieu Dai hOi se dU'cYC Cong bOtrên trang web cOa REE tru'àc ngay 09/03/2021. 
7- HO so' d4 cO'/O'ng cO': Qu' cO dOng vui lông gi:i'i Thu' d cO'/Ci'ng cO' bO sung thOnh vien Hi dOng Quàn tn dn VOn 

phong Cong ty tru'&c 17:00 ngày 17/03/2021. 
8- Các vn d khác: • D tEen viêc sp xp, tO chinc vá don ti4p, Qu cO dOng vui lông xOc nhn tham dii' Dai hOi 

qua diên thoai, email; gCi'i thu' hoàc fax giy Oy quyn dy' hop dn vOn phông REE tru'àc 
17:00 ngOy 29/03/2021. Hoäc Qu' cO dông cO the xác nhan/Ciy quyn tham dci' Dai hOi 
cho HOE dOng Quán tr t?i  trang web cOa REE: 

- Dien thoal: +84-28-3810 0017 sO ni bO 237 (gap C.Hu'o'ng — PhOng DOu tu',) 
- SO fax: +84-28-3810 0337 

- Email: llhuong@reecorp.com.vn  

- Website: www.reecorp.com  

• No'i gO'i xe tham dci' D?i  hOE: 

- Xe gn may: vui lông vào COng 5 (du'&ng Ap BOc,) và gO'i xe ti tng hm tôa rihO e.town 4. 
- Xe 0 to: vui lông váo COng sO 3 (du'O'ng Cong  HOa) và COng sO 6 (du'O'ng Ap B&,), dO 

xe theo su' hu'&ng dn cCia dOi ngu báo ye tOa nhO. 

• Hi tru'ông cO trang bi wifE. 

• Thông báo nay thay cho Thu' môi trong tnu'ô'ng Co quyèn tham dci' D?i 
hOi nhu'ng chu'a nhn duC thu' mô'L 

TnOntrng. (7 \ç 

Nguyn Thi Mal Thanh 

Theo khuy4n cáo cüa B Y t ngu'a'i cô triu cht'ng viêm du'O'ng ho hp hoc nghi ngO' mc bnh nhu': 
s6t, ho, khO thO' khOng nen d dn nol tp trung dOng ngu'O'i. 

M.gr1G c4N TR! 

\tS 



CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

DOc lap — Tgi' do — Hnh phUc 

 ngày thang 03 näm 2021 

GIAY UY QUYEN 
V/v THAM DU' VA THU'C HIN CAC QUYEN CUA CO OONG 

TAI DAI  HOI DONG CO DONG THUYNG NIEN 2020 

Kinh qü'i: Cong Ty c6 Phân Co Diên Lanh 

I- Ben üy quyên: 

- Ten c dong:  

- So CMND/CCCD/Hô chiu/CNKDN:  

- Ngày cp:  Ncyi cp:  

- ia chi:  

- fien thoal:  

II- Ben du'ç'c üy quyn: (vui lông dánh du chéo "X" d4 chQn) 

0 Hôi dông Quãn tn COng ty c6 phn Co' Dien Lanh (REE) 
0 Khác: (vu! lông d!n thông tin ben du'&i) 

- Ten cá nhân/tO chU'c::  

so CMND/CCCD/HÔ chiu/CNKDN:  

- Ngäy cp:  Ncyi cp:  

- ia chi:  

- ien thoai:  

Ben üy quyn và Ben du'c üy quyn dOng ' vO'i cäc diu khoân sau: 

Diêu 1: Ni dung üy quyên 
Ben du'o'c iy quyn se du'o'c dai diên sO cO phiu ma Ben Oy quyn hiên dang nm giu' (tai ngay däng k' 

cu6! cOng 26/02/202 1) d tham du' vá thu'c hiên cac quyn cOa cO dOng tal Oi hôi dOng CO dOng thu'&ng 

niên täi khôa 2020 cüa Cong ty CO phn C €iên Lanh vào ngày 30/03/2021. 

Diêu 2: Trãch nhiêm 

Ben 1jy quyn chiu hoàn toàn tràch nhiêm v viec üy quyn nay và khOng CO bt kS' ' ki&n phán d6i nào 

v sO Iu'o'ng CO phiéu dang sO' hCi'u tai ngày däng k' cuOi cOng 26/02/2021. Ben duvc üy quyn cam kêt 

tuán thu nghiem chinh cäc quy dinh tai iu 1 cüa Giy üy quyn nay va khong du'cc Oy quyn cho 

ngu'o'i khác. 

Diêu 3: Th&i han 

Giy Oy quyn nay có hiu lçi'c ké tO' ngày k' cho dn ht ngáy 30/03/2021. 

Ben du'9'c Uy quyen Ben Uy quyên 
(K ghi rO hc'tên, dOngdu) (K ghi rO ho ten, dOng dâu,) 



BA! HO! BONG cO BONG THU'OG NIEN TA! KHO 
Ngày 30 tháng 03 nàm 2021 

CHUTYNG TRINH NGH S! 

I- Khaimac: 8:00 
1.  Tuyên bô khai mac  - GiOi thiu thành phân tham dir 

Ba Lai L HuGng 
2.  Báo cáo t l c dông tham dr dai  hi 
3.  Thông qua thành ph.n Chü t9a doàn, Ban thu k, Ban bu cir 
4.  Thông qua chrnmg trInh nghj sr 
5.  Thông qua Quy ch lam vic tai Dai hi 

II- Ni dung: 
1.  Ty trInh sura di, bi sung Diu l 

Ong Quách Vinh BInh 

2.  TO trInh Min nhiêm thành viên HDQT 
3.  Ti trInh d nghj bu b sung thành viên HDQT cho thñ gian 

con ia  cüa nhim k' 2018 - 2022 
4.  Th lê bu cr HDQT: 

- Thông qua th 1 bu cr 
- Tinhànhbucü 

5.  Báo cáo tinh hmnh thrc hin các ni dung cüa Nghj Quyt 
DHDCD ngày 15/05/2020 và djnh huó'ng phát trin Cong ty. 

Ba Nguyn Thj Mai Thanh 

6.  - Báo cáo tInh hInh hoat dng và kt qua SXKD näm 2020 
vã báo cáo tâi chInh dâ duçc kim toán. 

- Các miuc tiêu nhim viii trong näm k hoach 2021. 
Ong Hu'nh Thanh Hái 

7.  Báo cáo hoat  dng cüa Uy ban Kim toán nti b trrc thuc 
HDQT 

Ong Dng Hng Tan 

8.  T trinh sura di, b sung Quy ch ni b v quãn trj cong ty 
Ong Quach Vinh Binh 

9.  Ti trinh thông qua Quy ch hoat  thng cüa HDQT 
10.  Ti trinh phuang an phân phéi lçii nhu.n näm tài chInh 2020 

va k hoach c turc näm 2021 
Ong Nguyn NgQc Thai BInh 

11.  T? trInh thu lao HDQT và các Uy ban trurc thuc näm 2021 
12.  T trinh Phuxcing an sü dung  c phiu qu 
III. Thão luân 

1.  C dông thão lun va biu quyt thông qua các ni dung nêu 
trên 

2.  Báo cáo k& qua bu b sung thành viên HDQT thai gian cOn 
lai nhiêm k' 2018 -2022 

3.  Báo cáo các vn d dà duçic thông qua trong Biên ban h9p 
IV. B mac 

Liru v: 
Qu c dông vui lông xem chi tit tai lieu Dai hi duçic dang tâi tai  website cong ty: 

www.reecorp.com  tir ngày 08/03/2021. 



BAI HO! BONG CO BONG TH!1NG NIEN TA! KHOA 2020 
Ngay 30 tháng 03 nàm 2021 

 

Corporation 

  

QUY CHE LAM VIIC 

1 Nhfrngquy dnh chung 
11 Quy chê lam viêc tai Dai hôi dông Co dông thuang niên six dung cho viêe to chuc hop Dai hôi 

dong Co dông thung niên tâi khóa 2020 cüa Cong ty Co phân Ca Din Lanh. 
1.2 Quy che nay quy dinh cu the quyên và nghia vi cüa các ben tham gia k' hop, diêu kin, the 

thrc tiên hành hop. 
1.3 Co dông và cac ben tham gia có trách nhim thirc hin theo các quy djnh tai  quy chê nay. 

2 Quyn và nghia viii cüa Boàn Chü tjch 
2.1 Doàn Chü tich bao gm Chü tich Hôi dng Quan trj, các thành viên Hi dông Quàn trj (nêu 

có) và Tong Giám doe. ChU tjch Hi dông Quãn trj Cong ty là Chü tça chU trI k' hop  Di hi 
dông Co dông. 

2.2 Nhiêm vu cUa Doàn Chü tich và ChU toa: 
Chü trI Di hi dông Co dông thung niên tài khóa 2020. 

- Huâng dn eác cô dông thão lun. 
Trinh tir thão lun, kêt lu.n nhU'ng van dé can thiêt dê Di hi dông Co dong biêu quyêt. 
Trã l&i nhUng van dê do Dai  hi dông Co dông yêu câu. 
Tiên hanh hop Dai hôi dông Co dong môt each hap lê, co trât tu va phan anh ducic mong 
muon cüa cia so co dông, di din cô dông tham dir. Biêu quyêt các van dê ti Di hi theo 
nguyen täc cia so. 

3 Quyn và nghia vi cüa Ban Thu k 
3.1 Ban thu k do Ban t chirc Dai  hi giOi thiu, chju trách nhim truó'c Chü tQa và Di hi dông 

Co dOng ye nhim vii cCia minh. 

3.2 Quyn và nghia vi cüa Ban thu k: 

- Ghi chép dy dU, trung thirc các ni dung k' hop. 
- Ho trç Chü toa cOng bô dr tháo các van kin, kêt 1un, quyêt djnh cüa Dai  hi dOng Co 

dOng và thông,bao cUa Chü t9a gui den các cô dông khi ducic yêu câu. 
- Tiêp nhtn phiêu dãng k phát biêu cüa các cO dông. 

4 Quyn và nghia vi cüa Ban kim phiu 
4.1 Ban kim phiu do Ban t chrc di hi d cr và duçic Dti hi dng C dOng thông qua. 

4.2 Quyn và nghia vii cüa Ban kim phiu: 

- Kim tra, giám sat vic bô phiu cüa các c dOng vWhoc di din c dOng. 
- To chirc kiêm phiêu. 
- Lap biên bàn kiêm phiêu và cong bô truic Dai  hi dông Co dông. 
- Giao 1aj  biên ban kiêm phiêu biêu quyêt cho Ban Thu ks'. 

5 Quyn và nghia viii cüa Ban kim tra diu kin tin hành hQp Bi hi 
5.1 Ban kim tra diu kin tin hành hop Dai hi dng C dông do Hi dông Quãn trj dê cu. 

5.2 Ban kim tra diu kin tin hành hp thçrc hin kim tra diu kiin dr hçp cüa các c dông dn 
hop, diêu kiên tiên hanh hop, phat cac tal lieu hen quan den ky hop va bao cao truac Dai hOi 
dOng CO dông ye ket qua kiêm tra diêu kin tiên hành hop. 

- Trang 1/6 



6 Quyn và nghia viii cüa các c dông tham d k)' hQp Di hi dông Co dông 

6.1 Diu kiên tham du: 
C dông hotc di din c dong có sâ hru c phn Co quynbiu quyt cüa Cong ty vào ngày 
26 tháng 02 näm 2021 (ngày dang k cuOi cüng) duqe quyên tham dir hp Di hi dOng Co 
dông thu?mg niên tài khOa 2020. 

6.2 Quyn va nghTa vi cüa các c dOng dü diu kin khi tham dir hop: 
Mi c dông vã1ho.c di din c dông khi tâi tham dir hp phãi mang theo giAy t thiy 
than (CCCD hoäc Ho chiêu ), Thu mm hoãc Giây uy quyên tham du DHDCD nôp eho 
Ban kiém tra diêu kin tiên hành hp dê kiêm tra diêu kin tham dir cüa cô dông. 
Mi cô dong tham du hop ducic nhân tai lieu du hop bao gôm tai lieu doe, phiêu bâu thanh 
viên HDQT, the biêu quyêt, phiêu dat câu hoi va viêt Trên cac phiêu S Co ghi ma so Co 
dông, s cô phâñ sâ hü'u, cô dOng có trách nhim thông báo ngay cho Ban kiêm tra diêu 
kin tiên hàñh hop di.xqc biêt ye các sai sot lien quan den thông tin cCia cO dông. 
Trong qua trinh din ra kS'  hop, eO dOng khi CO nhu eâu cá nhân ra ngoài hi truO'ng can 
gii trt tir dê tránh lam phiên các cO dông khác CQng nhu lam gián don tiên trInh hp va 
cOng vic cüa ChU t9a. 
Nguôi duçic üy quyên tham dir hop không duçic üy quyên li cho ngi.rài khác. 
Trong thôi gian hçp, các cO dOng phãi tuãn thU theo sir hi.róng dn CUa ChU tOa,  ing xU van 
minh,ljch sir, không gay mat trt tçr. 
Các cô dông phãi giI bI met, k' 1ut phát ngOn, thirc hin dUng chê d sir dicing và bão quãn 
tài lieu. 
Co dông, ngui di din theo Uy quyentham dir hop  phãi chap hành nghiêm chinh quy chê 
lam vic cUa Di hi dông Co dông. Co dông vi pham quy chê nay thi tUy theo mUc d cii 
the ChU ta sê xem xét và CO hinh thUc xU l phU hqp theo diem b, khoãn 7, diu 146 cUa 
Lu.t Doanh nghip 2020. 
Co dông den hop muon CO quyên dang k ngay, sau do cO quyên tham gia và biêu quyêt 
ngay tai  k  hop,  nhung ChU toa  khOng Co trách nhim dUng cuc hop  dê cho hç dang k 
va hiu lrc cUa CáC dot  biêu quyêt da tiên hành së không bj ãnh hung. 

7 Tin hành h9p 
Cuôc hop Dai hôi dông Co dông duac tiên hanh khi CO sO cO dông du hop dai diên trên 50% 
tong so cô phiêu biêu quyêt theo danh sách cO dông ti ngày 26 thang 02 näm 2021 (ngay dang 
k cui cUng). 

8 Thão 1un trong k hçp 
C dông khi dt câu hôi, có ' kin thão 1un cO th ghi ni dung câu hôi vào phiu d.t Câu hOi 
dê,  chuyên len Doãn ChU tjch ho.c gio tay,  dê xin phát biêu, chi khi duqc ChU ta mi phát 
biêu, CO dOng mài bat dâu phát biêu. Mi cô dOng phát biêu khOng qua 03 (ba) phUt, ni dung 
can ngän gon, sUc tIch, tránh trUng lap. 

9 Th I biu quyt 
9.1 C dông, nguôi dai  din theo Uy quyn biu quyM các vn d ti kS' hop b&ng hInh thUc gici 

The biêu quyêt. 

9.2 Các c dOng vàJho.c di din c dOng cO quyn tham chr h9p du cO quyn biu quyet các van 
d thuc thâm quyên CUa Dai  hi dOng Co dông, quyên biêu quyêt tuGng Ung v&i sO cO phân 
sâ hUn và sO cO phân duqC Uy quyên. 

9.2 Các vAn d duqc biu quyt trong k5' hp duqc thOng qua khi duqc s c dOng s hUn tren 
50% ho.c 65% tOng so phieu biêu quyêt cUa tat Ca cac cO dOng di,r hp chap thun theo quy 
djnh t?i  Khoân 1 va Khoán 2 Diêu 20 Diêu l cong ty. 

- Trang 2/6 



10 Bau bo sung thanh vien HDQT 
Duçc quy djnh chi tiêt ti The 1 bâu c1r dInh kern tài 1iu Dai  hi. 

11 Diu khoãn thi hành 
Trên dày là QUy ché lam vic ti Di hi dông Co dong thung niên tài khóa 2020 cUa 
Cong ty Co phân Ca Din Lnh vth 11 (mui met) khoãn mic. 
Cong ty Co phân Co Din Lnh, toàn the cô dông và ngirOi duçc cô dông üy quyên tharn 
dirk h9p Di hi dông Co dông thuô'ng niên tài khóa 2020 có trách nhim thi hành quy 
chênày. 

nEôhir: HDCD 

uIM tN1 

Nguyn Thj Mai Thanh 

-Trang3/6 



BA! HO! BONG cO BONG THIJNG NIEN TA! KHOA 2020 
Ngày 30 thang 03 nãm 2021 

 

Corporation 

 

   

T TRINH 
SIA DOI, BO SUNG BIEU LE 

KInh thua Qu C dông, 

Can th Luqt Doanh nghip so' 59/2020/QHJ4 dztcrc Quc hi thông qua ngày 17/06/2020 
cO hiçu lic ké tit ngày 01/01/2021. 
Can th Lut Chtng khoán so 54/2019/QHJ4 ducrc QuOc hi2i  thông qua ngày 26/11/2019 
có hiêu lu'c Ice tii' ngày 01/01/2021. 

- Can th Ng/ d/nh sO 155/2020/ND-CF do Bó Tài chInh ban hành ngày 31/12/2020 hzrói'zg 
dan Luç2t Chl'thg khoán sO 54/2019/QHJ4. 
Can c nhu cOu hoçu dng cia Cong ty Co phOn Co Din LQnh. 

Ni dung Diu 1 hin hành cUa Cong ty C ph.n Ca Din Lnh cn thrçic sira di, b sung 
phü hvp  vi ni dung cüa các van ban pháp 1ut nêu trên va nhu cAu hot dng kinh doarih 
cüa Cong ty. Hi dong Quán trj (HDQT) kInh trInh Di hi dong Co dông thirông niên ngãy 
30/03/202 1 thông qua phuong an sra dôi, bô sung toãn van Diêu 1 Cong ty nhu Phii 1iic dInh 
kern Tô trInh nay. 

/:ETi;doTgQ. trj kInh trInh Dai  hi xem xét thông qua. 

an trj 

Nguyn Thi Mai Thanh 
Chü tich A 



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 

STT Điều lệ hiện hành  
được ĐHĐCĐ ngày 15/5/2020 

thông qua 

Quy định của  
Luật doanh nghiệp 2020 

Nghị định 155/2020/NĐ-CP 
Thông tư 116/2020/TT-BTC 

Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung tại 
ĐHĐCĐ thường niên  

ngày 30/03/2021 

1. Toàn bộ cụm từ “Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh” trong 
Điều lệ  

Thay thế bằng “Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp” 

Thay thế toàn bộ cụm từ “Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp” 

2. Điều 1 Khoản 1.b: 
“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là 
Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 được Quốc hội 
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2014.” 

 
Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14 được Quốc hội 
thông qua ngày 17 tháng 06 
năm 2020 và có hiệu lực vào 
ngày 01/01/2021 

Điều 1 Khoản 1.b: 
 “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật 
Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 
Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 
năm 2020 và có hiệu lực vào ngày 
01/01/2021 

3. Điều 1 Khoản 1.f  
“Người quản lý doanh nghiệp” là 
Chủ tịch HĐQT, thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc và cá nhân 
giữ chức danh quản lý khác có 
thẩm quyền nhân danh Công ty ký 
kết giao dịch của Công ty theo 
Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh 
nghiệp và các quy định cụ thể tại 
Điều lệ Công ty. 

 
Người quản lý doanh nghiệp 
được quy định tại khoản 24, 
Điều 4, Luật Doanh nghiệp 
2020  

Điều 1 Khoản 1.f  
 “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ 
tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc và cá nhân giữ chức danh 
quản lý khác có thẩm quyền nhân danh 
Công ty ký kết giao dịch của Công ty 
theo Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh 
nghiệp và các quy định cụ thể tại Điều 
lệ Công ty. 

4. Điều 1 Khoản 1.i 
“Thành viên độc lập HĐQT” (sau 
đây gọi là Thành viên độc lập) là 
thành viên được quy định tại 
Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh 
nghiệp; 

 
Thành viên độc lập HĐQT 
được quy định tại Khoản 2, 
Điều 155, Luật Doanh nghiệp 
2020 

Điều 1 Khoản 1.i 
 “Thành viên độc lập HĐQT” (sau đây 
gọi là Thành viên độc lập) là thành viên 
được quy định tại Khoản 2 Điều 155 
Luật Doanh nghiệp; 

5. Điều 1 Khoản 1. j 
“Tiểu ban kiểm toán nội bộ” là 
một tiểu ban trực thuộc HĐQT 
được thành lập theo điểm b, Khoản 
1, Điều 134, Luật Doanh nghiệp. 

 
Luật Doanh nghiệp thay đổi 
tên gọi“Tiểu ban kiểm toán 
nội bộ” thành “Ủy ban kiểm 
toán” được quy định tại điểm 
b, Khoản 1, Điều 137, Luật 
Doanh nghiệp. 

Điều 1 Khoản 1. j 
 “Ủy ban kiểm toán” là một ban trực 
thuộc HĐQT được thành lập theo điểm 
b, Khoản 1, Điều 137, Luật Doanh 
nghiệp. 

6. Điều 1 Khoản 1.l 
“Người phụ trách quản trị Công 
ty” là người có trách nhiệm và 
quyền hạn được quy định tại Điều 
18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP 

 
Người phụ trách quản trị Công 
ty được quy định tại Điều 281, 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP 
hướng dẫn chi tiết một số điều 
của Luật Chứng Khoán 2019 

Điều 1 Khoản 1.l 
 “Người phụ trách quản trị Công ty” là 
người có trách nhiệm và quyền hạn 
được quy định tại Điều 281, Nghị định 
số 155/2020/NĐ-CP 

7. Điều 1 Khoản 1.m 

“Người có liên quan” là cá nhân, tổ 
chức được quy định tại Khoản 17 

 
Người có liên quan được quy 
định tại Khoản 23, Điều 4, 
Luật Doanh nghiệp 2020 và 

Điều 1 Khoản 1.m 

 “Người có liên quan” là cá nhân, tổ 
chức được quy định tại Khoản 23 Điều 



Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 
34 Điều 6 Luật Chứng khoán. 

Khoản 46, Điều 4, Luật Chứng 
khoán 2019 

4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 
4 Luật Chứng khoán 2019 

8.   
Định nghĩa “Cổ đông” tại Mẫu 
điều lệ tại Thông tư 
116/2020/TT-BTC 

Điều 1 Khoản 1.n 
Bổ sung định nghĩa: 
“Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít 
nhất một cổ phần của công ty cổ phần; 

9.   
Định nghĩa “Cổ đông sáng 
lập” tại Mẫu điều lệ tạiThông 
tư 116/2020/TT-BTC 

Điều 1 Khoản 1.o 
Bổ sung định nghĩa: 
“Cổ đông sáng lập” là cổ đông sở hữu 
ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên 
trong danh sách cổ đông sáng lập công 
ty cổ phần; 

10.   
Định nghĩa “Cổ đông lớn” tại 
Mẫu điều lệ theo Thông tư 
116/2020/TT-BTC  

Điều 1 Khoản 1.p 
Bổ sung định nghĩa: 
“Cổ đông lớn” là cổ đông được quy 
định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 
khoán; 

11.   
Định nghĩa “Sở Giao dịch 
chứng khoán” tại Mẫu điều lệ 
theo Thông tư 116/2020/TT-
BTC  

Điều 1 Khoản 1.q 
Bổ sung định nghĩa: 
“Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao 
dịch chứng khoán Việt Nam và các 
công ty con. 

12. Điều 4 Khoản 1 
Công ty được phép lập kế hoạch và 
tiến hành tất cả các hoạt động kinh 
doanh theo quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
và Điều lệ này phù hợp với quy 
định của pháp luật hiện hành và 
thực hiện các biện pháp thích hợp 
để đạt được các mục tiêu của Công 
ty.  

 
Bổ sung Điều 4 Khoản 1 Điều 
lệ theo Thông tư 
116/2020/TT-BTC   

Điều 4 Khoản 1 
1. Công ty được phép lập kế hoạch và 

tiến hành tất cả các hoạt động kinh 
doanh theo quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
và Điều lệ này phù hợp với quy định 
của pháp luật hiện hành và thực hiện 
các biện pháp thích hợp để đạt được 
các mục tiêu của Công ty. Thông 
báo thay đổi nội dung đăng ký với 
cơ quan đăng ký kinh doanh và 
đã công bố trên Cổng thông tin 
đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 
Trường hợp Công ty kinh doanh 
ngành nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện, Công ty phải đáp ứng 
đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Luật đầu tư, pháp luật 
chuyên ngành liên quan.

13. Điều 6 Khoản 5 
Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu 
ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá 
hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị 
tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu 
ghi danh đó có thể yêu cầu được 
cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với 

 Điều 6 Khoản 5: 
Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi 
danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị 
đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, 
người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có 
thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ 
phiếu mới với điều kiện phải đưa ra 



điều kiện phải đưa ra bằng chứng 
về việc sở hữu cổ phần và thanh 
toán mọi chi phí liên quan cho 
Công ty.  

bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và 
thanh toán mọi chi phí liên quan cho 
Công ty. Đề nghị của cổ đông phải bao 
gồm các nội dung sau đây: 
a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị 
hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình 
thức khác; 
b) Cam kết chịu trách nhiệm về 
những tranh chấp phát sinh từ việc 
cấp lại cổ phiếu mới. 
 

14. Điều 8 Khoản 2: 
Cổ phần chưa được thanh toán đầy 
đủ không được chuyển nhượng và 
hưởng cổ tức  

 Điều 8 Khoản 2:   
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy 

đủ không được chuyển nhượng và 
hưởng các quyền lợi liên quan như 
quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ 
phiếu phát hành để tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 
quyền mua cổ phiếu mới chào bán 
và các quyền lợi khác theo quy 
định của pháp luật.

15. Điều 9 Khoản 1: 
Trường hợp cổ đông không thanh 
toán hoặc/và thanh toán không đầy 
đủ đúng hạn số tiền đã đăng ký 
mua cổ phiếu, HĐQT thông báo và 
có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh 
toán số tiền còn lại cùng với lãi 
suất trên khoản tiền đó, những chi 
phí phát sinh do việc không thanh 
toán đầy đủ gây ra cho Công ty 
theo quy định. 

 Điều 9 Khoản 1: 
1. Trường hợp cổ đông không thanh 

toán hoặc/và thanh toán không đầy 
đủ đúng hạn số tiền đã đăng ký mua 
cổ phiếu, HĐQT thông báo và có 
quyền yêu cầu cổ đông đó thanh 
toán số tiền còn lại và phải chịu 
trách nhiệm tương ứng với tổng 
mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua 
đối với nghĩa vụ tài chính của 
Công ty phát sinh do việc không 
thanh toán đầy đủ theo quy định. 

16. Điều 9 Khoản 4: 
Cổ phần bị thu hồi được coi là các 
cổ phần được quyền chào bán quy 
định tại khoản 3 Điều 111 Luật 
doanh nghiệp 

 
Cổ phần được quyền chào bán 
được quy định tại khoản 3, 
Điều 112, Luật Doanh nghiệp 
2020 

Điều 9 Khoản 4:  
Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ 
phần được quyền chào bán quy định tại 
khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp

17. Điều 9 Khoản 5: 
Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu 
hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông 
đối với những cổ phần đó, nhưng 
vẫn phải thanh toán tất cả các 
khoản tiền có liên quan cộng với 
tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 
0,03%/ngày) vào thời điểm thu hồi 
theo quyết định của HĐQT kể từ 
ngày thu hồi cho đến ngày thực 
hiện thanh toán. HĐQT có toàn 

 Điều 9 Khoản 5: 
Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ 
phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với 
những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu 
trách nhiệm tương ứng với tổng 
mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối 
với nghĩa vụ tài chính của Công ty 
phát sinh vào thời điểm thu hồi theo 
quyết định của HĐQT kể từ ngày thu 
hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. 
HĐQT có toàn quyền quyết định việc 



quyền quyết định việc cưỡng chế 
thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu 
vào thời điểm thu hồi hoặc có thể 
miễn giảm thanh toán một phần 
hoặc toàn bộ số tiền đó.  

cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ 
phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể 
miễn giảm thanh toán một phần hoặc 
toàn bộ số tiền đó. 

18. Điều 11 Khoản 2  Điều 11 Khoản 2 
 
Bổ sung điểm i,j,k và sửa đổi điểm b,c 
 
2.Người nắm giữ cổ phần phổ thông có 
các quyền sau: 
a. Tham gia các ĐHĐCĐ và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện được ủy quyền. 
Mỗi cổ phần phổ thông có một 
phiếu biểu quyết; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết 
định của ĐHĐCĐ; 
c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã 
được thanh toán đầy đủ của mình cho 
người khác, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 
127 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này 
và pháp luật hiện hành; 
d... 
e. ... 
f. .. 
g. ….  
h. .. 
i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ 
phần của cùng một loại đều tạo cho 
cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ 
và lợi ích ngang nhau. Trường hợp 
Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, 
các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các 
loại cổ phần ưu đãi phải được 
ĐHĐCĐ thông qua và công bố đầy đủ 
cho cổ đông; 
j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định 
kỳ và thông tin bất thường do Công 
ty công bố theo quy định của pháp 
luật; 
k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy 
bỏ nghị quyết, quyết định của 
ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp;  
h. ... 

19. Điều 11 Khoản 2.h  Điều 11 Khoản 2.h 



Cổ đông biểu quyết phản đối quyết 
định về việc tổ chức lại Công ty 
hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của 
Cổ đông được quy định tại Điều lệ 
này có quyền yêu cầu Công ty mua 
lại cổ phần của họ trong các trường 
hợp quy định tại Điều 129 của 
Luật Doanh nghiệp; 

Mua lại cổ phần theo yêu cầu 
của cổ đông được quy định tại 
Điều 132, Luật Doanh nghiệp 

Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định 
về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay 
đổi quyền, nghĩa vụ của Cổ đông được 
quy định tại Điều lệ này có quyền yêu 
cầu Công ty mua lại cổ phần của họ 
trong các trường hợp quy định tại Điều 
132 của Luật Doanh nghiệp; 

20. Điều 11 Khoản 3: 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm 
giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần 
phổ thông trong thời hạn liên 
tục từ sáu tháng trở lên có các 
quyền sau:  
… 

 
Luật Doanh nghiệp mới quy 
định tỷ lệ này là từ 5% tổng số 
cổ phần phổ thông trở lên mà 
không yêu cầu cổ đông đó phải 
sở hữu liên tục 6 tháng. 
Bổ sung theo Thông tư 
116/2020/TT-BTC 

Điều 11 Khoản 3: 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 
từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở 
lên có các quyền sau:  
… 
a. .... 
b. Yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu 

tập họp ĐHĐCĐ theo các quy định 
tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;

c. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên 
bản và nghị quyết, quyết định của 
HĐQT, báo cáo tài chính bán niên 
và hằng năm, báo cáo của UBKT, 
hợp đồng, giao dịch phải thông 
qua HĐQT và tài liệu khác, trừ tài 
liệu liên quan đến bí mật thương 
mại, bí mật kinh doanh của Công 
ty;  

d. Yêu cầu UBKT 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 bằng văn bản và phải bao 
gồm các nội dung sau đây: họ, tên, 
địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 
tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh 
nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của 
tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối 
với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 
phần và thời điểm đăng ký cổ 
phần của từng cổ đông, tổng số cổ 
phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ 
sở hữu trong tổng số cổ phần của 
Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục 
đích kiểm tra;  

e. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương 
trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị 
phải bằng văn bản và được gửi 
đến Công ty chậm nhất là 03 ngày 



làm việc trước ngày khai mạc. 
Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, 
số lượng từng loại cổ phần của cổ 
đông, vấn đề kiến nghị đưa vào 
chương trình họp;  

f. .... 
21. Điều 12 

 
Bổ sung theo Điều lệ mẫu  Điều 12 

 
1. Thanh toán tiền mua cổ phần đủ và 

đúng thời hạn đã đăng ký mua theo 
quy định; 

2. Không được rút vốn đã góp bằng 
cổ phần phổ thông ra khỏi Công 
ty dưới mọi hình thức, trừ trường 
hợp được Công ty hoặc người 
khác mua lại cổ phần. Trường 
hợp có cổ đông rút một phần hoặc 
toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái 
với quy định tại khoản này thì cổ 
đông đó và người có lợi ích liên 
quan trong Công ty phải cùng liên 
đới chịu trách nhiệm về các khoản 
nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 
Công ty trong phạm vi giá trị cổ 
phần đã bị rút và các thiệt hại xảy 
ra.  

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy 
chế quản lý nội bộ của Công ty.  

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết 
định của DHĐCĐ, HĐQT.  

5. Bảo mật các thông tin được Công 
ty cung cấp theo quy định tại Điều 
lệ công ty và pháp luật; chỉ sử 
dụng thông tin được cung cấp để 
thực hiện và bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình; nghiêm 
cấm phát tán hoặc sao, gửi thông 
tin được Công ty cung cấp cho tổ 
chức, cá nhân khác.  

6. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và 
thực hiện quyền biểu quyết thông 
qua các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp 
tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức 
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 thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương 
tiện khác theo quy định trong Điều lệ 
Công ty. 

1. Điều 13 Khoản 1 
ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền 
cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ 
thường niên được tổ chức mỗi năm 
một lần. ĐHĐCĐ phải họp thường 
niên trong thời hạn bốn tháng, kể 
từ ngày kết thúc năm tài chính. 
Theo đề nghị của HĐQT, Cơ 
quan đăng ký kinh doanh có thể 
gia hạn, nhưng không quá 06 
tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. 

 
Luật Doanh nghiệp quy định 
bỏ Cơ quan đăng ký kinh 
doanh có thể gia hạn họp 
ĐHĐCĐ thường niên mà chỉ 
quy định thuộc thẩm quyền 
quyết định của HĐQT theo 
Điều 139.2, Luật Doanh 
nghiệp. 
Luật Doanh nghiệp quy định 
địa điểm họp ĐHĐCĐ được 
xác định là nơi chủ tọa tham dự 
họp và phải ở trên lãnh thổ 
Việt Nam. 

Điều 13 Khoản 1 
 ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao 
nhất của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên 
được tổ chức mỗi năm một lần. 
ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong 
thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. HĐQT quyết định gia 
hạn (nếu xét thấy cần thiết), nhưng 
không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường 
niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường. 
Địa điểm họp ĐHĐCĐ được xác định 
là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở 
trên lãnh thổ Việt Nam.  
 

2. Điều 13 Khoản 2 
HĐQT tổ chức triệu tập họp 
ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn 
địa điểm phù hợp. ĐHĐCĐ 
thường niên quyết định những vấn 
đề theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty, đặc biệt thông 
qua các báo cáo tài chính hàng 
năm được kiểm toán và ngân sách 
tài chính cho năm tài chính tiếp 
theo. Các kiểm toán viên độc lập 
được mời tham dự đại hội để tư 
vấn cho việc thông qua các báo 
cáo tài chính hàng năm. 

 Điều 13 Khoản 2 
HĐQT tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ 
thường niên và lựa chọn địa điểm phù 
hợp. ĐHĐCĐ thường niên quyết định 
những vấn đề theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông 
qua các báo cáo tài chính hàng năm 
được kiểm toán và ngân sách tài chính 
cho năm tài chính tiếp theo. Trường 
hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài 
chính năm của Công ty có các khoản 
ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán 
trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải 
mời đại diện tổ chức kiểm toán được 
chấp thuận thực hiện kiểm toán báo 
cáo tài chính của Công ty dự họp 
ĐHĐCĐ thường niên và đại diện tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận nêu 
trên có trách nhiệm tham dự họp 
ĐHĐCĐ thường niên của Công ty. 
Bên cạnh đó, Các kiểm toán viên độc 
lập cũng được mời tham dự đại hội để 
tư vấn cho việc thông qua các báo cáo 
tài chính hàng năm. 

3. Điều 13 Khoản 4.b 
Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 

 Điều 13 Khoản 4.b 
Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 



... 
Trường hợp HĐQT không triệu 
tập ĐHĐCĐ theo quy định tại 
Khoản 4a Điều 13 của Điều lệ này 
thì trong thời hạn ba mươi ngày 
tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông 
có yêu cầu quy định tại Khoản 3d 
Điều 13 của Điều lệ này có quyền 
thay thế HĐQT triệu tập họp 
ĐHĐCĐ theo quy định Khoản 6 
Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 
Trong trường hợp này, cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp 
ĐHĐCĐ có thể đề nghị cơ quan 
đăng ký kinh doanh giám sát việc 
triệu tập và tiến hành họp nếu xét 
thấy cần thiết. 

Luật Doanh nghiệp quy định 
trường hợp nhóm cổ đông sở 
hữu tối thiểu 5% khi xét thấy 
HĐQT có vi phạm nghiêm 
trọng có thể yêu cầu HĐQT 
triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, 
trong trường hợp HĐQT 
không triệu tập ĐHĐCĐ thì 
nhóm cổ đông đó có thể tự 
mình thay thế HĐQT triệu tập 
ĐHĐCĐ theo Điều 140.4. 
 

... 
Trường hợp HĐQT không triệu tập 
ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 4a 
Điều 13 của Điều lệ này thì trong thời 
hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, 
nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại 
Khoản 3d Điều 13 của Điều lệ này có 
quyền thay thế HĐQT triệu tập họp 
ĐHĐCĐ theo quy định Khoản 4 Điều 
140 Luật Doanh nghiệp. 

4. Điều 13 Khoản 4.c 
Tất cả chi phí cho việc triệu tập và 
tiến hành họp ĐHĐCĐ sẽ được 
Công ty hoàn lại. Chi phí này 
không bao gồm những chi phí do 
cổ đông chi tiêu khi tham dự 
ĐHĐCĐ, kể cả chi phí ăn ở và đi 
lại.  

 
Bổ sung theo thông tư 
116/2020/TT-BTC 

Điều 13 Khoản 4.c  
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ 
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 
của ĐHĐCĐ. Tất cả chi phí cho việc 
triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ sẽ 
được Công ty hoàn lại. Chi phí này 
không bao gồm những chi phí do cổ 
đông chi tiêu khi tham dự ĐHĐCĐ, kể 
cả chi phí ăn ở và đi lại.  

5. Điều 14 Khoản 1, Khoản 2 và 
Khoản 3 

Bỏ Khoản 3, Điều 14 theo 
Mẫu Điều lệ 

Nhập Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 
vào chung Khoản 2 và sửa theo mẫu 
Điều lệ mới. Bổ sung quyền và nghĩa 
vụ của ĐHĐCĐ vào Khoản 1: 
 
1. ĐHĐCĐ có quyền và nghĩa vụ sau:   

a. Thông qua định hướng phát triển 
của Công ty;  

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số 
cổ phần của từng loại được quyền 
chào bán; quyết định mức cổ tức 
hằng năm của từng loại cổ phần; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 
viên HĐQT;  

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài 
sản có giá trị từ 35% tổng giá trị 
tài sản trở lên được ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất của Công 
ty; 



e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 
lệ Công ty; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng 
năm;  

g. Quyết định mua lại trên 10% tổng 
số cổ phần đã bán của mỗi loại;  

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành 
viên HĐQT gây thiệt hại cho 
Công ty và cổ đông Công ty;  

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể 
Công ty;  

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng 
mức thù lao, thưởng và lợi ích 
khác cho HĐQT; 

k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; 
Quy chế hoạt động HĐQT;  

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm 
toán được chấp thuận; quyết định 
công ty kiểm toán được chấp 
thuận thực hiện kiểm tra hoạt động 
của Công ty, bãi miễn kiểm toán 
viên được chấp thuận khi xét thầy 
cần thiết;  

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy 
định pháp luật.  

 
2. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các 

vấn đề sau: 
a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm 

của Công ty; 
b. Báo cáo tài chính hằng năm đã 

được kiểm toán; 
c. Báo cáo của HĐQT về quản trị và 

kết quả hoạt động của HĐQT và 
từng thành viên HĐQT. Thành 
viên độc lập HĐQT có trách 
nhiệm báo cáo hoạt động của 
mình trong UBKT tại cuộc họp 
ĐHĐCĐ thường niên theo quy 
định Điều 284, Nghị định 
155/2020/NĐ-CP; 

d. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần 
của từng loại;  

e. Số lượng thành viên HĐQT; 
f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

thành viên HĐQT; 
g. Quyết định ngân sách hoặc tổng 

mức thù lao, thưởng và lợi ích 
khác cho HĐQT; 



h. Phê duyệt danh sách công ty 
kiểm toán được chấp thuận; 
quyết định công ty kiểm toán 
được chấp thuận thực hiện kiểm 
tra hoạt động của Công ty, bãi 
miễn kiểm toán viên được chấp 
thuận khi xét thầy cần thiết; 

i. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công 
ty; 

j. Loại cổ phần và số lượng cổ phần 
mới được phát hành đối với mỗi 
loại cổ phần và việc chuyển 
nhượng cổ phần của thành viên 
sáng lập trong vòng ba (03) năm 
đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

k. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập 
hoặc chuyển đổi Công ty; 

l. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) 
Công ty và chỉ định người thanh 
lý; 

m. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc 
bán số tài sản có giá trị từ 35% trở 
lên tổng giá trị tài sản của Công 
ty được ghi trong báo cáo tài 
chính kỳ gần nhất đã được kiểm 
toán; 

n. Quyết định mua lại trên 10% tổng 
số cổ phần phát hành của mỗi 
loại; 

o. Công ty ký kết hợp đồng, giao 
dịch với những đối tượng được 
quy định tại khoản 1 Điều 167 
Luật doanh nghiệp với giá trị 
bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 
trị tài sản của Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất; 

p. Chấp thuận các giao dịch với cổ 
đông, người quản lý doanh 
nghiệp và người có liên quan của 
các đối tượng này quy định tại 
khoản 4 Điều 293 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP;  

q. Phê duyệt Quy chế quản trị nội 
bộ; Quy chế hoạt động HĐQT; 

r. Các vấn đề khác theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ này. 

6. Điều 15 Khoản 1, Khoản 2 và 
Khoản 3 

 Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 và bỏ 
Khoản 3 Điều 15 - Ủy quyền tham dự 
họp ĐHĐCĐ như sau: 



1. Cổ đông, người đại diện theo ủy 
quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực 
tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho 
một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác 
dự họp hoặc dự họp thông qua một 
trong các hình thức quy định tại khoản 
3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức 
đại diện dự họp ĐHĐCĐ theo quy định 
tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn 
bản. Văn bản ủy quyền được lập theo 
quy định của pháp luật về dân sự và phải 
nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá 
nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng 
cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy 
quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy 
quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên 
được ủy quyền. 
Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 
phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký 
dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì 
người tham dự họp phải xuất trình thêm 
văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, 
người đại diện theo ủy quyền của cổ 
đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng 
ký với Công ty). 

7. Điều 16 Khoản 1: 
Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các 
quyền đặc biệt gắn liền với một 
loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi 
được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% 
cổ phần phổ thông tham dự họp 
thông qua đồng thời được cổ đông 
nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu 
quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu 
trên biểu quyết thông qua…. 

 Điều 16 Khoản 1: 
Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền 
đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần 
ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông 
nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông 
tham dự họp thông qua đồng thời được 
cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu 
quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên 
biểu quyết thông qua. Nghị quyết 
ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất 
lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở 
hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông 
qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng 
loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ 
phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành 
hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng 
loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần 
ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong 
trường hợp thông qua nghị quyết 
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản. 
 

8. Điều 17 Khoản 2.a  Điều 17 Khoản 2.a 



Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ 
điều kiện tham gia và biểu quyết 
tại đại hội trong vòng 30 ngày 
trước ngày bắt đầu tiến hành 
ĐHĐCĐ 
 

Sửa đổi theo Điều lệ mẫu mới Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều 
kiện tham gia và biểu quyết tại 
ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có 
quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập 
không quá 10 ngày trước ngày gửi 
thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Công ty 
phải công bố thông tin về việc lập 
danh sách cổ đông có quyền tham dự 
họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước 
ngày đăng ký cuối cùng; 
 

9. Điều 17 Khoản 3:  
Thông báo họp ĐHĐCĐ phải bao 
gồm chương trình họp và các 
thông tin liên quan về các vấn đề 
sẽ được thảo luận và biểu quyết tại 
đại hội, Thông báo họp ĐHĐCĐ 
được gửi cho cổ đông qua đường 
bưu điện bằng phương thức bảo 
đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ 
đông hoặc tới địa chỉ do cổ đông 
cung cấp để phục vụ việc gửi 
thông tin, Thông báo họp ĐHĐCĐ 
phải được gửi ít nhất 15 ngày trước 
ngày hợp ĐHĐCĐ (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). Trường hợp Công ty có 
webite, thông báo họp ĐHĐCĐ 
phải được công bố trên của Công 
ty đồng thời với việc gửi thông báo 
cho các cổ đông, đăng báo hàng 
ngày của trung ương hoặc địa 
phương khi Công ty xét thấy cần 
thiết. Trong trường hợp tài liệu 
không được gửi kèm thông báo 
họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp 
phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ 
tài liệu họp để các cổ đông có thể 
tiếp cận, bao gồm: 

 
Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 
Điều 17 theo Điều lệ mẫu  

Điều 17 Khoản 3: 
 Thông báo họp ĐHĐCĐ phải bao gồm 
chương trình họp và các thông tin liên 
quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và 
biểu quyết tại đại hội, Thông báo họp 
ĐHĐCĐ được gửi cho cổ đông qua 
đường bưu điện bằng phương thức bảo 
đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông 
hoặc tới địa chỉ do cổ đông cung cấp để 
phục vụ việc gửi thông tin, đồng thời 
công bố trên trang thông tin điện tử 
của Công ty và Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán 
nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết 
hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu 
tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo 
mời họp đến tất cả các cổ đông trong 
Danh sách cổ đông có quyền dự họp 
chậm nhất 21 ngày trước ngày khai 
mạc cuộc họp, (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). Chương trình họp 
ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến 
các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại 
hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và 
đăng trên trang thông tin điện tử của 
Công ty. Trong trường hợp tài liệu 
không được gửi kèm thông báo họp 
ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu 
rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để 
các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm 
…. 
… 
Phiếu biểu quyết; 
… 
… 

10. Điều 17 Khoản 4.b  Điều 17 Khoản 4.b  



Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có 
quyền từ chối những đề xuất liên 
quan đến Mục e Khoản 3 của Điều 
17 trong các trường hợp sau: 
… 
Vào thời điểm đề xuất, cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông không có đủ 
ít nhất 5% cổ phần phổ thông 
trong thời gian liên tục ít nhất 
sáu tháng; 
… 

Luật Doanh nghiệp mới quy 
định cổ đông sở hữu từ 5% cổ 
phần phổ thông trở lên có 
quyền đề xuất các vấn đề đưa 
vào nội dung cuộc họp 
ĐHĐCĐ mà không bắt buộc 
phải sở hữu liên tục 6 tháng. 

Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền 
từ chối những đề xuất liên quan đến 
Mục e Khoản 3 của Điều 17 trong các 
trường hợp sau: 
… 
Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông không có đủ từ 5% cổ 
phần phổ thông trở lên; 

11. Điều 17 Khoản 5  Sửa đổi Điều 17 Khoản 5 
 
Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp 
nhận và đưa kiến nghị quy định tại điểm 
d, khoản 3 Điều này vào dự kiến chương 
trình và nội dung cuộc họp, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 4 Điều này; kiến 
nghị được chính thức bổ sung vào 
chương trình và nội dung cuộc họp nếu 
được ĐHĐCĐ chấp thuận. 

12. Điều 18 Khoản 1 
ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số 
cổ đông dự họp đại diện cho ít 
nhất 51% cổ phần có quyền biểu 
quyết. 

 
Luật Doanh nghiệp quy định 
điều kiện tiến hành họp 
ĐHĐCĐ: Cuộc họp ĐHĐCĐ 
được tiến hành khi có số cổ 
đông dự họp đại diện trên 50% 
tổng số cổ phiếu biểu quyết. 

Điều 18 Khoản 1  
ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ 
đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần 
có quyền biểu quyết.  

13. Điều 18 Khoản 2 
Trường hợp 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, đại hội phải 
được triệu tập lại trong vòng ba 
mươi (30) ngày kể từ ngày dự định 
tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. 
ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến 
hành khi có thành viên tham dự là 
các cổ đông và những đại diện 
được ủy quyền dự họp đại diện cho 
ít nhất 33% cổ phần có quyền 
biểu quyết. 

 
Luật Doanh nghiệp quy định 
điều kiện tiến hành họp 
ĐHĐCĐ lần 2: … cuộc họp 
ĐHĐCĐ lần thứ 2 được tiến 
hành khi có số cổ đông dự họp 
đại diện từ 33% tổng số phiếu 
biểu quyết trở lên.  

Điều 18 Khoản 2  
Trường hợp 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, đại hội phải được triệu tập lại 
trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ 
ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 
nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến 
hành khi có thành viên tham dự là các 
cổ đông và những đại diện được ủy 
quyền dự họp đại diện từ 33% cổ phần 
có quyền biểu quyết trở lên.  

14. Điều 19 Khoản 2  Bổ sung Điều 19 Khoản 2 như sau: 
Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty 
sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện 
được ủy 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 ủy quyền và số phiếu biểu 



quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết 
được tiến hành bằng biểu quyết tán 
thành, không tán thành và không có 
ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại 
hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu 
trước, số thẻ phản đối nghị quyết được 
thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu 
tán thành hay phản đối để quyết định. 
Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng 
vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được 
Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến 
hành biểu quyết vấn đề đó. 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 ĐHĐCĐ quyết định căn 
cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

15. Điều 19 Khoản 5  
Chương trình và nội dung cuộc 
họp phải được ĐHĐCĐ thông qua 
trong phiên khai mạc. Chương 
trình phải xác định rõ và chi tiết 
thời gian đối với từng vấn đề trong 
nội dung chương trình họp. Chủ 
tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi 
có sự nhất trí hoặc yêu cầu của 
ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại 
biểu dự họp cần thiết theo quy 
định tại khoản 8 Điều 142 Luật 
doanh nghiệp nếu nhận thấy 
rằng…. 

 
Luật Doanh nghiệp quy định 
về các trường hợp hoãn 
ĐHĐCĐ theo quy định tại 
Khoản 8 Điều 146, Luật 
Doanh nghiệp  

Điều 19 Khoản 5  
Chương trình và nội dung cuộc họp phải 
được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên 
khai mạc. Chương trình phải xác định 
rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn 
đề trong nội dung chương trình họp. 
Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi 
có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ 
đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần 
thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 
146 Luật Doanh nghiệp nếu nhận thấy 
rằng …. 

16. Điều 20 Khoản 1 
Trừ trường hợp quy định tại 
Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20, 
các quyết định của ĐHĐCĐ về các 
vấn đề sau đây sẽ được thông qua 
khi có từ 51% trở lên tổng số 
phiếu của các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện được ủy quyền 
có mặt tại ĐHĐCĐ 
a… 
b. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và 
dài hạn của Công Ty 

 
Luật Doanh nghiệp quy định tỷ 
lệ thông qua trong trường hợp 
này là trên 50% của tổng số 
biểu quyết của tất cả cổ đông 
dự họp tán thành. 

Điều 20 Khoản 1  
Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và 
Khoản 3 của Điều 20, các quyết định 
của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ 
được thông qua khi có trên 50% tổng 
số phiếu của các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện được ủy quyền có mặt tại 
ĐHĐCĐ 
a… 
b. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của 
Công Ty. 

17.   Bổ sung Khoản 4 Điều 20: 
Các Nghị quyết ĐHĐCĐ 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, thủ tục 



triệu tập họp và thông qua nghị quyết 
đó vi phạm quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ Công ty.  

18. Điều 21 Khoản 2  Bổ sung Điều 21 Khoản 2 
HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, 
dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các 
tài liệu giải trình dự thảo quyết. 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 
thường trú của từng cổ đông chậm nhất 
là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại 
phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức 
gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm 
theo được thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 17 Điều lệ này;

19. Điều 21 Khoản 4.d (v) 
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản để thông 
qua quyết định của ĐHĐCĐ 
… 
4. Cổ đông có thể gửi phiếu ý 

kiến đã trả lời đến Công ty 
theo một trong các hình thức 
sau đây: 

… 
d. HĐQT kiểm phiếu và lập biên 
bản kiểm phiếu dưới sự chứng 
kiến của TBKTNB 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: 
… 

v. Các quyết định đã được 
thông qua; 

 
Đối với nội dung biên bản 
kiểm phiếu thông qua phương 
thức lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản bao gồm:  
… 
Vấn đề đã được thông qua và 
tỷ lệ biểu quyết thông qua 
tương ứng.  

Điều 21 Khoản 4.d (v) 
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản để thông qua quyết 
định của ĐHĐCĐ 
… 
4. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản 
kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 
UBKT 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: 
… 

v. Vấn đề đã được thông qua và 
tỷ lệ biểu quyết thông qua tương 
ứng. 

20. Điều 21 Khoản 7  
Quyết định của ĐHĐCĐ dưới 
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 
được thông qua nếu được số cổ 
đông đại diện ít nhất 51% tổng số 
phiếu biểu quyết tán thành. 
Quyết định này có giá trị như 
quyết định được thông qua tại 
cuộc họp ĐHĐCĐ.  

 
Điều 148.4, Luật Doanh 
nghiệp quy định thống nhất 
mức thông qua nghị quyết 
dưới hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản thì nghị quyết 
ĐHĐCĐ được thông qua nếu 
được số cổ đông sở hữu trên 
50% tổng số phiếu biểu quyết 
của tất cả cổ đông có quyền 
biểu quyết tán thành.  

Điều 21 Khoản 7  
Quyết định của ĐHĐCĐ dưới hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua 
nếu được số cổ đông đại diện trên 50% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 
đông có quyền biểu quyết tán thành. 
Quyết định này có giá trị như quyết định 
được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

21. Điều 22 Khoản 1.i  Điều 22 Khoản 1.i 



1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 bằng tiếng Việt, 
có thể lập thêm bằng tiếng Anh 
và có các nội dung chủ yếu sau 
đây: 

… 
i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký  

 

Luật Doanh nghiệp quy định 
bổ sung trường hợp chủ tọa và 
thư ký từ chối ký biên bản họp 
thì biên bản này có hiệu lực 
nếu được tất cả thành viên 
khác của HĐQT tham dự họp 
ký và có đầy đủ nội dung theo 
quy định tại khoản này. Biên 
bản họp ghi rõ việc chủ tọa, 
thư ký từ chối ký biên bản họp. 

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 bằng 
tiếng Việt, có thể lập thêm bằng 
tiếng Anh và có các nội dung chủ 
yếu sau đây: 

… 
i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký  
Trường hợp chủ tọa và thư ký từ chối 
ký biên bản họp thì biên bản này có 
hiệu lực nếu được tất cả thành viên 
khác của HĐQT tham dự họp ký và 
có đầy đủ nội dung theo quy định tại 
khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc 
chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản 
họp. 

22. Điều 22 Khoản 2 
Biên bản họp ĐHĐCĐ 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. 

 
Luật Doanh nghiệp quy định 
việc liên đới chịu trách nhiệm 
về tính trung thực, chính xác 
của nội dung biên bản họp 
ĐHĐCĐ bên cạnh chủ tọa, thư 
ký thì còn có những người 
tham gia ký tên trên biên bản 
họp  

Điều 22 Khoản 2 
Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập 
xong và thông qua trước khi kết thúc 
cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp 
hoặc người khác ký tên trong biên 
bản họp phải chịu trách nhiệm liên đới 
về tính trung thực, chính xác của nội 
dung biên bản.  

23.   Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Khoản 5 
 
Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ, 
phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự 
họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản 
ủy quyền tham dự họp và tất cả tài liệu 
đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu 
có liên quan kèm theo thông báo mời 
họp phải được công bố thông tin theo 
quy định pháp luật về công bố thông 
tin trên thị trường chứng khoán và 
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 
Công ty. 

24. Điều 23 Khoản 1: 
Trong thời hạn chín mươi (90) 
ngày, kể từ ngày nhận được biên 
bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản 
kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến 
ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông 
quy định tại Khoản 2 Điều 114 của 
Luật Doanh nghiệp có quyền yêu 
cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, 
hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần 

 
Luật Doanh nghiệp quy định 
cổ đông, nhóm cổ đông chiếm 
tỷ lệ thấp (5% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết) tại Điều 
115.2 và hiệu lực của Nghị 
quyết ĐHĐCĐ trong trường 
hợp vi phạm thủ tục và quy 
định về trình tự triệu tập họp 
và thông qua Nghị quyết nếu 

Điều 23 Khoản 1: 
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể 
từ ngày nhận được biên bản họp 
ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm 
phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, 
nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 
Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có 
quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài 
xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một 



nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ 
trong các trường hợp sau đây:  
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp 
và ra quyết định của ĐHĐCĐ 
không thực hiện đúng theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ Công ty, trừ trường hợp 
quy định tại Khoản 2 Điều 148 của 
Luật Doanh nghiệp. 

có 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tán thành là 
hợp pháp tại Điều 152.2 

phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ 
trong các trường hợp sau đây:  
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra 
quyết định của ĐHĐCĐ không thực 
hiện đúng theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ 
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 
152 của Luật Doanh nghiệp. 

25. Điều 24 Khoản 1: 
Số lượng thành viên HĐQT là 05 
(năm) người. Nhiệm kỳ của 
HĐQT là (05) năm năm. Nhiệm kỳ 
của thành viên HĐQT không quá 
05 (năm) năm; thành viên HĐQT 
có thể được bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế. 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. Số lượng tối thiểu thành 
viên độc lập Hội đồng Quản trị 
được xác định theo phương thức 
làm tròn xuống. 

Theo Nghị định 155: 
Tổng số thành viên không điều 
hành đảm bảo tối thiểu 1/3 
tổng số thành viên HĐQT. 
Số lượng thành viên HĐQT 
độc lập đảm bảo tối thiểu 2 
thành viên HĐQT độc lập nếu 
tổng số thành viên HĐQT là 6 
- 8 thành viên (Ree Corp là 7 
thành viên) 
Theo Điều 154.2, Luật Doanh 
nghiệp quy định: Một cá nhân 
chỉ được bầu làm thành viên 
độc lập Hội đồng quản trị của 
một công ty không quá 02 
nhiệm kỳ liên tục.  
 

Điều 24 Khoản 1: 
Số lượng thành viên HĐQT là 07 (bảy) 
người. Nhiệm kỳ của HĐQT là (05) 
năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên 
HĐQT không quá 05 (năm) năm; thành 
viên HĐQT có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế.  
Tổng số thành viên độc lập Hội đồng 
Quản trị phải đảm bảo ít nhất 2 
thành viên HĐQT độc lập. Một cá 
nhân chỉ được bầu làm thành viên 
độc lập Hội đồng quản trị của Công 
ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.  
Tổng số thành viên không điều hành 
phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) 
tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số 
lượng tối thiểu thành viên HĐQT 
không điều hành được xác định theo 
phương thức làm tròn xuống. 

26.   Bổ sung Khoản 2 Điều 24: 
Trường hợp đã xác định được ứng cử 
viên HĐQT, Công ty phải công bố 
thông tin liên quan đến các ứng cử viên 
tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 
họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện 
tử của Công ty để cổ đông có thể tìm 
hiểu về các ứng cử viên này trước khi 
bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có 
cam kết bằng văn bản về tính trung 
thực, chính xác của các thông tin cá 
nhân được công bố và phải cam kết thực 
hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn 
trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty 
nếu được bầu làm thành viên HĐQT. 
Thông tin liên quan đến ứng cử viên 
HĐQT được công bố bao gồm: 
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b) Trình độ chuyên môn; 
c) Quá trình công tác; 



d) Các chức danh quản lý khác (bao 
gồm cả chức danh HĐQT của công 
ty khác); 

e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và 
các bên có liên quan của Công ty; 

f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy 
định tại Điều lệ Công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách 
nhiệm công bố thông tin về các công 
ty mà ứng cử viên đang nắm giữ 
chức vụ thành viên HĐQT, các chức 
danh quản lý khác và các lợi ích có 
liên quan tới công ty của ứng cử viên 
HĐQT (nếu có). 

27. Điều 24 Khoản 3: 
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ 
thông trong thời hạn liên tục ít 
nhất 06(sáu) tháng có quyền gộp 
số quyền biểu quyết để đề cử các 
ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 
dưới 10% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử 01 
(một) ứng viên; từ 10% đến dưới 
30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng 
viên; từ 30% đến dưới 40% được 
đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 
40% đến dưới 50% được đề cử tối 
đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến 
dưới 60% được đề cử tối đa 05 
(năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 
70% được đề cử tối đa 06 (sáu) 
ứng viên; từ 70% đến 80% được 
đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và 
từ 80% đến dưới 90% được đề cử 
tối đa 08 (tám) ứng viên. 

 
Theo Điều 115.5 của Luật 
Doanh Nghiệp và Điều 274.2 
Nghị định 155 quy định: 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
sở hữu từ 10% tổng số cổ phần 
phổ thông trở lên hoặc một tỷ 
lệ khác nhỏ hơn theo quy định 
tại Điều lệ Công ty có quyền 
đề cử ứng cử viên Hội đồng 
quản trị theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty.  
Như vậy, theo Luật Doanh 
nghiệp mới đã bãi bỏ điều kiện 
sở hữu trong thời hạn liên tục 
6 (sáu) tháng mà chỉ yêu cầu 
cổ đông đó có nắm giữ một tỷ 
lệ nhất định là đã có quyền đề 
cử người vào HĐQT.  

Điều 24 Khoản 3: 
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ 
thông có quyền gộp số quyền biểu 
quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 
5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) 
ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được 
đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% 
đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) 
ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được 
đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% 
đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 
(năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% 
được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 
70% đến 80% được đề cử tối đa 07 
(bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 
90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng 
viên.  

28.   Sửa đổi điểm a, h, m, q, r. Bổ sung 
điểm b, c, d, e, f, g, i, o, p, s, t Khoản 
3, Điều 25: 
a.Quyết định chiến lược, kế hoạch phát 

triển trung hạn và kế hoạch kinh 
doanh hàng năm; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số 
cổ phần được quyền chào bán của 
từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán 
trong phạm vi số cổ phần được 
quyền chào bán của từng loại; quyết 



định huy động thêm vốn theo hình 
thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái 
phiếu của Công ty; 

e. Quyết định phương án đầu tư và dự 
án đầu tư trong thẩm quyền và giới 
hạn theo quy định của pháp luật; 

f. Quyết định giải pháp phát triển thị 
trường, tiếp thị và công nghệ; 

g.Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, 
cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 
có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 
trở lên được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của Công ty trừ hợp 
đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền 
quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại điểm d 
khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 
3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp 
đồng đối với Tổng Giám đốc. Quyết 
định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen 
thưởng, kỷ luật, mức lương và các lợi 
ích khác của Phó TGĐ, Kế toán 
trưởng, phụ trách các đơn vị trực 
thuộc trên cơ sở đề xuất của Tổng 
Giám đốc. Cử người đại diện theo ủy 
quyền tham gia Hội đồng thành 
viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở 
công ty khác, quyết định mức thù 
lao và quyền lợi khác của những 
người đó; 

i. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng 
giám đốc) và người quản lý khác 
trong điều hành công việc kinh 
doanh hằng ngày của Công ty; 

j. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công 
ty, bổ nhiệm trưởng tiểu ban trực 
thuộc HĐQT; việc thành lập công ty 
con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện 
và việc góp vốn, mua cổ phần của 
doanh nghiệp khác; 

k. Việc mua hoặc bán cổ phần của 
những công ty khác được thành lập ở 
Việt Nam hay nước ngoài; 

l. 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;

m. Trong Phạm vi quy định tại Điều 
153.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ 
trường hợp quy định tại Điều 138.2 
và Điều 167.3 Luật Doanh nghiệp, 
HĐQT tùy từng thời điểm quyết định 
việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các 
hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm 
các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, 
thâu tóm công ty và liên doanh); 

n. Việc vay nợ, và việc thực hiện 
các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh 
và bồi thường của Công ty; 

o.Duyệt chương trình, nội dung tài 
liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập 
họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến để 
ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết;  

p. Trình báo cáo tài chính hằng năm 
đã được kiểm toán lên ĐHĐCĐ; 

q. Kiến nghị mức cổ tức hàng năm và 
xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức 
việc chi trả cổ tức; 

r. Kiến nghị việc tái cơ cấu lại hoặc 
giải thể Công ty; yêu cầu phá sản 
Công ty. 

s.  Quyết định ban hành Quy chế 
hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ 
về quản trị công ty sau khi được 
ĐHĐCĐ thông qua; quyết định 
ban hành Quy chế hoạt động của 
UBKT trực thuộc HĐQT, Quy chế 
về công bố thông tin của Công ty; 

t. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ kết 
quả hoạt động của HĐQT theo quy 
định tại Điều 280 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP.

29. Điều 25 Khoản 4: 
 
Bỏ Khoản 4 Điều 25 Điều lệ hiện 
hành nhưng giữ lại điểm b, d, f, g 
và chuyển lên khoản 3, Điều 25 ở 
trên để phù hợp với Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ mẫu 

 
 

 
 

30.   Bổ sung Khoản 1, 2 và 5 Điều 26. Thù 
lao, thưởng và lợi ích khác của thành 
viên Hội đồng quản trị 



1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng 
cho thành viên Hội đồng quản trị theo 
kết quả và hiệu quả kinh doanh. 
Thành viên HĐQT (không tính các 
đại diện được ủy quyền thay thế) 
được hưởng thù lao công việc và 
thưởng. Thù lao công việc được 
tính theo số ngày công cần thiết 
hoàn thành nhiệm vụ của thành 
viên HĐQT và mức thù lao mỗi 
ngày. HĐQT dự tính mức thù lao 
cho từng thành viên theo nguyên 
tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 
thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ 
quyết định tại cuộc họp thường 
niên. Khoản thù lao này sẽ được chia 
cho các thành viên HĐQT theo thoả 
thuận trong HĐQT hoặc chia đều 
trong trường hợp không thoả thuận 
được.  

2. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành 
viên HĐQT 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 từng thành viên 
HĐQT được tính vào chi phí kinh 
doanh của Công ty theo quy định 
của pháp luật về thuế thu nhập 
doanh nghiệp, được thể hiện thành 
mục riêng trong báo cáo tài chính 
hằng năm của Công ty và phải báo 
cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường 
niên.  

3. … 
4. … 
5. Thành viên HĐQT có thể được 

Công ty mua bảo hiểm trách 
nhiệm sau khi có sự chấp thuận 
của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không 
bao gồm bảo hiểm cho những 
trách nhiệm của thành viên HĐQT 
liên quan đến việc vi phạm pháp 
luật và Điều lệ Công ty.

31. Điều 29 Khoản 1 và Khoản 3: 
1. Trừ trường hợp của TBKTNB 
được quy định …. 
3. … Trường hợp TBKTNB, số 

lượng thành viên được quy 
định tại Điều 31 dưới đây. 

 
Luật Doanh nghiệp mới quy 
định Ủy ban kiểm toán thay 
thế cho TBKTNB 

Điều 29 Khoản 1 và Khoản 3: 
 Trừ trường hợp của UBKT được quy 
định … 
3. … Trường hợp UBKT, số lượng 

thành viên được quy định tại Điều 
31 dưới đây. 



 
32. Điều 35: Người phụ trách quản trị 

công ty 
Điều 40.3: Trách nhiệm trung thực 
và tranh xung đột về quyền lợi 
Điều 42.2 & 42.3: Quyền điều tra 
sổ sách và hồ sơ 

Luật Doanh nghiệp mới quy 
định Ủy ban kiểm toán thay 
thế cho TBKTNB  

Thay đổi toàn bộ cụm từ “TBKTNB” 
thành “UBKT” tại:  
Điều 35: Người phụ trách quản trị công 
ty 
Điều 40.3: Trách nhiệm trung thực và 
tranh xung đột về quyền lợi 
Điều 42.2 & 42.3: Quyền điều tra sổ 
sách và hồ sơ.  
 

33. Điều 30: 
1. Thành viên TBKTNB phải có 
đủ các tiêu chuẩn sau: 
a. Có bằng đại học thuộc một trong 
các chuyên ngành liên quan như 
kinh tế, kế toán, tài chính, ngân 
hàng, luật và quản trị kinh doanh. 
Có sự hiểu biết chung về hoạt 
động kinh doanh của Công ty và 
các quy định pháp luật có liên 
quan; 
b. Có phẩm chất cá nhân phù hợp 
và các kỹ năng về KTNB (như thu 
thập, phân tích, đánh giá và tổng 
hợp). Cam kết tuân thủ các nguyên 
tắc phổ biến, các thực hành tốt 
nhất về KTNB và các chuẩn mực 
chuyên môn về KTNB (“Chuẩn 
mực”); 
c. Có thời gian từ 05 (năm) năm 
trở lên làm việc theo chuyên ngành 
đào tạo. 
2. Trưởng TBKTNB có đủ các tiêu 
chuẩn sau: 
a. Hội đủ các tiêu chuẩn của thành 
viên TBKTNB như tại Khoản 1 
Điều này; 
b. Có thêm từ 03 (ba) năm trở lên 
làm việc trong vai trò lãnh đạo (từ 
cấp phó trở lên) tại một phòng 
hoặc ban kiểm soát nội bộ, kiểm 
toán nội bộ, kiểm toán độc lập, 
thanh tra, nhưng không nên là 
người làm việc tại một phòng kế 
toán thuộc Công ty hoặc tại công 
ty KTĐL hiện hành trong thời gian 
02 (hai) năm gần nhất. 

 
Theo Khoản 3, 4 của Điều 282 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP 
quy định chung về tiêu chuẩn 
thành viên Ủy ban kiểm toán, 
tuy nhiên tiêu chuẩn ít hoặc 
thấp hơn thành viên TBKTNB. 
 

Điều 30: 
1. Thành viên UBKT phải có đủ các 
tiêu chuẩn sau: 
a. Nắm vững kiến thức về kế toán, 
kiểm toán và có bằng đại học thuộc một 
trong các chuyên ngành liên quan như 
kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, 
luật và quản trị kinh doanh, có hiểu biết 
chung về hoạt động kinh doanh của 
Công ty và các quy định pháp luật có 
liên quan. 
b. Có phẩm chất cá nhân phù hợp và các 
kỹ năng về KTNB (như thu thập, phân 
tích, đánh giá và tổng hợp). Cam kết 
tuân thủ các nguyên tắc phổ biến, các 
thực hành tốt nhất về KTNB và các 
chuẩn mực chuyên môn về KTNB 
(“Chuẩn mực”); 
c. Có thời gian từ 05 (năm) năm trở lên 
làm việc theo chuyên ngành đào tạo. 
 
và không thuộc các trường hợp sau: 
 
a) Làm việc trong bộ phận kế toán, 
tài chính của Công ty; 
b) Là thành viên hay nhân viên của tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận 
thực hiện kiểm toán các báo cáo tài 
chính của Công ty trong 03 năm liền 
trước đó. 
 
2. Chủ tịch UBKT phải có đủ các tiêu 
chuẩn sau: 
a. Hội đủ các tiêu chuẩn của thành viên 
UBKT như tại Khoản 1 Điều này; 
b. Có thêm từ 03 (ba) năm trở lên làm 
việc trong vai trò lãnh đạo (từ cấp phó 
trở lên) tại một phòng hoặc ban kiểm 
soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kiểm toán 



c. Các tiêu chuẩn bổ sung khác 
theo các quy định pháp luật từng 
thời kỳ.  

độc lập, thanh tra, nhưng không nên là 
người làm việc tại một phòng kế toán 
thuộc Công ty hoặc tại công ty KTĐL 
hiện hành trong thời gian 02 (hai) năm 
gần nhất. 
c. Các tiêu chuẩn bổ sung khác theo các 
quy định pháp luật từng thời kỳ.  

34. Điều 31: 
1. HĐQT lựa chọn và bổ nhiệm 
các thành viên vào TBKTNB. 
2. TBKTNB có 03 (ba) thành viên, 
trong đó có thành viên HĐQT độc 
lập làm trưởng TBKTNB. 
3. Để có thể tiến hành cuộc họp 
của TBKTNB, cần sự có mặt tối 
thiểu của 2/3 (hai phần ba) số 
thành viên TBKTNB, trong đó có 
Trưởng TBKTNB. Trường hợp 
Trưởng TBKTNB không thể dự 
họp, Trưởng TBKTNB phải ủy 
quyền cho thành viên HĐQT còn 
lại để có thể tiến hành 
họp. 
4. Trong nhiệm kỳ của TBKTNB, 
nếu có thành viên TBKTNB từ 
chức hay thôi việc, HĐQT có thể 
cân nhắc và chỉ định một người 
bên ngoài khác để thay thế. Thành 
viên thay thế cũng phải hội đủ các 
tiêu chuẩn và điều kiện của thành 
viên TBKTNB được quy định tại 
Điều 29 Điều lệ này. Nhiệm kỳ 
của thành viên thay thế sẽ bắt đầu 
từ ngày được HĐQT chỉ định và sẽ 
kết thúc đồng thời với nhiệm kỳ 
của các thành viên TBKTNB 
đương nhiệm. 

 
Theo Khoản 1, 2 và 5 của Điều 
282, Nghị định 155/2020/NĐ-
CP, quy định thành phần Ủy 
ban kiểm toán.  
Ngoài ra, cũng theo Điều 161, 
Luật Doanh nghiệp cũng quy 
định về thành phần Ủy ban 
kiểm toán.  
 

Điều 31: 
1. HĐQT lựa chọn và bổ nhiệm các 
thành viên vào UBKT. 
2. UBKT có 03 (ba) thành viên. Chủ 
tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên 
HĐQT độc lập. Các thành viên khác của 
UBKT phải là các thành viên HĐQT 
không điều hành. 
3. Để có thể tiến hành cuộc họp của 
UBKT, cần sự có mặt tối thiểu của 2/3 
(hai phần ba) số thành viên UBKT, 
trong đó có Chủ tịch UBKT. Trường 
hợp Chủ tịch UBKT phải ủy quyền cho 
thành viên HĐQT còn lại để có thể tiến 
hành họp. 
4. UBKT thông qua quyết định bằng 
biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến 
bằng văn bản hoặc hình thức khác do 
Điều lệ Công ty hoặc quy chế hoạt 
động UBKT quy định. Mỗi thành 
viên UBKT có một phiếu biểu quyết. 
Trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc 
quy chế hoạt động UBKT có quy định 
tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của 
UBKT được thông qua nếu được đa 
số thành viên dự họp tán thành; 
trường hợp số phiếu ngang nhau thì 
quyết định cuối cùng thuộc về phía có 
ý kiến của Chủ tịch UBKT. 
5. Việc bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và 
các thành viên khác trong UBKT 
phải được HĐQT thông qua tại cuộc 
họp HĐQT. 
6. Trong nhiệm kỳ của UBKT, nếu có 
thành viên UBKT từ chức hay thôi việc, 
HĐQT có thể cân nhắc và chỉ định một 
người bên ngoài khác để thay thế. 
Thành viên thay thế cũng phải hội đủ 
các tiêu chuẩn và điều kiện của thành 
viên UBKT được quy định tại Điều 29 
Điều lệ này. Nhiệm kỳ của thành viên 
thay thế sẽ bắt đầu từ ngày được HĐQT 



chỉ định và sẽ kết thúc đồng thời với 
nhiệm kỳ của các thành viên UBKT 
đương nhiệm.  

35. Điều 32:  
1. Tiểu TBKTNB có các quyền 
như sau: 
a. Tiếp cận và thu thập bất kỳ 
thông tin nào thuộc thẩm quyền 
của HĐQT, TGĐ và người điều 
hành doanh nghiệp có liên quan. 
TGĐ có trách nhiệm thu xếp để 
cung cấp các tài liệu và thông tin 
được TBKTNB yêu cầu; 
b. Tham dự các cuộc họp của 
HĐQT, TGĐ và các người điều 
hành doanh nghiệp về việc xây 
dựng kế hoạch chiến lược, kế 
hoạch dài hạn và kế hoạch kinh 
doanh hàng năm của Công ty, 
trong đó bao gồm việc phân tích 
tóm tắt các loại rủi ro chủ yếu (về 
chiến lược, hoạt động, tuân thủ và 
tài chính) của HĐQT và TGĐ để 
phục vụ việc lập Kế hoạch hoạt 
động hàng năm của TBKTNB; 
c. Yêu cầu cung cấp các nguồn lực 
cần thiết tương ứng để thực hiện 
Kế hoạch hoạt động hàng năm của 
TBKTNB đã được HĐQT phê 
duyệt và các cuộc kiểm toán bất 
thường hoặc bất ngờ theo yêu cầu 
của HĐQT; 
d. Giám sát TGĐ và những người 
điều hành doanh nghiệp khác 
trong việc quản lý và điều hành 
hoạt động Công ty; được tiếp cận 
với các báo cáo thực hiện kế hoạch 
kinh doanh hàng tháng của TGĐ 
để phân tích tiến độ thực hiện và 
chất vấn về các kết quả đạt được; 
e. Trong trường hợp cần thiết, 
bằng chi phí của Công ty, chỉ định 
bên thứ ba bên ngoài hoặc thuê tư 
vấn độc lập để điều tra về bất kỳ 
vấn đề trọng yếu nào thuộc phạm 
vi trách nhiệm của HĐQT và 
TGĐ, nhưng phải thông báo trước 
đến HĐQT, TGĐ và việc tuyển 
chọn 

 
Theo Khoản 3, Điều 161, Luật 
Doanh nghiệp và Điều 283, 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP 
quy định quyền và nghĩa vụ 
của Ủy ban kiểm toán 

Điều 32: 
1. Ủy ban kiểm toán có các quyền như 

sau: 
a. Tiếp cận các tài liệu liên quan đến 

tình hình hoạt động của Công ty, 
trao đổi với các thành viên HĐQT 
khác, TGĐ, Kế toán trưởng và 
cán bộ quản lý khác. TGĐ có trách 
nhiệm thu xếp để cung cấp các tài 
liệu và thông tin được Ủy ban kiểm 
toán yêu cầu. 

b. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, 
TGĐ và những người điều hành 
doanh nghiệp về việc xây dựng kế 
hoạch chiến lược, kế hoạch dài hạn 
và kế hoạch kinh doanh hàng năm 
của Công ty, trong đó bao gồm việc 
phân tích tóm tắt các loại rủi ro chủ 
yếu (về chiến lược, hoạt động, tuân 
thủ và tài chính) của HĐQT và TGĐ 
để phục vụ việc lập Kế hoạch hoạt 
động hàng năm của Ủy ban kiểm 
toán;  

c. Yêu cầu cung cấp các nguồn lực cần 
thiết tương ứng để thực hiện Kế 
hoạch hoạt động hàng năm của Ủy 
ban kiểm toán đã được HĐQT phê 
duyệt và các cuộc kiểm toán bất 
thường hoặc bất ngờ theo yêu cầu 
của HĐQT; 

d. Yêu cầu đại diện tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận tham dự và 
trả lời các vấn đề liên quan báo 
cáo tài chính kiểm toán tại các 
cuộc họp của UBKT. 

e. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, 
kế toán hoặc các tư vấn khác bên 
ngoài khi cần thiết, bằng chi phí của 
Công ty, chỉ định bên thứ ba bên 
ngoài hoặc thuê tư vấn độc lập để 
điều tra về bất kỳ vấn đề trọng yếu 
nào thuộc phạm vi trách nhiệm của 
HĐQT và TGĐ, nhưng phải thông 
báo trước đến HĐQT, TGĐ và việc 
tuyển chọn phía thứ ba bên ngoài 
hoặc thuê tư vấn độc lập phải phù 



phía thứ ba bên ngoài hoặc thuê tư 
vấn độc lập phải phù hợp với các 
điều kiện cụ thể của Công ty và 
phù hợp với các quy luật cạnh 
tranh thị trường; 
f. … 
g. Tuyển chọn và kiến nghị HĐQT 
phê duyệt hợp đồng các lớp đào 
tạo, huấn luyện chuyên môn liên 
tục bên ngoài để cung cấp cho tất 
cả các nhân viên KTNB theo kế 
hoạch hoạt động hàng năm của 
TBKTNB được HĐQT phê duyệt; 
động viên và hỗ trợ nhân viên 
KTNB học và dự các kỳ thi để lấy 
được sự chứng nhận quốc tế về 
KTNB bằng chi phí của Công ty 
theo kế hoạch đào tạo, huấn luyện 
chuyên môn hàng năm được phê 
duyệt bởi HĐQT. 
h. Các quyền khác được cho phép 
bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
Công ty, QCHĐ của TBKTNB và 
các nghị quyết của ĐHĐCĐ. 
2. TBKTNB có các trách nhiệm 
như sau: 
a. … 
b. … 
c. . .. 
d. … 
e. Trách nhiệm báo cáo: Thường 
xuyên báo cáo với HĐQT về các 
hoạt động, các vấn đề và các kiến 
nghị liên quan của TBKTNB. 
Trách nhiệm báo cáo cụ thể được 
quy định chi tiết tại QCHĐ của 
TBKTNB; 
f. Các trách nhiệm khác: Các trách 
nhiệm khác được quy định bởi 
pháp luật, Điều lệ Công ty và 
QCHĐ của TBKTNB theo từng 
thời kỳ. 

hợp với các điều kiện cụ thể của 
Công ty và phù hợp với các quy luật 
cạnh tranh thị trường; 

f. …. 
g. Xây dựng và trình HĐQT các 

chính sách phát hiện và quản lý 
rủi ro; đề xuất với HĐQT các giải 
pháp xử lý rủi ro phát sinh trong 
hoạt động của Công ty. 

h. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ 
và quản lý rủi ro; 

i. Rà soát giao dịch với người có liên 
quan thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của Hội đồng quản trị hoặc Đại 
hội đồng cổ đông và đưa ra 
khuyến nghị về những giao dịch 
cần có phê duyệt của Hội đồng 
quản trị hoặc Đại hội đồng cổ 
đông; 

j. Giám sát TGĐ và những người điều 
hành doanh nghiệp khác trong việc 
quản lý và điều hành hoạt động 
Công ty; được tiếp cận với các báo 
cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh 
hàng tháng của TGĐ để phân tích 
tiến độ thực hiện và chất vấn về các 
kết quả đạt được; 

k. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến 
HĐQT khi phát hiện thành viên 
HĐQT, TGĐ và người quản lý 
khác không thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm theo quy định tại 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
công ty. 

l. Giám sát tính trung thực của báo 
cáo tài chính của Công ty và công 
bố chính thức liên quan đến kết 
quả tài chính của Công ty; 

m. Giám sát bộ phận kiểm toán nội 
bộ của Công ty; 

n. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 
02 lần trong một năm. Biên bản 
họp Ủy ban kiểm toán được lập 
chi tiết, rõ ràng. Người ghi biên 
bản và các thành viên Ủy ban 
kiểm toán tham dự họp phải ký 
tên vào biên bản cuộc họp. Các 
biên bản họp của Ủy ban kiểm 
toán phải được lưu giữ đầy đủ. 



o. Tuyển chọn và kiến nghị HĐQT phê 
duyệt hợp đồng các lớp đào tạo, 
huấn luyện chuyên môn liên tục bên 
ngoài để cung cấp cho tất cả các 
nhân viên KTNB theo kế hoạch hoạt 
động hàng năm của Ủy ban kiểm 
toán được HĐQT phê duyệt; động 
viên và hỗ trợ nhân viên KTNB học 
và dự các kỳ thi để lấy được sự 
chứng nhận quốc tế về KTNB bằng 
chi phí của Công ty theo kế hoạch 
đào tạo, huấn luyện chuyên môn 
hàng năm được phê duyệt bởi 
HĐQT. 

p. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty 
tuân thủ quy định của pháp luật, 
yêu cầu của cơ quan quản lý và 
quy định nội bộ khác của Công ty. 

q. Các quyền khác được cho phép bởi 
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công 
ty, QCHĐ của Ủy ban kiểm toán và 
các nghị quyết của ĐHĐCĐ. 
 

2. Ủy ban kiểm toán có các trách nhiệm 
như sau: 
a. .. 
c. …. 
e. Trách nhiệm báo cáo: Thường xuyên 
báo cáo với HĐQT về các hoạt động, 
các vấn đề và các kiến nghị liên quan 
của UBKT. Trách nhiệm báo cáo cụ thể 
được quy định chi tiết tại QCHĐ của 
UBKT; 
f. Các trách nhiệm khác: Các trách 
nhiệm khác được quy định bởi pháp 
luật, Điều lệ Công ty và QCHĐ của 
UBKT theo từng thời kỳ. 

36.   Bổ sung Điều 33: Báo cáo hoạt động 
của thành viên độc lập HĐQT trong 
UBKT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường 
niên:  
1. Thành viên HĐQT độc lập trong 
UBKT có trách nhiệm báo cáo hoạt 
động tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường 
niên. 
2. Báo cáo hoạt động của thành viên 
HĐQT độc lập trong UBKT tại cuộc 
họp ĐHĐCĐ thường niên phải đảm 
bảo có các nội dung sau: 



a) Thù lao, chi phí hoạt động và các 
lợi ích khác của UBKT và từng thành 
viên UBKT theo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 
b) Tổng kết các cuộc họp của UBKT 
và các kết luận, kiến nghị của UBKT;
c) Kết quả giám sát đối với báo cáo 
tài chính, tình hình hoạt động, tình 
hình tài chính của Công ty; 
d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa 
Công ty, công ty con, công ty khác do 
Công ty nắm quyền kiểm soát trên 
50% trở lên vốn điều lệ với thành 
viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám 
đốc), người điều hành khác của 
doanh nghiệp và những người có liên 
quan của đối tượng đó; giao dịch giữa 
Công ty với công ty trong đó thành 
viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám 
đốc), người điều hành khác của 
doanh nghiệp là thành viên sáng lập 
hoặc là người quản lý doanh nghiệp 
trong thời gian 03 năm gần nhất 
trước thời điểm giao dịch; 
đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm 
soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công 
ty; 
e) Kết quả giám sát đối với HĐQT, 
Giám đốc (Tổng giám đốc) và người 
điều hành khác của doanh nghiệp; 
f) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt 
động giữa UBKT với HĐQT, Giám 
đốc (Tổng giám đốc) và các cổ đông; 
g) Các nội dung khác (nếu có).

37. Điều 34. Quy chế hoạt động của 
TBKTNB 
TBKTNB có trách nhiệm soạn 
thảo Quy chế hoạt động của 
TBKTNB trong đó bao gồm các 
quy định chi tiết về hoạt động họp, 
các nhiệm vụ và trách nhiệm báo 
cáo cùng các vấn đề khác để trình 
HĐQT phê duyệt. 

Theo Điều 283.6, Nghị định 
155/2020/NĐ-CP quy định 
trách nhiệm của Uỷ ban kiểm 
toán về việc xây dựng quy chế 
hoạt động của Ủy ban kiểm 
toán.  

Điều 34. Quy chế hoạt động của Ủy 
ban kiểm toán. 
UBKT có trách nhiệm xây dựng Quy 
chế hoạt động của UBKT trong đó bao 
gồm các quy định chi tiết về hoạt động 
họp, các nhiệm vụ và trách nhiệm báo 
cáo cùng các vấn đề khác để trình 
HĐQT thông qua theo mẫu hướng 
dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
Quy chế hoạt động của UBKT.

38. Điều 38 Khoản 1:  
1. Bổ nhiệm: HĐQT sẽ bổ nhiệm 
một thành viên trong Hội đồng 
hoặc một người khác làm TGĐ và 
sẽ ký hợp đồng quy định mức 

Sửa đổi cho phù hợp với hiện 
tại cũng như Luật Doanh 
nghiệp về việc công ty đại 
chúng phải tách bạch giữa Chủ 
tịch HĐQT và TGĐ  

Điều 38 Khoản 1:  
1. Bổ nhiệm: HĐQT sẽ bổ nhiệm một 
thành viên trong Hội đồng hoặc một 
người khác làm TGĐ và sẽ ký hợp đồng 
quy định mức lương, thù lao, lợi ích và 



lương, thù lao, lợi ích và các điều 
khoản khác liên quan đến việc 
tuyển dụng. Thông tin về mức 
lương, trợ cấp, quyền lợi của TGĐ 
phải được báo cáo trong ĐHĐCĐ 
thường niên và được nêu trong báo 
cáo thường niên của Công ty. 
Trong giai đoạn chuyển đổi 2018 
- 2020, Chủ tịch HĐQT có thể 
kiêm nhiệm TGĐ và phải được 
ĐHĐCĐ phê chuẩn hàng năm. 

các điều khoản khác liên quan đến việc 
tuyển dụng. Thông tin về mức lương, 
trợ cấp, quyền lợi của TGĐ phải được 
báo cáo trong ĐHĐCĐ thường niên và 
được nêu trong báo cáo thường niên của 
Công ty.  

39. Điều 38 Khoản 3:  
 

 Điều 38 Khoản 3 được sửa đổi như 
sau: 
 
 TGĐ có những quyền hạn và trách 
nhiệm sau:  
a. Quyết định các vấn đề liên quan đến 

công việc kinh doanh hằng ngày của 
Công ty mà không thuộc thẩm quyền 
của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, 
quyết định của HĐQT; 

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh 
doanh và phương án đầu tư của Công 
ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, 
quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
các chức danh quản lý trong Công ty, 
trừ các chức danh thuộc thẩm quyền 
của HĐQT; 

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác 
đối với người lao động trong Công 
ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm 
quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng 
giám đốc); 

g. Tuyển dụng lao động; 
h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc 

xử lý lỗ trong kinh doanh; 
i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác 

theo quy định của Điều lệ này và các 
quy chế của Công ty, các nghị quyết 
của HĐQT và pháp luật; 

Bãi nhiệm: HĐQT có thể miễn nhiệm 
Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số 
thành viên Hội đồng quản trị có quyền 
biểu quyết dự họp tán thành và bổ 
nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) mới 
thay thế. 



40. Điều 40. Trách nhiệm trung 
thực và tránh các xung đột về 
quyền lợi 

Điều 40 Bổ sung Khoản 3,4 Điều 40: Trách 
nhiệm trung thực và tránh các xung 
đột về quyền lợi  
... 
3.Thành viên HĐQT, thành viên 
UBKT, Tổng giám đốc và người quản 
lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng 
văn bản cho HĐQT, UBKT về các 
giao dịch giữa Công ty, công ty con, 
công ty khác do Công ty đại chúng 
nắm quyền kiểm soát trên 50% trở 
lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó 
hoặc với những người có liên quan 
của đối tượng đó theo quy định của 
pháp luật. Đối với các giao dịch nêu 
trên do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp 
thuận, Công ty phải thực hiện công 
bố thông tin về các nghị quyết này 
theo quy định của pháp luật chứng 
khoán về công bố thông tin.  
4. Thành viên HĐQT, thành viên 
UBKT, Tổng giám đốc, người quản lý 
khác và những người có liên quan của 
các đối tượng này không được sử 
dụng hoặc tiết lộ cho người khác các 
thông tin nội bộ để thực hiện các giao 
dịch có liên quan.  

41.   Sửa đổi, bổ sung Khoản 1,2 Điều lệ 
Điều 42: Quyền điều tra sổ sách, hồ 
sơ 
1. Cổ đông phổ thông có quyền 
xem xét, tra cứu và trích lục thông tin 
về tên và địa chỉ liên lạc trong danh 
sách cổ đông có quyền biểu quyết; 
yêu cầu sửa đổi thông tin không chính 
xác của mình; xem xét, tra cứu, trích 
lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, 
biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết 
ĐHĐCĐ; 
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề 
cập trong Điều 11.3 của Điều lệ này có 
quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc 
người được ủy quyền, gửi văn bản yêu 
cầu xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên 
bản và nghị quyết, quyết định của 
HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và 
hằng năm, báo cáo của UBKT, hợp 
đồng, giao dịch phải thông qua 
HĐQT và tài liệu khác, trừ tài liệu 



liên quan đến bí mật thương mại, bí 
mật kinh doanh của Công ty. Yêu cầu 
kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc 
đại diện được ủy quyền khác của cổ 
đông phải kèm theo giấy ủy quyền của 
cổ đông mà người đó đại diện hoặc một 
bản sao công chứng của giấy ủy quyền 
này. 
 

42.   Sửa đổi, bổ sung Điều 43: Công nhân 
viên và công đoàn: 
1. TGĐ phải lập kế hoạch để HĐQT 
thông qua các vấn đề liên quan lao động 
(việc tuyển dụng, cho người lao động 
nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội) 
và phúc lợi, khen thưởng và kỷ 
luật đối với người lao động và người 
điều hành doanh nghiệp. 
2. TGĐ phải lập kế hoạch để HĐQT 
thông qua các vấn đề liên quan đến 
quan hệ của Công ty với các tổ chức 
công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ 
và chính sách quản lý tốt, các quy định 
tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty 
và quy định pháp luật hiện hành. 

43.   Sửa đổi cụm từ “Trung tâm lưu ký” 
thành “Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 
chứng khoán Việt Nam” tại Khoản 4 
Điều 44: 
 
4... Việc thanh toán cổ tức đối với các 
cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán có thể được tiến hành 
thông qua công ty chứng khoán hoặc 
Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng 
khoán Việt Nam. 
 
Bổ sung thêm cụm từ thanh toán bằng 
tiền mặt Khoản 5 Điều 44: 
 
5... 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 phối 
lợi nhuận, bằng tiền mặt hoặc nhận cổ 
phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu 
khác.  



44.  – Hệ thống kế toán Sửa đổi bổ sung Khoản 1, 3 Điều 47 - 
Hệ thống kế toán 
1. Hệ thống kế toán Công ty sử 
dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam 
(VAS) hoặc hệ thống kế toán khác được 
Bộ Tài chính (cơ quan có thẩm quyền) 
ban hành, chấp thuận. 
2. ... 
3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam 
làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 
Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một 
loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ 
đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, 
chịu trách nhiệm về lựa chọn đó 
trước pháp luật và thông báo cho cơ 
quan quản lý thuế trực tiếp. 

45.   Bổ sung khoản 2, 3 Điều 48 – Báo cáo 
hàng năm, sáu tháng và hàng quý: 
 
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm 
báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh phản ánh một cách trung thực và 
khách quan tình hình về lãi và 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 theo quy 
định pháp luật về kế toán doanh 
nghiệp. Trường hợp Công ty là một 
Công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính 
năm của Công ty mẹ, Công ty phải lập 
báo cáo tài chính hợp nhất để phản ánh 
tình hình hoạt động của Công ty và các 
Công ty con. 
3. Công ty phải lập các báo cáo sáu 
tháng và hàng quý theo các quy định 
pháp luật về công bố thông tin trên 
thị trường chứng khoán và nộp cho 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở 
Giao dịch Chứng khoán. 

46.   Sửa đổi, bổ sung Điều 51 – Con dấu  
 
1. Dấu bao gồm dấu được làm tại 
cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình 
thức chữ ký số theo quy định của 
pháp luật về giao dịch điện tử.  



2. HĐQT quyết định loại dấu, số 
lượng, hình thức và nội dung dấu của 
Công ty, chi nhánh, văn phòng đại 
diện của Công ty (nếu có). 

47.   Sửa đổi, bổ sung Điểm a, b, c, Khoản 
1, Điều 52 – Chấm dứt hoạt động 
 
1. Công ty có thể bị giải thể hoặc 
chấm dứt hoạt động trong những trường 
hợp sau: 
a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động 
đã ghi trong Điều lệ Công ty mà 
không có quyết định gia hạn; 
b. Theo nghị quyết, quyết định 
của ĐHĐCĐ;  
c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, trừ trường 
hợp Luật Quản lý thuế có quy định 
khác;  

48.   Sửa đổi, bổ sung Điều Khoản 3. B 
Điều 55 – Thanh lý  
1. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ 
được thanh toán theo thứ tự sau: 
b. Tiền lương, trợ cấp thôi việc và 
chi phí bảo hiểm (bao gồm bảo hiểm 
xã hội và các quyền lợi khác) cho công 
nhân viên theo thỏa ước lao động tập 
thể và hợp đồng lao động đã ký kết;  

 



BA! HO! BONG CO BONG THUNG NIEN TA! KHOA 2020 
Ngày 30 thãng 03 nám 2021 

Corporation 

 

TJ TRINH 
V/v Min nhim thành viên Hi dông Quãn tn 

KInh thua Qu2 C dông, 

Hi dng Quãn trj kInh trInh Dai  hi dng C dong xem xét và thông qua vic min nhim thành 
viên Hi dông Quân trj sau: 

Ngày 18/02/2021, Ong Benjamin Herrenden Birks có don xin tr nhim chrc danh thãnh viên 
HDQT gui den trii sâ Cong ty Co phân Co Din Lnh. Can ci Diem b Khoãn 4 Diêu 24 Diêu 1 
cong ty va Diem b Khoãn 1 Diêu 160 Lut Doanh nghip 2020, Hi dOng Quan trj kInh trInh Di 
hi dOng Co dông thông qua vic min nhim chirc danh thành viên HOi  dOng Quãn trj dôi vâi 
Ong Benjamin Herrenden Birks ke tü thôi diem két thUc Di hi dông Co dOng ngãy 30/03/202 1. 

0 eongç 
f.: toHcI. 

i  M.Cf181W 
* 

' 

kInh trInh Di hi xem xét thông qua. 

an Tr1 

Nguyn Thi Mai Thanh 
Chü tich 
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THE L BAU C! BO SUNG 
THANH VIEN HQI BONG QUAN TR4 

THI GIAN CON LAI CUA NHIM K( 2018 — 2022 

Can c& Khoán 3 Dku 20 Diu l Cong ty Cd phdn Co Din Lgnh; 
COn ct'r KhoOn 3 Diêu 148 Lut Doanh nghip dtrçic QuOc Hi thong qua ngày 17/06/2020. 

Th l bu cr b sung 03 (ba) thãnh viên Hi dng Quán trj Cong ty C phAn Ca Din Lanh  thi gian cOn 

lai nhim  kS'  2018 -2022 &rcYc quy djnh nhu sau: 

L S krçrng và nhim k3': 

- S Iu'çrng: 03 (ba) thành viên HDQT 
- Thii gian cOn li cta nhirn kS'  2018-2022 

2. Th thuc bâu cfr: Bãu dn phiu 
Can Cu Khoan 3 Diéu 148 Luat Doanh nghiep 2020 quy dinh Viec bieu quyet bau thanh vien Hôi dOng 
quán trj phái thy'c hin theo phuv'ng thic bOu dOn phiêu, theo dO môi cô dOng cO tOng sO phiêu biéu 
quyêt tllo'ng ung voi tong so co phan so' hfru nhán vo'i sO thanh vien duric bâu cua Hôi dOng quan tn 

va cô dOng cO quyên dOn hét hoc mtphán tong so phiêu bâu cüa mlnhcho rnt hoc mç5t sO ángth 
vien Ngum trung cw thanh viên Hoi dong quan tn diro'c xac dinh theo so phieu bau tinh tu' cao xuOng 
thOp, bat dOu tir áng cO viên CO sO phiêu bOu cao nhOt cho den khi düsO thOnh viên quy djnh tgi Diêu 
l cOng ty. Trurng hçrp có th 02 i'rng th viCn tr& len dat ding so phiêu bâu nhtr nhau chothành viên 
cuOi cling cia Hç5i dOng quin trj thI së tiên hành bOu lgi trong so các ling cli' viên có sO phiéu bOu 
ngang nhau hoc lra chQn theo lieu chI quy djnh Igi quy ché bdu ci' hoçic Diéu l cOng !y. 

Cu th: 
Tong so phiêu biêu quyêt ciia môi cô dông = Tong so cO phn sâ hU'u cüa Co dông x 03 (ba) (là 
so lucing thành viên HDQT duçic bâu bô sung). 

Nhu vây: 
T' 1 phiêu biêu quyêt = Tong so phiêu biêu quyêt cho trng cCr viên/ tong so cô phân dir h9p x 
100%. 

3. Nidungbucfr: 

Phiu bu HDQT gi.y màu xanh, có dóng du dO cüa Cong ty C phn Ca Din Lanh. 

Phiu bu: 
• Phn 1: Th hin ma s c dông, tng s c phn, tng si phiu biu quyt 
• Phân 2: Danh sách ó'ng cCr viên HDQT 

Mt phiu bu th hin quyn biu quyt tuo'ng rng vOi s lu'cng c phAn c dOng dO nm giO. 

Cách thuc bâu: 
Co dOng ghi so hrcrng phiêu biu quyêt vào trng ô trông tirang 1rng cUa ing cCr viên duçc bâu t?i 
ct "So phiêu biêu quyêt cho trng cir viên". 

Nguyen tc trüng cfr: 
• NguOi tring cr thành viên Hi dng Quãn trj duçic xác djnh là ngui có s phiu biêu quyêt 

cao nhât. 
• TruOng hQp có tü 02 (hai) üng ci1' viên trO len dt ding s phiu biu quyt nhu nhau thI së 

tiên hành bâu lai  trong so các áng ccr viên có so phiêu biu quyêt ngang nhau hoc kra chn 
theo tiêu chI ma Cong ty quy djnh. 



Mu phiu bu thành viên HDQT: 

CONG TY CO PHAN CO IN LNH (REE) 
BI HQI BONG CO BONG THU'ONG NIEN MAU 

Ngày 30 thang 03 nm 2021 

PHIEU BAU 
THANU VIEN HO! BONG QUAN TR! 

THOJ GIAN CON L1 CUA NHIM K( NAM 2018 —2022 

Phan I 
MS c6 dông: 0001 
Tng s c phn: 2.000 cp 
Tng s phiu biu quyt: 2.000 x 3 = 6.000 phiu 

Phãn II 
Danh sách trng cCr viên thành vién HDQT 

Thü tu HQ vã Ten S phiu biu quyt cho üng cii viên 
(ghi so lung phiêu biéu quyêt vào tItng 0 trOng) 

2 

3 
4 

Yêu can 
1. Co dông chi thrc quyen bâu don phiêucho các (mg ccr viên trong pham vi tong so phiêu biêu quyêt 

ciia mInh, t(rc là tong so phiêu biêu quyêt cho cac (mng ccr vien phái nhó hon hoc bang tong so phiêu 
biêu quyêt ciia cô dông do. 

2. Phiu bu hp ie là phiu bu thuc các truOng hp: 
- Tong so phiêu biêu quyêt cho üng viên nhO hon ho.c bang tong so phiêu biêu quyêt ciia cô dOng; 
- So hrqng phiêu biêu quyêt cho các (mng c(m vién duqc ghi thong (mg bang so hoc bang chfl vao cac o 

trông a ct "So phiêu biêu quyêt cho iing c(m viên"; 
- Phiêu bâu dé trông. 

3. Phiu bAu khong hçp l là phiu bAu thuc các truOng hgp: 
- Dánh dâu "X" vào 0 trông cho mt hoc the üng c(r viên; 
- Co dOng gach  ten (mg cir viên, xóa, s(ma chtla, ghi them hoc ghi ten khong dung, khong thuc danh 

sách üng c(m viên, phiêu ghi them nh&ng thông tin khác, them k' hiu; 
- C dông bu vuçit qua tong so phiêu biêu quyét ciia minh; 
- Phiéu không theo mâu quy djnh không do cong ty phát hành, khOng có dâu cong ty; 
- PhiêukhôngcOnnguyênvcn; 
- C dông bâu bang "%" so phiêu biéu quyêt. 

4. Nguyen tc kim phiu 
- Ban Kiêm phiêu tiên hành kiém tra thüng phiéu tnmóc sij ch(mng kiên cüa các cô dông; 
- Vic bO phiu dimcc bat du khi vic phát phiêu bâu c(m hoàn tat và két thiie khi cO dông cuoi cüng bó 

phiu bâu vào thüng phieu; 
- Vic kiêm phiu phãi thrçrc tiên hành ngay sau khi vic bO phiêu kêt thiic; 

Kfc'P '.hieu duqc 1p thành van bàn và duçc Ban kiêm phiêu cong bô tnrac Dai  hi. 

M. Pig 
CO Lt LH 

Nguyn Thi Mai Thanh 
Chü tich 

nh trInh Dai  hi dng C dông xem xét thông qua. 

Tri -7. 
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TONG QUAN 

Dai djch Covid-19 din ra tr cuéli nãm 2019 dn nay, dä và dang tác dng manh  m toàn din và sâu 
rng den mçi mt kinh tê - xã hi cüa các quôc gia trên thêgiii. GDP the giâi nãm 2020 giàm 44%1, 
Viêt Nam là mt quôc gia cO nên kinh tê ma, hi nh.p quôc tê nhiêu linh virc nên cung chu nhiêu 
tác dng cüa djch bnh nay. Djch Coyid-19 lam tang tn.r&ng a hâu hêt các ngành, linh vxc chm li. 
Tinh hInh dtirt gay thi.rang mai  quôc tê gay ra nhU'ng h liiy tài hoat dng san xuât và xuât, nhp khâu 
cUa Viêt Nam. T' 1 that nghip, thiêu viêc lam a mirc cao. Nãm 2020 có 101,7 nghIn doanh nghip 
tarn ngcrng kinh doanh Co thai han,  ngirng  hoat  dong cha lam thu tiic giài the và hoàn tat thu tic giái 
the, tang 13,9% so vOi nãm tnrOc. Trung bInh mi thang có gân 8,5 nghIn doanh nghip rut lui khôi 
thj truô'ng. Tang trixang GDP cüa Vit Nam nàm 2020 dat  thâp nhât trong các nam 201120202. 

Trong tInh hInh trên, nàm 2020, nhóm cong ty REE vn hoàn thành các chi tiêu doanh thu và lcii 

nhuân dt ra. 

KET QUA KINH DOANH 

Hot dng cüa REE trong näm 2020 vn bao gm các linh virc chInh: CG din lanh,  bt dng san, 
h tang din và mxâc. 

Kt thüc närn 2020, Doanh thu nhóm cong ty tang 15,5% so vai cüng k' tr 4.849,3 t dông len 
5.600,3 t' dông; tuy nbiên chi dat  93,9% kê hoach, L?i nhu.n sau thuê dat  1.628 t' dông, tuong 
duang 100,4% kê hoach. 

K qua chi ti& cüa tmg màng hoat dng: 

DOANH THU L%INHUiN 

2019 2020 Thay d& (%) % KH 2019 2020 Thay di (%) 21  % K!! 

CO' Din L9nh 3,173.3 3,474.3 9.5% 3,820 90.9% 245.3 225.7 -8.0% 267.0 84.5% 
REEM&E 2571.1 2,7/6.1 5.6% 3,000 90.5% 251.5 196.3 -21.9% 224.0 87.6% 

Reetech±RMC 381.3 422.6 /0.8% 400 105.7% (22.1) 3.0 18.0 /6.6% 

REEPRO 220.8 335.5 420 15.9 26.4 66.5% 25.0 105.6% 

Bt dong sun 886.2 947.6 6.9% 1,010.7 93.8% 461.1 514.6 11.6% 559.4 92.0% 
CF,ot1auêvãnp/,öng() 851.8 931.3 9.3% 937.7 99.3% 395.4 477.8 20.8% 451.4 105.804.0. 

364CH 9DVB 501.3 553.9 /0.5% 634.7 87.3% 306.7 344.6 /2.4% 333.9 103. 9 

E,town Central 266.3 283.4 6.4% 303 93,5% 85.9 /32.! 53.7% /17.5 //24( 

RRE 84.2 94.1 11.8% 2.8 1.0 -63.8% - 

P!,át 1rin bat dng san 34.5 16.3 -52.7% 73 22.3% 65.6 36.9 -43.8% 108.0 34i.$ 
VIID 34.5 16.3 -52.7% 73 22.3% 24.0 (2.0) 52.0 -\ 

Saigonres - - - 26.9 28.9 7.3% 40.0 72.X'i/ç; 
Ree/and - - - /5.5 /0.7 -31.1% /6.0 66.9',' 

Kl,dc (0.8) (0.7) -/0.0% - 

Diênvã Nu*c 789.8 1,178.4 49.2% 1,135 103.8% 976.1 929.4 -4.8°!., 794.6 117.0% 
Diên 789.8 1,178.4 49.2% 1,135 /03.8% 813.1 670.4 -17,5% 606.2 1/0.6% 

N:rPc - - - 163.1 259.0 58,8% . /88.4 /37.5% 

Khác (43.9,) (41.8) ' 43% 

Tong cong 4,849.3 5,600.3 15.5% 5,965.7 93.9% 1,638.6 1,628.0 -0.7% 1,621.0, '  100.4% 

1. Co din lanh: 

Màng Co din lanh  gm  hoat  dng thu M&E, kinh doanh may diu hôa khong khI nhàn hiu 
Reetech và san xuât san phâm Co khI REEPRO. 

Nãm qua, hoat dng thAu M&E ghi nhn doanh thu 2.716 t' dng, tang 5,6% so vói nãm truOc, 
tuy nhiên lçii nhun si2tt giàm 2 1,9%, chi dat  87,6% ké hoach  dt ra. REEPRO tiêp tic phát buy 
màng truyen thông co din va cO them mãng EPC solar nên li nhuQ.n dt visçt k hoach, trong 
khi Reetech tiêp ti2ic trãi qua mt näm không hoàn thành kê hoach  doanh thu và lo'i nhutn, san 
lucmg may diêu hOa tiêu thi dat  2 1.583 b, giàm 22,5% so vài cüng ks'. 

Theo IMF 
2 Tc do tang GDP các nOm 20ll-2020 Iin Iu'm Ia: 6,24%: 5,25%: 5,42%. 5,98%: 6,68%: 6.21%. 6,81%;  7,08%; 7,02%; 2,91%. 



Thay&i KH2020 %KII REE M&E TH 2019 TH 2020 
(%) 

BAT BONG SAN 

Doanh thu 
Chothuêvánphông 

364 CH+9DVB 
E.town Central 
RRE 

Phát trkn bai d5ngsán 
VIID 
Saigonres 
Reeland 

Lyi nhuân sau thu 
T Cho thuê van phông 

364 CH+ 9DVB 
E. town Central 
RRE 

Phát triên bat dng san 
VIID 
Saigonres 
Reeland 
Khác 

 

 

Kt qua máng c din lanh  näm 2020: Doanh thu duy trI tang tri.rô'ng 9,5% dt 3.474,3 t' dng, 
trong khi 1ci nhun giàm 8% so vâi näm truàc, dat  225,7 t' dông. Giá trj hçp dong k mOi dat 
1.961 t' dông, tilang duGng 70% ké hoach dt ra. 

Giá trj HD k,2 mi 
LSan lirong may lanh tiêu thu (bo) 

Doanh thu 
REEM&E 

Reetech+RMC 
REEPRO 

Lai nhuân sau thuê 
REE M&E 

Reetech+RMC 
REEPRO 

I Cong  nq  
REEM&E 

Reetech 

2,384.3 1,961.0 -17.8% 1 2,800 __ 70.0% 
27,847 21,583 -22 5% 35,000 

:_ 
61 7% 

3,173.3 3,474.3 9.5% 3,820 90.9% 
2,571.1 2,716.10 5.6% 3,000: 90.5% 

381.3 422.64 10.8% 400 105.7% 
220.8 335.5] 51.9% 420 79.9% 
245.3 225.7 -8.0% 267 84.5% 
251.5 196.3] -21.9% 224 87.6% 
(22.1) 2.98 18 16.6% 

15.9 26.41 66.5% 25 105.6% 
1,353.4 1,835.0 35.6% 425 43 1.8% 
1,250.1 1,738.5 39.1% 375 463.6% 

103.3 96.5 -6.6% 50 193.0% 

2. Bat dng san: 

• Chothuêvanphàng: 

Hoat dng cho thuê van phông tang truâng dêu qua các nãm, lçii nhu.n tang 20,8% so vth 
cüng k' và vixçit kê hoach  105,8% so vâi kê hoach, dat 477,8 trdông. Näm 2020 ghi nhn là 
näm thách thüc dôi vâi thj trix?mg cho thuê van phông. T' 1 trông cho thuê van phông hang 
A và hang B trong näm 2020 lan krçrt là 18,1% và 9,1%. Tác dtng cUa Covid-19 lam cho 
mt so khách thuê trã lai  m.t bang ho.c áp ding chiên hrc dja diem lam vic 1mb hoat  dê 
giãm m.t d ngôi trong van phông, qua do tiêt kim mt khoãn chi phi thuê van phông nhung 
vn duy tn dixçc hiu qua hoat  dng cüa doanh nghip cüng nhu dam báo duqc sirc khOe cüa 
nhân viên. 

• Phdt trim btt d3ng san: 

Các cong ty LDLK nhix VIID, SGR du không hoàn thành k hoch do qui trinh cp phép 
xây drng chIra hoàn thin nên không có di,r an diiçic cap GPXD dê triên khai hoàn chinh Va 
ra san phâm. 

T112019 TH2020 Thay ttôi 
(%) 

KH2020 %KJI 

886.2 947.6 6.9% 1,010.7 93.8% 
851.8 931.3 9.3% 937.7 99.3% 
501.3 553.9 10.5% 634.7 87.3% 
266.3 283.4 6.4% 303.0 93.5% 
84.2 94.1 11.8% 
34.5 - 16.3 -52.7% 73.0 22.3% 
34.5 16.3 -52.7% 73.0 22.3% 

- - 

461.1 514.6 11.6% 559.4 92.0% 
395.4 477.8 20.8% 451.4 105.8% 
306.7 344.6 12.4% 333.9 103.2% 
85.9 132.1 53.7% 117.5 112.4% 

2.8 1.0 
65.6 36.9 -43.8% 108.0 34.1% 
24.0 : '2.0J 52.0 -3.8% 
269 28 73% 40 0 72 1% - 
15.5 10.7 -31.1% 16.0 66.9% 1 
(0.8) (0.7) 

Theo CHRE, Tiêu dim th trthng BDS 2020 



789.8 

813.1 

850.2 

(20.5) 

(16.6) 

Doanh thu 

Loi nhuân sau thu 

Loi nhuân sau thu trtrvc 
phân bô 

(1) Chi phi quán /jS 

(2) Chi phi lãi vay 

1,178.4 49.2% 1,135 103.8% 

670.4 -17.5% 606 110.6% 

757.6 -10.9% 720 105.3% 

(20.5) 0.0% (25) 83.3% 

(66.8) 301.1% (89) 75.1% 

3. H tang Din: 

Doanh thu hoat  dng lI'nh virc din tang trueing manh 49,2% so vth cüng ks', dt 1.178,4 t' dông, 
vuçit 103,8% nh hp nhât CTCP Phong din Thun Bmnh, CTCP Thüy din Miing Hum và 
CTCP Näng 1ucrng Mt tr?ñ REE hoàn tat. Lqi nhun sau thuê vuçYt 10,6% so vói kê hoach, dat 
670,4 t' dong, nhung giãm 17,5% so vOi cUng k' do: 

• Nhit din: nhu cu huy dng din cho nn kinh t giãrn do Covid nên san hxçmg huy dng 
dôi vOi nhit din khong phãi i.ru tiên hang dâu, do do tong san hicing san xuât cUa các nhà 
may nhit diên REE dâu tu dat  11.588 triu kWh, giãm 1.398 triu kWh, tl.xcmg thring 10,7% 
YoY. 

• Thüy din: Khô han  trong 3 qul d&u näm, chi dn quI 4 thüy van mâi cãi thin. 

• Nãm 2019 ghi nhn khoàn lçi nhun 70 t' dng tr chuyn nhucmg dir an VOng Ang II. 

Trong näm 2020, REE Solar Energy - cong ty phát trin và vn hành các dir an din m.t tryi, dã 
hoàn thành COD Va dua vào khai thác 86 MWp vOi tong mirc dâu tir 1.010 t' dông, së tao  san 
luçmg - doanh thu 230 t' dông mi näm. 

V 

Thay di 

(L_ KH 2020 %KH REE ENERGY TH 2019 TH2020 

4. H tang Ntr&c: 
Li nhun mãng nisóc tang tru&ng manh  58,8% so vâi cüng ks', virt 37% so vâi k hoach, dat 
259 t' dông. Li nhu.n tang nh thuê suât tang và lãi 12,6 t' dông tr vic thoái von CTCP 
VI WACO. Ngoài ra, din biên thüy van cQng thay dôi theo huâng thuQn igi trong nhUng thang 
cuôi nãm 2020. Dông thôi vâi khoãn dâu tu lien két vào cong ty cap nuác Song Dà cQng ghi 
nhn lgi nhun tang manh  so vài cüng k' do khong cO ghi nhn phát sinh chi phi khãc phiic sir 
cô tràn dâu nhi.r phài ghi nhn trong cuôi näm 2019. 

REE WATER TH2019 TH 2020 
ThayiMi 

K!! 2020 %KH 

Doanh thu 
Lai nhuân sau thuë 163.07 259.03 58.8% 188.4 137% 
Lol nhuân sau thuê truó'c 
phân bô 218.2 299.3 37.2% 243.7 123% 

(1) Chi phi quán 1)5 (6.7) (5.9) -12.9% (8.1) 73% 
(2) Chi phi lãi vay (48.4) (34.4) -28.9% (47.2) 73% 

tang tr 10,397 t dông len 11,452 t dông. Ng rông hgp nhât là 3,939 t dong vào ngày 31 tháng4 

TA! cAu TRUC VA PHAT TRIEN CONG TV 
Näm 2020, REE dà tái cu triic thành cOng rno hInh holding, mt mô hInh ph bin nh.t d ti 

uu hóa hoat dng doanh nghip. REE dã hoàn tat vic chuyên cô phân các mãng bat dng san, din 
va nuic cho các cong ty sub-holding là Ree Land4, Ree Energy5  và Ree Water6  theo quyêt djnh cüa 
DHDCD va HDQT. 

REE Land: Cong ty TNHH Bt dng san REE 
REE Energy: Cong ty TNHH Nang lircmg REE, 100% sO hthi bOi REE 

6  REE Water: Cong ty TNHH Ni.rOc Sach  REE 

TInh hinh tài chinh cüa nhOm cong ty duy tn tang tnrâng manh  vOi vn chü sâ hft'u tang 10,1%, 

l2näm 2020, the hin t' lé no rOng trên von chU sâ hü'u là 34,4%, tang so vi mirc 21,5% 
cuôi näm 2019 do cac khoan dâu tu trong nhóm, dâu tu vào thUy din. 



TH 2019 TH 2020 Thay di 
KH 

2021 Plan 2021/ TH 2019 
2020 

TH 2020 Thay di KH 2021 
Kil 

202 1/ 
2020 

t9thng (%) (%) (%) 

Nãrn 2021, toàn nhóm REE d.t miie  tiêu doanh thu 6.933,7 tr dng, 1ci nhu.n sau thu 1.769 t' 
dông, lan luçxt tang 24,5% và 8,7%. Miic  tiêu nay can có sir quyêt tam, dông lông cüa toàn the can 
b nhân vien REE trong thôi kS'  "bInh-thumg-méi" mOi nay. 

REE M&E là nhà thu Co din cong trInh hang du tai  Vit Nam vâi han 40 nãm kinh nghim 
thi cOng h thông cci in trong tat cà các linh virc co s ha tang, dan dçing, thuang mi và cOng 
nghip.Nam 2021, REE M&E dt mi,w tiêu doanh thu 4.309 t' dOng, lçi nhun sauthuê 275,2 t' 
dOng, lan luçit tang tuxmg üng là 24% và 21,9%;  Cong ty së cãi tiên phucrng thirc tiêp cn và ban 
hang; phát triên môi quan h khách hang; cüng cô di ngü chuyên gia, nâng cao tay nghê và gãn kêt 
nhân viên lâu dài; quàng bá thuang hiu; và tIch crc thu hôi cong nv.  REETECH se cãi thin hInh 
ânh thuang hiu, chiên luc tiêp thj, di ngü R&D và kênh phân phOi. REEPRO sê tang curng thj 
tnrO'ng ngoài, day manh  nhOm din lanh  va nang lung mt tthi; tang cuOng chat 1ung. 

REE Land là cOng ty phát trin bt dng san hang dAu nhm dem lai  nhng tin Ich thiêt thirc và 
s?hài lông cho khách thuê. VOi tam nhIn dài han  và quan diem phát triên ben vQng, ben ctnh phát 
triên mãng bat dng san van phông cho thuê, vOi kinh nghim vOn có cüa mInh trong Iinh virc bat 
dng san, REE Land së ma rng dâu tu vào các phân khüc thj truang: nhà a, h tang khu cOng nghip 
tai các do thj IOn, tinh thành trên Ca nuO'c. Ngoài ra, REE Land cilng se phát triên các qu dat có 
tiêm näng; và ma rng hoat dng djch vi, quãn trj tài san và thuong mai. 

Näm 2021, REE së khOi cOng xây drng dir  an e.town 6 vOi k hoach  b sung them 40.000 m2  
din tIch cho thuê, nâng tong din tIch cho thuê tr 150.000 m2  len 190.000 m2. 

REE Energy là cOng ty hoat dng chInh trong linh virc  san xut, truyn tài vã phân phi din. 
Nãm 2021, REE Energy dt mçtc tiêu doanh thu tang 36,6%, t1r 1.178 t' dông len 1.610 t' dông; và 
lçri nhun sau thuê 646 t dông. Cong ty sê quan l' và vn hành 3 dir  an din gió dang triên khai dê 
hoàn thành dung kê hoach; hoàn thin b may to chrc và nhân sir  có näng 1irc. DOng thii quan l 
vn hành dir an Thugng Kontum dam bão lucmg nuOc chy hêt cOng suât vào cuOi tháng 03 näm 
2021. 

REE Water là cOng ty hoat dng chInh trong linh virc  san xut và phân phi nuOc sach.  Nãm 
2021, REE Water dt miic  tiêu lcri nhun sau thuê tang 2,5% tuang throng 256,5 t' dOng. Ngoài ra, 
cOng ty se nghiên ciru ma rng hoc dau tu nhà may xir l' và phân phOi nuOc. 

DOANH THU   LQI NHU.N SAU THUE 

9.5 
6.9 

(41.8) 

M&E 3,173.2 3,474.2 
Bat ding san 886.2 947.6 
Din 
Nuàc 

L1i, ! chua phan b& 

Tng crng 

4,309.1 24.0 245.3 
1,0 14 .6* 11.4 461.1 

36.6 813.1 
163.1 

(43.9)  

-8.0 275.2 21.9 
11.6 626.7 21.8 

-17.6 646.2 -3.6 
58.9 265.6 2.5 

-4.4 (44.7) 6.5 

225.7 
514.7 
670.3 
259.0 

789.8 1,178.5 49.2 1,610.0 

4,849.3 5,600.3 15.5 6,933.7 24.5 1,638.6 1,628.0 -0.7 1,769.0 8.7 

(*) Doanh thu khong bao gm tin din thu cüa khlch thuê. 

LI KET 
Kt qua kinh doanh ma NhOm Cong ty dat  duc dn tü sir  doàn kit, cam kt và sir  n  lirc  khOng 

ngrng cüa di ngO iành dao  và cOng nhan viên REE. TOi xin g1ri lai cam an chân thành và tn an 
nhüng dóng gop cho các thành qua trên. Ngoài ra, tOi cüng xin cam an quI dOi tác, khách hang dà 
tin tuOng REE trong thai gian vra qua. 

Huynh Thanh Hãi 
Tng Giám Thc 

Tháng 03 nam 2021 
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BAO CÁO 
UY BAN KIEM TOAN NAM 2020 

Vào ngãy 1p bao cáo nay, Uy ban Kim toán (UBKT) trirc thuc Hi dng Quãn trj (HDQT) 
Cong ty Co phân Cc Din Lnh (REE) có các thành viên nhu sau: 

• Dng Hng Tan, Thành viên Dc lip, Tnrâng UBKT (b nhim tr ngây 01/04/2018) 
• Stephen Gore, Thành viên (b nhim tr ngày 01/04/20 19) 
• Tr.n Van Quang, Thành viên (b nhim ti'r ngày 01/06/2019) 

TAt Ca các thãnh vien du có dU näng 1irc, kinh nghim d thrc hin các nhim vii duc HDQT 
giao vã dixçc quy djnh cirl the trong Quy chê hot ding cUa UBKT 

Trong näm 2020 và cho dn ngày 1p báo cáo nay, UBKT dà t chirc các cuc h9p trao dôi ye các 
van dê nhu sau: 

04/02/2020 Hp vâi cOng ty kiêm toán dc 1p thông qua báo cáo tài chInh (BCTC) näm 
2019 dà duoc kiêm toán 

2 1/05/2020 Kim tra hçip dng kim toán dc 1p (KTDL) näm 2020 truâc khi k kt chInh 
thüc 

22/07/2020 Hçp vâi KTDL v kt qua soát xét các BCTC ban niên 2020 

18/09/2020 Thão 1u.n v dtr thão huàng dn cUa UBKT v vic phê duyt tru,c các djch 
v1t phi dam báo 

10/11/2020 Tháo 1un v báo cáo hot dng Qüy 3/2020; kin nghj v vic chi djnh Ngu?i 
phu trách kiêm toán ni b; kê hoach kiêm toán gita kS'  cUa cOng ty kiêm toán 
dc l.p; cap nht ye dir thão cac cac quy dnh mâi ye quân trj cong ty và các 
van dê khác 

28/01/202 1 Hp vâi KTDL v k& qua kim toán BCTC cá näm 2020 

Tom tt kt qua hoat dng cüa UBKT cho näm 2020 nhu sau: 

Giám sat báo cáo tài chInh 

UBKT dã thrc hin giám sat cOng tác báo cáo tài chInh hang qu, ban niên và Ca näm 2020 truc 
khi Ban diêu hành trinh HDQT, DHDCD và cOng bô ra ben ngoài theo quy djnh cUa pháp 1ut. 
UBKT da có kiên ye tInh trung thuc, day dü, dung han  va tInh phü hçip cüa báo cáo tài chInh 
vói chê d kê toán, chuân mirc kê toán va các quy djnh pháp 1ut hin hành. Kêt qua giám sat cUa 
UBKT cho thây: 

• Báo cáo tái chInh qu, ban niên và hang näm duçic 1p va cOng b phü hcip vâi chuân mrc 
kê toán và các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành; 

• Các thay di cüa ch d k toán, chuAn mrc k toán, chInh sách thug trong näm 2020 co 
the có tác dng tr9ng yëu tii tInh hInh tài chInh và báo cáo tai chInh cUa Nhóm REE dêu 
duçc cong bO theo quy djnh; 



• Trong nam 2020, nhu dã dizc sr phê chun theo Nghj quyt DHDCD 2019, Ban diu 
hành Cong ty dâ tiên hành các hoat dng tái câu true Cong ty dê hInh thàrih câu trik mOi 
cüa Nhóm REE gôm các nhóm cong ty nhu ca din, näng Iiiçmg, tin Ich, bâtdng san. 
Hoat dng tái câu trüc dà diiçc tiên hành suông sé, tuân thu 1ut pháp, các chuân mirc kê 
toán, các quy djnh ye thuê cüa Vit Nam; 

• Không có các giao djch bt thung vi ben lien quan diiçc ghi nh.n bao gm mua hang, 
ban hang, gop von, chia cô tirc 

Giám sat các h thông kim soát ni b và quãn 1 rüi ro 

Trong näm 2020, UBKT tip tiic giám sat h thng kim soát ni b bao gm cong tác kim soát 
lien tiic cUa các nhân sr chju trách nhim kiêm soát trong quy trInh ti các dan vj kinh doanh 
(Tuyn met), cong tác kim tra hang tháng cUa chc näng kiêm soát và quãn l rüi ro (Tuyên hai), 
vic kim tra ban niên và cuôi näm cüa kiêm toán dc lap. Kêt qua giám sat cho thây các h thông 
kim soát ni b va quãn l rUi ro thrçic duy trI và vn hành dt dixçic miic tiêu quãn l cüa Nhóm 
REE, cii the nhu sau: 

• Ban diu hành vã nhân viên Nhóm REF thirc dixçic trách nhim cüa h9 dôi vói vn d 
kiêm soát và quãn l rüi ro; 

• Chirc nang kim soát và quán l rüi ro (Tuyn hai) kim tra, giám sat các thU titc kim soát 
và quãn 1 rUi ro ti các dcm vj (Tuyên dâu); 

• ChUc näng kim soát và quán l rUi ro (Tuyn hai) h tr ban diu hành kim tra báo cáo 
tài chInh hang tháng cUa các dan vj thành viên trong NhOm REE; 

• Kt qua dánh giá cong vic närn 2020 cUa chUc näng kiêm soát và quãn l' rUi ro (Tuyên 
hai) cho thây vic vn hành thU tiic kiêm soát và quân l rUi ro tai  các don vj (Tuyên dau) 
dáp 1rng duçc các miic tiêu cUa Nhóm REE. 

Hot dng kim toán ni b 

• HDQT và ban diu hành Nhóm REE dà thão 1un và thng nhAt áp diing dÀy dU "Be 
nguyen täc Quán trj Cong ty theo thông 1 tot nhât" dành cho cOng ty dai  chUng ti Vit 
Nam, trong do Co V1C thanh lap va xây dung chisc nang kiêm toan nOi bO thirc six dôc lap, 
khách quan và duqc trang bj nguôn 1irc day dU dê thirc hin cong tác kiêm toán ni b tuân 
thU Nghj djnh SO 05/2019/ND-CP ngày 22/01/20 19; 

• Ngui phi1 trách kim toán ni b se soari thão Quy ch Kim toán Ni b và K hoch 
Kiêm toán NOi  b 2021 dê trInh HDQT (UBKT) phê duyt; 

• Các hot dng kim toé.n ni b dc l.p, khách quan và chuyen nghip sê duc tin hãnh 
tü ngày 01/04/2021 nhii kê hoch duçic duyt. 

Giam sat dich vu kim toán dôc lap (KTDL) 

• UBKT da giárn sat vic k hqp dng kim toán bao cáo tài chfnh näm 2020 giUa Ban diu 
hânh và cOng ty kiêm toán dOe  1p cong nhix vic cong bO thông tin ye vic k kêt h?p 
dông kiêm toán 2020; 

• UBKT dã giam sat djch vii kim toán dOe  1p thông qua cong tác soát xét báo cáo tai chinh 
ban niên, 1p kê hoch kiem toán gifta k' và kiêrn toán báo cáo tài chInh cuôi näm; 

• Kt qua giám sat cho thây kê hoch và vic thc hin k hoch kiêm toan 2020 cUa KTDL 
là phU hçip vOi hgp dOng kiêrn toán dOe  l.p dà k vOi Ban diêu hanh COng ty ye phrn vi 



cong vic, cac khu virc kim toán tr9ng yu, phuong pháp tip cn kim toán, khung thai 
gian cüng nhtr cac yeu cau dam báo chat 1uçing, tInh dc l.p, không có xung dt lqi Ich 
cüa kiêm toán dc 1p va tuân thu quy djnh do dirc nghê nghip cUa kiêm toán dc 1p. 

Giám sat tuân thu vâ chng gian 1n 

UBKT thirc hin giám sat tInh hiu qua các hoat dng, bin pháp phông chng gian 1n và vi phm 
Diêu 1 Cong ty, nôi quy và các quy djnh ye do thc kinh doanh và các yêu câu theo pháp 1ut. 

Dng Hông Tan 
Tnring UBKT 

Tháng 03 näm 2021 
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TO TR!NH 
S11'A oOi, BO SUNG QUY CHE NQI BQ vt QUAN TR! CONG TY 

KInh thua Qu C dông, 

- Can ct Luát Doanh nghiêp so' 59/2020/QHJ4 du'crc Quô'c h5i thông qua ngày 
17/06/2020 có hiu lcc ké tic ngày 01/01/202 1. 

- Can cô' LuçIt Chthig khoán sO 54/2019/QHJ4 dziçrc Quôc hi?i  thông qua ngày 
26/11/2019 có hieu lzcc kê tic ngày 01/01/2021. 

- Can cic Ngj d/nh so 155/2020/ND-CP do Bô Tài chInh ban hành ngày 3 1/12/2020 
hithng dan Luat  Cht'mg khoán so 54/2019/QH14. 

- COn czc Thông tu' sO 116/2020/TT-BTC ngOy 31 tháng 12 nOm 2020 cia B trithng B 
Tài chInh hu'O'ng dOn mt so diêu ye quOn tr/ cong ty Op dung dOi vái cOng dqi chOng 
tqi Nghi djnh so 155/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 nOm 2020 cia ChInh phz quy d,inh 
chi tiêt thi hành mt sO diêu cta Lu2t Chi'cng khoán. 

Ni dung Quy ch ni bO v qun trj cong ty cüa Cong ty C ph.n Ca Din Lnh cn dirc 
scra doi, bô sung phü hçip vth ni dung cUa các van ban pháp 1u.t nêu trên và nhu câu hoat 
dông kinh doanh cüa Cong ty. Hôi dông Quãn trj (HDQT)kInh trInh Di hOi  dông Co dông 
thuO'ng niên ngày 30/03/202 1 thông qua phuang an sira dôi, bO sung toàn b Quy chê theo 
các quy djnh pháp 1ut nhu tài 1iu dInh kern. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2021 

Dự thảo 
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Chữ viết tắt Thuật ngữ 

BGĐ Ban Giám đốc 

ĐHĐCĐ Đại Hội đồng Cổ đông 

HĐQT Hội đồng Quản trị 

KTĐL Kiểm toán Độc lập 

QCHĐ Quy chế Hoạt động 

QCNB Quy chế Nội bộ 

QLRR Quản lý Rủi ro 

QTCT Quản trị Công ty 

REE Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (“Refrigeration Electrical Engineering 
Corporation”) 

SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán 

UBKT Uỷ ban Kiểm toán  

TGĐ Tổng giám đốc 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số _______/2021/NQ-ĐHĐCĐ/REE 
ngày   /0 /2021 của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh) 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. QCNB về QTCT của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh được xây dựng căn cứ theo các văn bản 
pháp luật như sau: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về 
quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng 
khoán; 

- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh. 

2. QCNB về QTCT được ban hành phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo Điểm b 
Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp bao gồm ĐHĐCĐ, HĐQT và TGĐ. 

3. QCNB về QTCT áp dụng cho các đối tượng như sau: 

- Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh; 

- Cổ đông Công ty và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông; 

- Thành viên HĐQT, thành viên UBKT (trực thuộc HĐQT), người điều hành doanh nghiệp 
của công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này; 

- Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến Công ty. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ  

1. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: 

- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 

- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT (bao gồm cả UBKT); 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; 

- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty. 

2. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 
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3. “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, TGĐ và cá nhân giữ 
chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo 
Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và các quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty. 

4. “Người điều hành doanh nghiệp” là TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng và những người điều 
hành khác theo quyết định của HĐQT trên cơ sở đề nghị của TGĐ; 

5. “Thành viên HĐQT không điều hành” (sau đây gọi là Thành viên không điều hành) là 
thành viên HĐQT nhưng không phải là TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng và những người điều 
hành khác theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; 

6. “Thành viên độc lập HĐQT” (sau đây gọi là Thành viên độc lập) là thành viên được quy 
định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; 

7. “Ủy ban kiểm toán” là một ban trực thuộc HĐQT được thành lập theo Điểm b Khoản 1 Điều 
137 Luật Doanh nghiệp; 

8. “Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng”, “Tiểu ban chiến lược phát triển”, “Tiểu ban quản lý 
rủi ro” là các tiểu ban trực thuộc HĐQT được thành lập theo chấp thuận của ĐHĐCĐ; 

9. “Người phụ trách quản trị công ty” là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại 
Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; 

10. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh 
nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán. 

CHƯƠNG II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐHĐCĐ 

Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối 
thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và 
các quy định của Luật Chứng khoán áp dụng cho các công ty niêm yết. 

Điều 4. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ 

1. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm tới địa 
chỉ đã đăng ký của cổ đông hoặc tới địa chỉ do cổ đông cung cấp để phục vụ việc gửi thông 
tin, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. 
Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh 
sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc 
họp ĐHĐCĐ (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). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến 
các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang 
thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp 
ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông 
có thể tiếp cận, bao gồm: 

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT.  

- Phiếu biểu quyết; 
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 



 

 -3- 

Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. 

Điều 6. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền 
có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và 
tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến hành biểu 
quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ 
đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay ý kiến khác. 

2. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 

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. 

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký 
ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 
không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những 
nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

Điều 7. Cách thức kiểm phiếu 

1. Đại hội phê chuẩn 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 ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị 
của Chủ tọa cuộc họp nhưng không ít hơn 03 (ba) người, 

2. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm trước, số thẻ phản 
đối nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết 
định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề 
được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. 

3. Trường hợp bầu thành viên HĐQT: 

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; 

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông 
cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố 
trước Đại hội. 

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 hợp có từ 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 hoặc Điều 
lệ Công ty. 
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Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

1. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu 
trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu 
quyết vấn đề đó. Cụ thể: 

- Các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% 
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 ĐHĐCĐ: 

• Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 
• Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; 
• Bãi nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT; 
• Và các vấn đề khác. 

- Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần 
và tổng số cổ phần của từng loại, tổ chức lại và giải thể Công ty, Thay đổi cơ cấu tổ chức 
quản lý công ty, Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Thay đổi ngành nghề và lĩnh 
vực kinh doanh, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 
trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được 
kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ 
đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt 
tại ĐHĐCĐ. 

2. Đối với bầu thành viên HĐQT: kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng 
Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Người trúng cử thành viên HĐQT 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 hợp có từ 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 hoặc Điều lệ Công ty 

Điều 9. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ 

1. Cổ đông biểu quyết phản đối phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi 
quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại 
cồ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số 
lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được 
gửi đến công ty trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về 
các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại Khoản 1 Điều này với 
giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn 
chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về 
giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới 
thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó 
là quyết định cuối cùng. 

Điều 10. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và 
có các nội dung chủ yếu như sau: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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- Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ; 

- Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

- Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ về từng vấn đề 
trong chương trình họp; 

- 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; 

- 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 biểu quyết của cổ đông dự họp; 

- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

- Chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa và thư ký từ chối ký biên bản họp thì 
biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và 
có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký 
từ chối ký biên bản họp. 

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 ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa 
và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải chịu trách nhiệm liên đới 
về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời 
hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp. 

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành 
tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng 
thủ tục quy định trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi biên bản được công bố trên trang thông 
tin điện tử của Công ty. 

5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, 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 Chứng khoán. 

Điều 12. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản   

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ khi 
xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật 
Doanh nghiệp; 

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình 
dự thảo nghị quyết. HĐQT 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 15 (mười lăm) ngày trước ngày hết hạn 
nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được 
thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ Công ty. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như sau: 
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- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích lấy ý kiến; 

- 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 hợp 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; 

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 
từng vấn đề lấy ý kiến; 

- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT 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. 

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức như sau: 

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không 
ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải 
được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến 
hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong 
trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi 
là phiếu không tham gia biểu quyết. 

6. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của UBKT hoặc của cổ 
đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung 
chủ yếu như sau: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

- 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 và phương thức gửi phiếu biểu 
quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người 
kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên HĐQT, 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 
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về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, 
không chính xác. 

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ 
ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản 
kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong 
vòng 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, 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. 

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ 
đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá tri như nghị 
quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến 

ĐHĐCĐ thường niên có thể được tổ chức trực tuyến qua mạng. Cổ đông có thể đăng ký tham dự 
đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp thông qua mạng 
một cách thuận tiện và hiệu quả.  

Cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. 
Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi 
là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại 
Đại hội. 

i. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội thông qua hình thức dùng mã đăng nhập do Ban tổ 
chức Đại hội cung cấp để đăng nhập vào hệ thống khi Đại hội được tiến hành. 

ii. Mã đăng nhập của cổ đông được Ban tổ chức quy định phù hợp với yêu cầu của đơn vị 
cung cấp dịch vụ trực tuyến tại thời điểm tổ chức Đại hội.  

iii. Sau khi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội trực 
tuyến, cổ đông có thể thực hiện các quyền của mình theo quy định của Điều lệ và Luật 
Doanh nghiệp.   

iv. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ 
đông mở tài khoản để cập nhật trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.  

v. Công ty ban hành Quy chế ĐHĐCĐ trực tuyến phù hợp tại mỗi kỳ đại hội (nếu có).   

 

CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN HĐQT 

Điều 14. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT  

Số lượng thành viên HĐQT là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là (05) năm năm. Nhiệm kỳ 
của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo ít nhất 02 (hai) thành 
viên HĐQT độc lập. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty không 
quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành 
viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành được xác định theo phương 
thức làm tròn xuống. 
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Điều 15. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện như sau: 

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 17 của Luật Doanh nghiệp; 

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất 
thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác. 

3. Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của nhiều công ty khác. Kể từ ngày 
01 tháng 08 năm 2019, thành viên HĐQT của Công ty sẽ không được đồng thời là thành viên 
HĐQT tại quá năm (05) công ty khác. 

Điều 16. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên 
HĐQT 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên 
HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; 
từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 
04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 
70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; 
và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên. 

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT thông qua đề cử và ứng cử 
vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 
đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải 
được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT. 

Điều 17. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT  

1. Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp như sau: 

- Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị 
luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT; 

- Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

- Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng chứng chuyên môn 
chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

- Không tham dự các cuộc họp của HĐQT trong vòng 06 (sáu) tháng liên tục (trừ trường 
hợp bất khả kháng) mà không có sự chấp thuận của HĐQT; 

- Theo quyết định của ĐHĐCĐ. 

Điều 18. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công 
ty. 

Điều 19. Vai trò và quyền hạn của HĐQT 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực 
hiện của HĐQT. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân 
danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ.  
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2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết 
định của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng 
loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định 
của pháp luật; 

f. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% 
tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp 
đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm 
dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ 
luật, mức lương và các lợi ích khác của Phó TGĐ, Kế toán trưởng, phụ trách các đơn vị 
trực thuộc trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc. Cử người đại diện theo ủy quyền tham 
gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù 
lao và quyền lợi khác của những người đó; 

i. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong điều hành công 
việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;  

j. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, bổ nhiệm trưởng tiểu ban trực thuộc HĐQT; việc 
thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của 
doanh nghiệp khác; 

k. Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước 
ngoài; 

l. 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; 

m. Trong Phạm vi quy định tại Điều 153.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định 
tại Điều 138.2 và Điều 167.3 Luật Doanh nghiệp, HĐQT tùy từng thời điểm quyết định 
việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng 
mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh); 

n. Việc vay nợ, và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của 
Công ty; 

o. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc 
lấy ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết;  

p. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên ĐHĐCĐ;  

q. Kiến nghị mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ 
tức; 

r. Kiến nghị việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty. 
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s. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau 
khi được ĐHĐCĐ thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của UBKT trực 
thuộc HĐQT, Quy chế về công bố thông tin của Công ty; 

t. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều 280 
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.   

Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT   

1. Thành viên HĐQT (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được hưởng thù lao công 
việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ 
của thành viên HĐQT và mức thù lao mỗi ngày. HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành 
viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định 
tại cuộc họp thường niên. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT theo thoả 
thuận trong HĐQT hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.  

2. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT 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 từng thành viên HĐQT 
được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập 
doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty 
và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.  

3. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch), hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT, hoặc thực hiện những công 
việc khác mà theo quan điểm của HĐQT là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của 
một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn 
gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết 
định của HĐQT. 

4. Thành viên HĐQT 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 HĐQT của mình, 
bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của HĐQT, hoặc các tiểu 
ban của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. 

5. Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận 
của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên 
HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Điều 21. 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 HĐQT được 
đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 
ĐHĐCĐ 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 HĐQT 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 HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được 
công bố bao gồm các nội dung tối thiểu như sau: 

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

- Trình độ học vấn; 

- Trình độ chuyên môn; 

- Quá trình công tác; 

- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý 
khác; 
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- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

- Các thông tin khác (nếu có). 

CHƯƠNG IV: HỌP HĐQT 

Điều 22. Thông báo họp HĐQT 

1. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp 
một lần. 

2. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT ít nhất 05 (năm) ngày làm 
việc trước ngày 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. 

3. Thông báo mời họp được 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. 

4. Địa điểm họp: Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc 
những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và 
được sự nhất trí của HĐQT. 

Điều 23. Điều kiện tổ chức họp HĐQT 

1. Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) 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 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập 
lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một 1/2 (nửa) số thành viên HĐQT dự họp. 

3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, 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. Có đề nghị của thành viên HĐQT độc lập; 

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên điều hành của HĐQT. 

4. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp HĐQT 
theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 
người đề nghị có quyền thay thế HĐQT triệu tập họp HĐQT. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT 
để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 
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Điều 24. Cách thức biểu quyết 

1. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 28 Điều lệ Công ty, mỗi thành viên HĐQT hoặc người 
được ủy quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Quy chế này trực tiếp có mặt với tư cách 
cá nhân tại cuộc họp HĐQT có một (01) phiếu biểu quyết. 

2. Thành viên HĐQT 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 Điểm d Khoản 9 Điều 28 Điều lệ Công ty, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc 
họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên HĐQT mà thành viên đó 
không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết 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 HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 
Điều 40 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

5. Công khai lợi ích: Thành viên HĐQT 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 với Công ty và biết là mình có lợi ích 
trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà HĐQT lần 
đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Hoặc thành viên này có thể công 
khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT 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.  

6. Thành viên của UBKT có quyền dự cuộc họp, có quyền thảo luận nhưng không được biểu 
quyết. 

Điều 25. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT 

1. HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên HĐQT dự họp 
tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của 
Chủ tịch HĐQT 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. 

Điều 26. Ghi biên bản họp HĐQT 

1. Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình 
thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, 
có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp 

b. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c. Thời gian, địa điểm họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; 
họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; 
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g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không 
có ý kiến; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành 
viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, 
c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về 
tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT. 

4. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 
Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự 
khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản 
tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

Điều 27. Thông báo Biên bản họp HĐQT 

Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT 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 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có 
chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp. 

Điều 28. Họp HĐQT trên điện thoại hoặc các hình thức khác  

1. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của HĐQT 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 HĐQT 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 trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng 
phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm 
thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, 
thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc 
họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên HĐQT đông nhất tập hợp 
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 một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một 
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 HĐQT tham dự cuộc họp này. 

2. Nghị quyết bằng văn bản: Nghị quyết bằng văn bản phải có chữ ký của tất cả những thành viên 
HĐQT sau đây: 

a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp HĐQT; 
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b. Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để 
tiến hành họp HĐQT.  

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

 

CHƯƠNG V: CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 

Điều 29. Các tiểu ban thuộc HĐQT 

1. Trừ trường hợp của UBKT được quy định cụ thể theo Điều 31, Chương VI dưới đây, HĐQT 
có thể thành lập thêm một số tiểu ban trực thuộc HĐQT phụ trách về các vấn đề như sau: 

a. Tiểu ban Chiến lược phát triển; 
b. Tiểu ban Quản lý rủi ro;  
c. Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng. 

2. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. 

3. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định. Trường hợp UBKT, số lượng thành 
viên được quy định tại Điều 31, Chương VI của Quy chế này. 

4. HĐQT quy định chi tiết về trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu 
ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được bổ nhiệm phụ trách các tiểu ban này. 

5. 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 30. Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban 

Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người có tư 
cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, các quy định 
tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của tiểu ban. 

CHƯƠNG VI: ỦY BAN KIỂM TOÁN 

Điều 31. Tiêu chuẩn của thành viên UBKT 

1. Thành viên UBKT phải có đủ các tiêu chuẩn sau: 

a. Nắm vững kiến thức về kế toán, kiểm toán và có bằng đại học thuộc một trong các chuyên 
ngành liên quan như kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, luật và quản trị kinh doanh. 
Có sự hiểu biết chung về hoạt động kinh doanh của Công ty và các quy định pháp luật có 
liên quan; 

b. Có phẩm chất cá nhân phù hợp và các kỹ năng về KTNB (như thu thập, phân tích, đánh 
giá và tổng hợp). Cam kết tuân thủ các nguyên tắc phổ biến, các thực hành tốt nhất về 
KTNB và các chuẩn mực chuyên môn về KTNB (“Chuẩn mực”); 

c. Có thời gian từ 05 (năm) năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo. 

và không thuộc các trường hợp sau: 
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a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán 
các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.  

2. Chủ tịch UBKT có đủ các tiêu chuẩn sau: 

a. Hội đủ các tiêu chuẩn của thành viên UBKT như tại Khoản 1 Điều 31 nêu trên; 

b. Có thêm từ 03 (ba) năm trở lên làm việc trong vai trò lãnh đạo (từ cấp phó trở lên) tại một 
phòng hoặc ban kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, thanh tra, nhưng 
không nên là người làm việc tại một phòng kế toán thuộc Công ty hoặc tại công ty KTĐL 
hiện hành trong thời gian 02 (hai) năm gần nhất; 

c. Các tiêu chuẩn bổ sung khác theo các quy định pháp luật từng thời kỳ. 

Điều 32. Thành phần UBKT  

1. UBKT có 03 (ba) thành viên, Chủ tịch UBKT phải là thành viên độc lập HĐQT. Các thành 
viên khác của UBKT phải là các thành viên HĐQT không điều hành do HĐQT đề cử. 

2. Để có thể tiến hành cuộc họp của UBKT, cần sự có mặt tối thiểu của 2/3 (hai phần ba) số 
thành viên UBKT, trong đó có Chủ tịch UBKT. Trường hợp Chủ tịch UBKT không thể dự 
họp, Chủ tịch UBKT phải ủy quyền cho thành viên HĐQT còn lại để có thể tiến hành họp. 

3. UBKT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình 
thức khác do Điều lệ Công ty hoặc quy chế hoạt động UBKT quy định. Mỗi thành viên UBKT 
có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty hoặc quy chế hoạt động UBKT có 
quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của UBKT được thông qua nếu được đa số thành viên 
dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có 
ý kiến của Chủ tịch UBKT. 

4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và các thành viên khác trong UBKT phải được HĐQT thông 
qua tại cuộc họp HĐQT. 

5. Trong nhiệm kỳ của UBKT, nếu có thành viên UBKT từ chức hay thôi việc, HĐQT có thể 
cân nhắc và chỉ định một người bên ngoài khác để thay thế. Thành viên thay thế cũng phải hội 
đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên UBKT được quy định tại khoản 1 Điều 31 Quy 
chế này. Nhiệm kỳ của thành viên thay thế sẽ bắt đầu từ ngày được HĐQT chỉ định và sẽ kết 
thúc đồng thời với nhiệm kỳ của các thành viên UBKT đương nhiệm. 

Điều 33. Quyền và trách nhiệm của UBKT  

1. UBKT có các quyền như sau: 

a. Tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành 
viên HĐQT, TGĐ và cán bộ quản lý khác. Các thông tin và tài liệu được phép tiếp cận và 
thu thập được mô tả tại Điều 43 của Quy chế này. TGĐ có trách nhiệm thu xếp để cung 
cấp các tài liệu và thông tin được UBKT yêu cầu; 

b. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, TGĐ và các người điều hành doanh nghiệp về việc 
xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của 
Công ty, trong đó bao gồm việc phân tích tóm tắt các loại rủi ro chủ yếu (về chiến lược, 
hoạt động, tuân thủ và tài chính) của HĐQT và TGĐ để phục vụ việc lập Kế hoạch hoạt 
động hàng năm của UBKT; 
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c. Yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên 
quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của UBKT; 

d. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết 
bằng chi phí của Công ty, chỉ định bên thứ ba bên ngoài hoặc thuê tư vấn độc lập để điều 
tra về bất kỳ vấn đề trọng yếu nào thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT và TGĐ, nhưng 
phải thông báo trước đến HĐQT, TGĐ và việc tuyển chọn phía thứ ba bên ngoài hoặc 
thuê tư vấn độc lập phải phù hợp với các điều kiện cụ thể của Công ty và phù hợp với các 
quy luật cạnh tranh thị trường; 

e. Lựa chọn, đánh giá và kiến nghị với ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm công ty KTĐL để kiểm 
toán các báo cáo tài chính của Công ty; kiểm tra trước các bản đề nghị cung cấp các dịch 
vụ kiểm toán và phi kiểm toán của công ty KTĐL để trình HĐQT xem xét và phê duyệt 
sử dụng các dịch vụ của công ty KTĐL bảo đảm sự toàn vẹn về độc lập, khách quan của 
KTĐL; giám sát quá trình công ty KTĐL thực hiện nhiệm vụ hàng năm, bao gồm giám 
sát trong năm, đánh giá cuối năm và kiểm tra toàn diện định kỳ hoặc khi có thay đổi quan 
trọng trong cơ cấu hoạt động của Công ty và báo cáo HĐQT về kết quả giám sát công ty 
KTĐL; 

f. Xây dựng và trình HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với HĐQT 
các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty. 

g. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc 
ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc 
ĐHĐCĐ;  

h. Giám sát TGĐ và những người điều hành doanh nghiệp khác trong việc quản lý và điều 
hành hoạt động Công ty; được tiếp cận với các báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh 
hàng tháng của TGĐ để phân tích tiến độ thực hiện và chất vấn về các kết quả đạt được; 

i. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến HĐQT khi phát hiện thành viên HĐQT, TGĐ và người 
quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ Công ty. 

j. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên 
quan đến kết quả tài chính của Công ty; 

k. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty; 

l. UBKT phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp UBKT được lập chi tiết, rõ 
ràng. Người ghi biên bản và các thành viên UBKT tham dự họp phải ký tên vào biên bản 
cuộc họp. Các biên bản họp của UBKT phải được lưu giữ đầy đủ.  

m. Tuyển chọn và kiến nghị HĐQT phê duyệt hợp đồng các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên 
môn liên tục bên ngoài để cung cấp cho tất cả các nhân viên KTNB theo kế hoạch hoạt 
động hàng năm của UBKT được HĐQT phê duyệt; động viên và hỗ trợ nhân viên KTNB 
học và dự các kỳ thi để lấy được sự chứng nhận quốc tế về KTNB bằng chi phí của Công 
ty theo kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuyên môn hàng năm được phê duyệt bởi HĐQT. 

n. Các quyền khác được cho phép bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, QCHĐ của 
UBKT và các nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

2. UBKT có các trách nhiệm như sau: 

a. Báo cáo tài chính giữa kỳ và cả năm: Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa kỳ (hàng quý, 
6 tháng và 9 tháng) và cả năm, bao gồm các công bố thông tin trong báo cáo thường niên 
trước khi trình HĐQT xem xét và thông qua. Trong quá trình kiểm tra báo cáo tài chính 
(sáu tháng và cả năm), phải phối hợp cùng với công ty KTĐL để cùng cung cấp sự bảo 
đảm toàn diện về các báo cáo tài chính của Công ty; 
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b. Kiểm soát nội bộ: Kiểm tra tính đầy đủ và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ của 
Công ty, bao gồm cả an ninh và kiểm soát công nghệ thông tin. Kiểm tra các khâu kiểm 
soát nội bộ chủ chốt làm nền tảng để lập báo cáo tài chính; làm việc với công ty KTĐL 
để thu thập các báo cáo về những phát hiện quan trọng và các kiến nghị cùng với những 
những hồi đáp của TGĐ và các người điều hành khác có liên quan; 

c. Kiểm toán nội bộ: Lập “Kế hoạch hoạt động của chức năng KTNB hàng năm” căn cứ vào 
kế hoạch chiến lược và dài hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm và việc phân tích tóm tắt 
các loại rủi ro chủ yếu của HĐQT và TGĐ để trình HĐQT xem xét và phê duyệt. Thực 
hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo Kế hoạch hoạt động KTNB hàng năm đã được duyệt 
và các cuộc kiểm toán bất thường hoặc bất ngờ theo yêu cầu của HĐQT. Bảo đảm duy trì 
liên tục một cơ chế theo dõi thực hiện các hồi đáp theo các kiến nghị của kiểm toán đều 
được thực hiện trong khung thời gian phù hợp như đã thỏa thuận với ban quản lý và người 
điều hành doanh nghiệp có liên quan. Phối hợp với các hoạt động của KTĐL theo yêu 
cầu của các chuẩn mực kiểm toán. Hỗ trợ HĐQT và TGĐ bằng cách thiết lập các chính 
sách đạo đức của Công ty và các thủ tục khiếu nại, tố cáo phù hợp; 

d. Tuân thủ: Đánh giá hiệu quả của hệ thống giám sát tuân thủ pháp luật và các quy định của 
Công ty (bao gồm cả chức năng pháp chế, các bộ phận kiểm tra tuân thủ tại các đơn vị), 
các kết quả các cuộc điều tra và việc theo dõi khắc phục (bao gồm cả các trường hợp kỷ 
luật) của người điều hành doanh nghiệp đối với bất kỳ trường hợp không tuân thủ. Thông 
báo kịp thời cho HĐQT biết về những trường hợp không tuân thủ để HĐQT có những 
biện pháp bảo vệ phù hợp, nếu cần thiết; 

e. Trách nhiệm báo cáo: Thường xuyên báo cáo với HĐQT về các hoạt động, các vấn đề và 
các kiến nghị liên quan của UBKT. Trách nhiệm báo cáo cụ thể được quy định chi tiết tại 
QCHĐ của UBKT; 

f. Các trách nhiệm khác: Các trách nhiệm khác được quy định bởi pháp luật, Điều lệ Công 
ty và QCHĐ của UBKT theo từng thời kỳ. 

Điều 34. QCHĐ của UBKT 

UBKT có trách nhiệm soạn thảo QCHĐ của UBKT trong đó bao gồm các quy định chi tiết về hoạt 
động họp, các nhiệm vụ và trách nhiệm báo cáo cùng các vấn đề khác để trình HĐQT thông qua 
theo mẫu hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chế hoạt động của UBKT. 

CHƯƠNG VII: NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

Điều 35. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp 

1. Tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp phù hợp Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.  

2. 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 TGĐ, các Phó TGĐ, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý 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. 

3. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các 
mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 
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Điều 36. Tổng giám đốc 

1. Bổ nhiệm: HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm TGĐ. 
HĐQT ký hợp đồng lao động với TGĐ trong đó quy định thù lao, tiền lương và các điều khoản 
lợi ích khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của TGĐ phải 
được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính 
năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của TGĐ không quá 05 (năm) 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. TGĐ không phải là người mà 
pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. TGĐ có các quyền và nghĩa vụ như sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà 
không thuộc thẩm quyền của HĐQT; 

b. Thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 
c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh 
thuộc thẩm quyền của HĐQT; 

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người 
quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng giám đốc); 

g. Tuyển dụng lao động; 

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của 
Công ty, các nghị quyết của HĐQT và pháp luật; 

4. Bãi nhiệm: HĐQT có thể miễn nhiệm TGĐ khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết 
dự họp tán thành và bổ nhiệm một TGĐ mới thay thế. 

Điều 37. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp khác 

Theo đề nghị của TGĐ và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được tuyển dụng người điều 
hành 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 38. Ký hợp đồng lao động với người 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 và Điều lệ Công ty. 

Điều 39. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp được quy định tại Điều lệ 
Công ty và hợp đồng lao động đã ký kết. 

Điều 40. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp thực hiện theo quy định 
tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. 
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CHƯƠNG VIII: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, UBKT VÀ TỔNG 

GIÁM ĐỐC 

Điều 41. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và UBKT  

1. Trách nhiệm của HĐQT trong mối quan hệ phối hợp với UBKT: 

a. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên HĐQT và các 
thành viên UBKT một cách đồng thời; 

b. Các nghị quyết của HĐQT được đồng thời gửi đến UBKT với thời điểm gửi đến TGĐ 
trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty; 

c. Khi UBKT đề xuất lựa chọn và bổ nhiệm công ty KTĐL để kiểm toán các báo cáo tài 
chính của Công ty, HĐQT phải phản hồi ý kiến theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ 
Công ty; và 

d. Các nội dung khác cần lấy ý kiến của UBKT phải được gửi trong thời hạn quy định và  
UBKT có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty. 

2. Trách nhiệm của UBKT trong mối quan hệ đối với HĐQT: 

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT 
trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ; 

b. Trong các cuộc họp của UBKT, UBKT có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, TGĐ và đại 
diện công ty kiểm toán viên độc lập, khi cần thiết, tham dự họp chung và họp riêng để trả 
lời các vấn đề mà thành viên UBKT quan tâm; 

c. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của UBKT phải có kết luận bằng văn bản, nhưng không 
trễ hơn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc, gửi cho HĐQT để có thêm cơ 
sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo phạm vi và kết quả của cuộc 
kiểm tra trên, UBKT cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, TGĐ trước khi báo cáo 
trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì UBKT được quyền bảo lưu 
ý kiến ghi vào biên bản và Chủ tịch UBKT có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 

d. Trường hợp UBKT phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 
Công ty của các thành viên HĐQT, UBKT thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 
48 (bốn mươi tám) 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 UBKT 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 UBKT 
phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc so với 
ngày dự định nhận được phản hồi; và 

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 07 (bảy) ngày 
làm việc và HĐQT sẽ xem xét và phản hồi trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc. 

 

Điều 42. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và TGĐ 

1. Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và tại Khoản 3 
Điều 36 Quy chế này. 
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2. HĐQT và các thành viên HĐQT không can thiệp vào hoạt động kinh doanh hàng ngày và 
công tác thuộc thẩm quyền của Ban Điều hành trừ khi xét thấy cần thiết. 

3. HĐQT thiết lập hành lang pháp lý nội bộ, tạo điều kiện và hỗ trợ để Tổng Giám đốc hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. 

4. HĐQT có thể tham gia vào các cuộc họp giao ban hàng tháng hoặc các cuộc họp khác của 
Ban Điều hành. 

5. HĐQT thực hiện giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Tổng 
Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của HĐQT. 

6. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho TGĐ về 
việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời hạn hợp lý theo quy định tại Điều lệ Công ty. 
Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu TGĐ, người điều hành khác trong công 
ty cung cấp các thông tin về hoạt động của công ty. HĐQT 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. 

7. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của 
HĐQT phê duyệt theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty mà được TGĐ đề xuất phải 
được HĐQT phản hồi trong thời hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. 

8. HĐQT 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 HĐQT đối với TGĐ. 

Điều 43. Tiếp cận thông tin 

1. Khi cần tiếp cận thông tin của Công ty, UBKT có nghĩa vụ nêu lý do trong văn bản yêu cầu 
cung cấp và phải bảo mật tuyệt đối các thông tin và tài liệu thu thập được trong quá trình giám 
sát các hoạt động của Công ty. Việc tiết lộ các thông tin và tài liệu này chỉ được phép thực 
hiện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải thông báo cho HĐQT trước khi 
cung cấp hoặc các trường hợp khác theo các quy định pháp luật. 

2. Các thông tin và tài liệu được nêu trên bao gồm: 

a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT; 

b. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT; 

c. Báo cáo của TGĐ; 

d. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh (bao gồm kiểm soát nội bộ và quản lý 
rủi ro) và các báo cáo tài chính của Công ty (bao gồm cấp Công ty, cấp bộ phận kinh 
doanh, cấp đơn vị kinh doanh và cấp công ty con); 

e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT; 

f. Các tài liệu khác có liên quan. 

Điều 44. Phối hợp hoạt động giữa UBKT và TGĐ 

1. Trong các cuộc họp của UBKT, khi cần thiết, UBKT có quyền yêu cầu TGĐ, thành viên 
HĐQT có liên quan, và đại diện công ty kiểm toán viên độc lập tham dự và trả lời các vấn đề 
mà các thành viên UBKT quan tâm. 

2. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của UBKT phải có kết luận bằng văn bản, không trễ hơn 
15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc, gửi cho TGĐ để có thêm cơ sở giúp TGĐ 
trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, UBKT 
cần phải bàn bạc thống nhất với TGĐ trước khi báo cáo cho HĐQT và ĐHĐCĐ. Trường hợp 
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không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Chủ tịch 
UBKT có trách nhiệm báo cáo với HĐQT. 

a. Trường hợp UBKT phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 
Công ty của TGĐ, UBKT thông báo bằng văn bản với TGĐ trong vòng bốn mươi tám 
(48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục 
hậu quả đồng thời UBKT có trách nhiệm báo cáo với HĐQT, đồng thời công bố thông 
tin theo quy định của pháp luật hiện hành; 

b. Thành viên UBKT có quyền yêu cầu TGĐ tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu tại Trụ sở 
chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ; 

c. 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 UBKT phải được gửi đến Công 
ty trước ít nhất 48 (bốn mươi tám) giờ. UBKT 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; và 

d. Các nội dung khác cần lấy ý kiến của TGĐ: phải được gửi trước ít nhất là 07 (bảy) ngày 
làm việc và TGĐ sẽ xem xét và phản hồi trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc. 

Điều 45. Phối hợp giữa TGĐ và HĐQT 

1. TGĐ là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục 
và hiệu quả. 

2. TGĐ chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và 
phải báo cáo cho các cơ quan này theo định kỳ và khi được yêu cầu. 

3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, TGĐ gửi cho 
HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 07 (bảy) ngày trước ngày nội dung đó cần được 
quyết định. 

4. TGĐ phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho 
người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với 
người lao động và cán bộ quản lý. 

5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 07 (bảy) ngày làm 
việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 07 (bảy) ngày. 

CHƯƠNG IX: NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 46. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty 

Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn như sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty KTĐL đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài 
chính của Công ty; và 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT. 
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Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty 

Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ như sau: 

a. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa 
Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT (bao gồm cả yêu cầu của 
UBKT); 

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 HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho các 
thành viên của HĐQT và UBKT; 

g. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty. 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và 

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 48. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 

HĐQT chỉ định ít nhất 01 (một) 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. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công 
ty do HĐQT quyết định, tối đa là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại. 

Điều 49. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty 

HĐQT 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. HĐQT có thể bổ nhiệm người trợ lý cho Người phụ trách 
quản trị Công ty tùy từng thời điểm. 

Điều 50. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người 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. 

CHƯƠNG X: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Điều 51. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên HĐQT, thành viên các tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ 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 HĐQT, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 
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Điều 52. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  

1. Thành viên HĐQT, thành viên các tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ và người điều hành khác phải 
tuân thủ các quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác về công 
khai các lợi ích liên quan. 

2. Thành viên HĐQT, thành viên các tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ 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. 

3. Thành viên HĐQT, thành viên các tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ và người điều hành doanh 
nghiệp khác có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích có thể 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. 

4. Thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ 
thông báo bằng văn bản cho HĐQT, UBKT về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công 
ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối 
tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. 
Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực hiện 
công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố 
thông tin. 

5. Thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người 
có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông 
tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc 
bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, thành viên các tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ, người điều 
hành doanh nghiệp khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc 
pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính 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 hoặc các công ty 
hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp 
luật chuyên ngành có quy định khác. 

7. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, thành viên các 
tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ, người điều hành doanh nghiệp khác và các cá nhân, tổ chức có 
liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, thành 
viên các tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến 
họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp 
như sau: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng 
hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên các 
tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ, người điều hành khác đã được báo cáo tới HĐQT. Đồng thời, 
HĐQT 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 HĐQT không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 
giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên các tiểu 
ban thuộc HĐQT, TGĐ, 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 thông qua 
hợp đồng hoặc giao dịch này; 
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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 HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua; 

d. Thành viên HĐQT, thành viên các tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ, người điều hành khác và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên 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. 

Điều 53. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên HĐQT, thành viên các tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ và người điều hành khác vi 
phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với 
sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 
phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong 
các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các 
vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên HĐQT, thành 
viên các tiểu ban thuộc HĐQT, TGĐ, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được 
Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành 
viên HĐQT, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy 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 thủ luật pháp và không có bằng chứng xác 
nhận ràng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, 
thành viên HĐQT, thành viên các tiểu ban thuộc HĐQT, người điều hành khác, nhân viên 
hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên 
liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) 
trong các trường hợp như sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích 
của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của 
mình. 

4. Chi phí 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 hợp lý 
khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có quyền mua 
bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

 

CHƯƠNG XI: SỬA ĐỔI QCNB VỀ QTCT 

Điều 54. Sửa đổi QCNB về QTCT 

1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế QCNB về QTCT sẽ do HĐQT xem xét và kiến nghị ĐHĐCĐ 
phê duyệt. 

2. Trong trường hợp những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty chưa 
được đề cập trong bản QCNB về QTCT hoặc trong trường hợp có những quy định mới khác 
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TO TRINH 
THÔNG QUA QUY CHE HOAT BQNG CUA HO! BONG QUAN TR! 

KInh thua Qu Co dông, 

- Can th Luç2t Doanh nghiçp so' 59/2020/QH14 du'ac QuO'c hi thông qua ngày 17/06/2020 Co 
hiu lrc kê tir ngày 01/01/2021, 

- Can cv'r Lu2t Chi'rng khoán sO 54/2019/QH14 du'çxc QuOc hi thông qua ngày 26/11/2019 có 
hiu ly'c kê tit' ngày 01/01/2021. 

- Can cz,'r Ngj d,inh sO 155/2020/ND-CF do Bó Tài chInh ban hành ngày 31/12/2020 hu'ó'ng dan 
Luç2t Chi'rng khoán sO 54/2019/QH14. 

- Can cz' Thông tu' sO 116/2020/TT-BTC ngày 31 thOng 12 nãm 2020 cia Bó trzthng Bó Tài 
chInh hzthng dOn m5t sO diêu ye quán tr/ cOng ty áp dung dOi vái cOng ty dcii chOng ti Nghi 
d/nh sO 155/2020/ND-CF ngày 31 thOng 12 nOm 2020 cza ChInh phü quy d,inh chi tiêt thi 
hành m5t sO diêu cza Luç2t Chü'ng khoán. 

Hôi dng Quãn tn kInh trmnh Dai  hi dng Ct dông thi.thng niên ngày 30/03/202 1 thông qua Quy 
chê hot dng cUa Hi dông Quân trj Cong ty Co phân CG Din Ltnh nhu tài 1iu dInh kern. 

kInh trInh Dai  hi xem xét thông qua. 

I. i4g 

Nguyn Thj Mai Thanh 
Chü tich 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CƠ ĐIỆN LẠNH 

-------- 

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

-------------------- 

 TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.  
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020. 
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán. 
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Chứng khoán. 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh. 
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày  30 tháng 03 năm 2021. 
 
Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện 
Lạnh bao gồm các nội dung sau: 

 
I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH 
 

1.1 Hội đồng Quản trị (HĐQT) ban hành quy chế hoạt động nhằm quy định vai trò, trách 
nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, chính sách và các 
thông lệ hoạt động của HĐQT, phân tách vai trò trách nhiệm giữa HĐQT và Tổng 
Giám đốc, phối hợp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc. 
 

1.2 Quy chế này áp dụng đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (TGĐ), Ban Điều 
hành (BĐH), toàn thể nhân viên của Nhóm Công ty và tổ chức, cá nhân trong mối 
quan hệ công việc với HĐQT. 

 
II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 

 
2.1 HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của HĐQT chịu trách nhiệm 

cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông, 
trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của 
Công ty. 
 

2.2 HĐQT giao trách nhiệm cho TGĐ tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết 
định của HĐQT. 

 
III. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT 
 

A. THIẾT LẬP RÕ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA HĐQT 
 

3.1 Hội đồng Quản trị xác định rõ ràng toàn bộ các vai trò và trách nhiệm giải trình 
của mình, bao gồm: 

 
3.1.1 Xem xét và phê duyệt chiến lược và mục tiêu, kế hoạch hoạt động/tài 

chính lớn và dài hạn của Công ty ở cấp độ Công ty và các Công ty con 

Dự thảo 
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của REE Corporation; định kỳ theo dõi việc thực hiện những vấn đề nêu 
trên. 
 

3.1.2 Phê duyệt ngân sách và kế hoạch kinh doanh hàng năm, các quyết định 
đầu tư, thâu tóm và thoái vốn lớn. 

 
3.1.3 Đánh giá được những rủi ro lớn mà công ty phải đối diện và các bước mà 

BĐH phải thực hiện để theo dõi và kiểm soát những rủi ro đó. 
 

3.1.4 Tuyển lựa, đưa ra mức đãi ngộ, giám sát hoạt động và thay thế các cán 
bộ quản lý then chốt khi cần thiết, đồng thời giám sát kế hoạch kế nhiệm 
của các vị trí này. Việc chi trả thù lao cho cán bộ quản lý cấp cao cần 
được xem xét để gắn với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông.  

3.1.5 Giám sát, đánh giá tính hiệu quả của quy trình quản trị bao gồm hệ thống 
ra quyết định, phân công quyền và trách nhiệm của các cán bộ quản lý 
then chốt, giám sát chính sách và việc thực hiện chính sách môi trường 
và xã hội, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của Công ty. 

 
3.1.6 Đảm bảo tính trung thực của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của 

công ty, kể cả báo cáo kiểm toán độc lập, và bảo đảm rằng các hệ thống 
kiểm soát phù hợp luôn hoạt động, đặc biệt là các hệ thống quản lý rủi 
ro, kiểm soát tài chính và hoạt động, tuân thủ theo pháp luật và các tiêu 
chuẩn liên quan. 

 
3.1.7 Theo dõi và quản lý các xung đột lợi ích thực tế và tiềm  tàng của các 

thành viên trong BĐH, HĐQT và các cổ đông lớn, bao gồm  việc đưa ra 
các thủ tục giám sát các giao dịch để bảo đảm tinh minh bạch và lợi ích 
của Công ty.  

 
3.1.8 Đảm bảo sự nghiêm túc và minh bạch của quy trình đề cử và bầu Hội 

đồng Quản trị. 
 

3.1.9 HĐQT giám sát quá trình công bố thông tin và truyền thông của công ty. 
 

3.2 Thành viên HĐQT có hiểu biết đầy đủ về nghĩa vụ và trách nhiệm được giao phó, 
làm việc trên cơ sở có đầy đủ thông tin, một cách trung thành, mẫn cán, cẩn 
trọng, và vì lợi ích cao nhất của công ty và cổ đông, đồng thời cũng quan tâm 
đến lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan của công ty.  

 
3.2.1 Thành viên HĐQT có trách nhiệm trung thành và vì lợi ích cao nhất của 

Công ty và tất cả cổ đông, bao gồm các cổ đông thiểu số và cổ đông 
người nước ngoài. 
 

3.2.2 Mỗi thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp 
HĐQT và các ủy ban chuyên trách của Công ty trong năm, chủ động 
tham gia giám sát hoạt động của Công ty, thảo luận đóng góp bằng kiến 
thức chuyên môn của mình và nỗ lực thu thập thông tin một cách đầy đủ 
liên quan đến các vấn đề được  thảo luận. Thành viên HĐQT lưu ý xem 
trước tất cả các tài liệu được cung cấp trước mỗi cuộc họp HĐQT để 
đóng góp cho cuộc họp. 
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3.2.3 Trong quá trình làm việc trong HĐQT hoặc sau đó, ngoại trừ luật pháp 
có quy định, thành viên HĐQT không được tiết lộ bất kỳ thông tin mật 
nào mà thành viên đó biết được trong quá trình làm việc. Thành viên 
HĐQT không được phép sử dụng những thông tin mật đó vì lợi ích cá 
nhân. 

 
3.3 HĐQT xem xét xây dựng và thông qua một chương trình quy hoạch kế cận hiệu 

quả cho các vị trí thành viên HĐQT, CEO, và thành viên BĐH chủ chốt để bảo 
đảm sự gia tăng liên tục giá trị của cổ đông. 
 
3.3.1 HĐQT xem xét có một quy hoạch kế cận dựa trên mục tiêu có được một 

cơ cấu HĐQT, BĐH tối ưu hóa về mặt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm 
(bao gồm các lĩnh vực chuyên môn khác ngoài lĩnh vực kinh doanh 
chính), các tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm và định hướng, chiến lược 
phát triển của Công ty. 
 

3.3.2 Quy trình quy hoạch kế cận cần quy định: vai trò và trách nhiệm, kiến 
thức, kỹ năng và năng lực chính, các tiêu chuẩn có cho từng vị trí; tiến 
trình thực hiện kế hoạch kế cận; đánh giá yêu cầu phát triển của Công ty 
trong tương lai; trao đổi/đối thoại giữa HĐQT với BĐH; việc thực hiện 
chuyển giao của thành viên thôi giữ chức. 

 
3.3.3 Đối với mỗi ứng cử viên tiềm năng đã xác định, chú trọng kế hoạch phát 

triển chuyên môn để giúp cá nhân đó chuẩn bị tốt cho công việc (ví dụ như: 
đào tạo, chia sẻ và tích lũy kinh nghiệm).  

 
B. THIẾT LẬP MỘT HĐQT CÓ NĂNG LỰC VÀ CHUYÊN NGHIỆP 

 
3.4 Hội đồng Quản trị phải làm việc chuyên nghiệp, khách quan, hoạt động hiệu quả 

với vai trò bảo đảm lợi nhuận và sự bền vững của công ty, vì lợi ích cao nhất của 
công ty và toàn bộ cổ đông của công ty. 

 
3.5 Tập thể Hội đồng Quản trị phải sở hữu các quan điểm, chuyên môn, kỹ năng, 

năng lực đa dạng và phù hợp để thực hiện trách nhiệm và giám sát công ty hiệu 
quả. 

 
3.6 Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn cần thiết để tham gia một cách hiệu 

quả và giúp Hội đồng Quản trị luôn có các nhận định khách quan, độc lập về 
hoạt động của công ty và bảo đảm có được cơ chế kiểm soát và cân bằng phù 
hợp. 

 
3.7 Các thành viên HĐQT không điều hành chịu trách nhiệm đưa ra ý kiến khách 

quan, độc lập đối với HĐQT về các vấn đề liên quan đến (nhưng không giới hạn) 
định hướng chiến lược, giám sát kết quả hoạt động, chế độ đãi ngộ, các vấn đề 
rủi ro, truyền thông….. 

 
3.8 Cơ cấu của HĐQT được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng đối với mọi cổ 

đông và hướng đến sự chính trực; tính đa dạng về kỹ năng, quan điểm, năng lực, 
hiểu biết, kinh nghiệm (bao gồm các lĩnh vực chuyên môn khác ngoài lĩnh vực 
kinh doanh chính), văn hoá, tuổi tác, giới tính và phù hợp với mục tiêu của Công 
ty.   
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3.9 Tất cả các cổ đông đều có cơ hội đề cử, ứng cử để tham gia bầu vào HĐQT. Cổ 
đông có quyền đề xuất ứng cử viên hoặc có cơ hội đề xuất ứng cử viên trong 
HĐQT dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty và theo quy định tại Điều lệ 
Công ty và pháp luật. 

 
3.10 Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một Thư ký Công ty, là người chịu trách nhiệm trực 

tiếp trước Hội đồng Quản trị về tất cả các vấn đề liên quan đến chức năng và 
hoạt động của Hội đồng Quản trị.   

 
3.11 Thành viên HĐQT cần duy trì và nâng cao kiến thức, kỹ năng, và chuyên môn 

nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc của HĐQT và duy trì tiêu chuẩn của các thành 
viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm.  

 
C. BẢO ĐẢM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA HĐQT 

 
3.12 Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị cần phải có trách nhiệm với Công ty, 

cho dù được đề cử bởi cổ đông, nhóm cổ đông, hay các bên có quyền lợi liên 
quan. Thành viên HĐQT cần phải thực hiện nhiệm vụ dựa trên kiến thức và năng 
lực chuyên môn của mình, hoàn toàn khách quan và không chịu tác động của bất 
kỳ mối quan hệ cá nhân hay chuyên môn nào. Thành viên HĐQT phải tạo ra và 
bảo toàn giá trị cho Công ty nói chung, trên cơ sở các nguyên tắc pháp luật và 
đạo đức phù hợp. 

 
3.13 Đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo luật định. Các 

thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cần đảm bảo có đầy đủ các tiêu chuẩn và 
năng lực cần thiết để tham gia Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng Quản trị 
độc lập chỉ tham gia Hội đồng Quản trị tối đa 2 nhiệm kỳ. 

 
3.14 Các thành viên HĐQT có xung đột về một vấn đề cụ thể tránh tham gia thảo luận 

và quyết định về vấn đề cụ thể đó. Những thành viên HĐQT nào nếu cảm thấy 
không thể duy trì được tính độc lập khách quan trong khi thực hiện nghĩa vụ và 
trách nhiệm của mình thì nên từ nhiệm. 

 
3.15 Thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT bảo đảm việc ra quyết định độc lập về 

các vấn đề của Công ty và giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của 
BĐH, bao gồm việc ngăn ngừa xung đột lợi ích và cân bằng các nhu cầu có tính 
cạnh tranh lẫn nhau của Công ty.  

 
3.16 HĐQT đưa ra tiêu chuẩn và năng lực cần thiết cho thành viên HĐQT độc lập để 

tham gia đóng góp cho HĐQT một cách hiệu quả và có giá trị. Các tiêu chuẩn 
và khung năng lực này đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, thông lệ tốt của 
quốc tế và dựa trên nguyên tắc: 

 
(i) Thành viên HĐQT độc lập có hiểu biết tốt về ngành nghề họ tham gia.  
(ii) Bảo đảm đồng thời yêu cầu về tính độc lập và năng lực.  
(iii) Tham gia hiệu quả và khách quan vào các cuộc thảo luận của HĐQT.  
(iv) Có tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập có chuyên môn và kinh 

nghiệm tài chính để tham gia và lãnh đạo Ủy ban kiểm toán.  
 

D. HĐQT THÀNH LẬP CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC  
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3.17 REE thành lập Ủy ban Kiểm toán (UBKT) để trợ giúp HĐQT thực hiện các 
nhiệm vụ giám sát liên quan đến BCTC của Công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ, 
hệ thống quản lý rủi ro, tuân thủ pháp luật và các chức năng liên quan đến kiểm 
toán nội bộ và kiểm toán độc lập. UBKT thực hiện các trách nhiệm chủ yếu 
(nhưng không giới hạn) gồm: 

 
3.17.1 Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và mọi công 

bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;  
 

3.17.2 Rà soát kiểm soát nội bộ về tài chính của công ty, hệ thống kiểm soát 
nội bộ và quản lý rủi ro;  

 
3.17.3 Rà soát giao dịch với bên liên quan trong ngưỡng phê duyệt của HĐQT 

hoặc Đại hội cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có 
phê duyệt của HĐQT hoặc cổ đông; 

 
3.17.4 Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;  

 
3.17.5 Giới thiệu công ty kiểm toán độc lập cũng như mức thù lao và điều 

khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông 
qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt;  

 
3.17.6 Theo dõi và đánh giá sự độc lập và khách quan của công ty kiểm toán 

và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty 
có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;  

 
3.17.7 Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật và yêu 

cầu của cơ quan quản lý cũng như các quy định nội bộ khác của công 
ty. 

 
3.17.8 HĐQT phê duyệt Quy chế UBKT để quy định rõ các vấn đề liên quan 

đến cơ cấu, tiêu chuẩn, vai trò, trách nhiệm, tổ chức hoạt động và báo 
cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động của tiểu ban này.  

 
3.18 HĐQT có thể thành lập Ủy ban Quản lý Rủi ro (UBQLRR) có năng lực để bảo 

đảm các rủi ro thực tế và tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của Công ty được 
quản lý phù hợp. UBQLRR có thể bao gồm thành viên không phải là thành viên 
HĐQT, nhưng cá nhân này không có quyền tham gia biểu quyết trong các vấn 
đề được quyết định bởi ủy ban và tuân theo trách nhiệm như các thành viên 
HĐQT. Trách nhiệm của UBQLRR bao gồm (nhưng không giới hạn): 

  
3.18.1 Phê duyệt và giám sát quy trình và chính sách của công ty về nhận dạng 

và quản lý rủi ro;  
 

3.18.2 Giám sát và theo dõi kết quả công việc của BĐH liên quan đến việc thực 
hiện chính sách quản lý rủi ro của công ty;  

 
3.18.3 Rà soát và trình HĐQT phê duyệt chiến lược quản lý rủi ro; 

  
3.18.4 Đề xuất với HĐQT về mức độ rủi ro và thẩm quyền chấp nhận rủi ro 

được ủy quyền cho Tổng Giám đốc và BĐH; 
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3.18.5 Xem xét các khía cạnh của chiến lược và đề xuất của BĐH;  
 

3.18.6 Theo dõi hiệu quả của bộ phận quản lý rủi ro và bảo đảm có đủ nguồn 
lực và hệ thống để đáp ứng mức độ năng lực mong muốn và cao hơn 
yêu cầu tối thiểu về tuân thủ; và  

 
3.18.7 Thiết lập các chương trình giáo dục thường xuyên để cải thiện kiến thức 

quản lý rủi ro của thành viên. 
 

3.18.8 HĐQT phê duyệt quy chế hoạt động của UBQLRR để quy định thẩm 
quyền, cơ cấu, và quy trình hoạt động và sử dụng để đánh giá được kết 
quả công việc của tiểu ban. 

 
3.19 Ủy ban Lương thưởng (UBLT): Hội đồng Quản trị có thể thành lập Ủy ban 

Lương thưởng để bảo đảm rằng chính sách lương thưởng của công ty nhằm phát 
triển, thu hút và giữ chân các thành viên Hội đồng Quản trị và BĐH tài năng 
nhằm: 

 
3.19.1 Xác định các ứng cử viên có đủ năng lực trở thành thành viên HĐQT và 

trình lên HĐQT để thông qua danh sách ứng cử. 
 

3.19.2 Kiến nghị lên HĐQT về việc bổ nhiệm các tiểu ban liên quan. 
 

3.19.3 Thực hiện đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động của HĐQT, các 
tiểu ban chuyên trách và BĐH.  

 
3.19.4 Hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm liên quan đến lương thưởng của 

thành viên HĐQT, TGĐ, BĐH, Thư ký Công ty/Người phụ trách về 
QTCT, và thành viên khác thuộc BĐH khi được trình lên HĐQT xem 
xét. 
 

3.19.5 Giám sát việc quản lý kế hoạch thù lao và phúc lợi của Công ty, đánh 
giá tương quan giữa lương thưởng mà HĐQT, BĐH nhận được với hiệu 
quả hoạt động của HĐQT, BĐH đã đạt được. 

 
3.19.6 Giám sát kết quả của quy hoạch kế nhiệm, quản trị nhân lực trong mối 

tương quan với chế độ lương, thưởng và các lợi ích vật chất khác. 
 

3.19.7 Chuẩn bị báo cáo thường niên về chính sách và hoạt động lương thưởng, 
là một phần báo cáo thường niên của Công ty. 

 
E. HĐQT THIẾT LẬP KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM 

SOÁT VỮNG MẠNH 
 
3.20 Hội đồng Quản trị phải đảm bảo sự tích hợp giữa chiến lược, rủi ro, kiểm soát 

và giám sát hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. 
 

3.20.1 HĐQT phê duyệt các kế hoạch chiến lược và theo dõi giám sát việc 
TGĐ và BĐH thực hiện các kế hoạch chiến lược này một cách hiệu quả. 
Với hỗ trợ của các UBQLRR, HĐQT cần rà soát định kỳ hiệu quả của 
hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. 
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3.20.2 UBQLRR đảm bảo rằng BĐH có các cơ chế và thiết lập được các kiểm 
soát nội bộ để nhận dạng, đánh giá và giảm thiểu rủi ro xuống mức phù 
với công ty. Các Ủy ban cần tổ chức họp trực tiếp với BĐH để tìm hiểu 
các vấn đề về kiểm soát nội bộ nổi cộm nhất. 

 
3.20.3 Tất cả các Ủy ban thuộc HĐQT cần đảm bảo có các kênh thông tin phù 

hợp liên quan đến các sự cố hoặc các chủ đề có rủi ro hoặc các xu hướng 
mới nổi. 

 
3.21 Hội đồng Quản trị có thể xem xét thành lập Ban kiểm toán nội bộ để có đảm bảo 

khách quan và tư vấn độc lập nhằm gia tăng giá trị và cải tiến hoạt động của 
công ty. 

 
3.21.1 Chức năng của Ban kiểm toán nội bộ là đảm bảo tính độc lập cung cấp 

cho HĐQT về hiệu quả và hiệu lực của các hệ thống kiểm soát nội bộ, 
khung quản lý rủi ro và quản trị công ty. Quyền hạn, thành phần, lương 
thưởng, ngân sách hoạt động hàng năm, qui trình làm việc và các vấn 
đề liên quan khác của kiểm toán nội bộ cần được qui định trong quy chế 
hoạt động kiểm toán nội bộ do Ủy ban kiểm toán phê duyệt. 

 
3.21.2 UBKT cần được nhận kết quả đánh giá rủi ro hàng năm, các báo cáo 

kiểm toán nội bộ, kết quả của kế hoạch hoàn thiện và đánh giá chất 
lượng của Ban kiểm toán nội bộ, cập nhật các vấn đề kiểm toán có rủi 
ro cao, các đề xuất của kiểm toán nội bộ và đưa ra hướng dẫn cần thiết. 

 
3.22 Hội đồng Quản trị giám sát hệ thống quản lý rủi ro toàn doanh nghiệp và bảo 

đảm rằng HĐQT ra các quyết định chiến lược tốt hơn dựa trên cơ sở hiểu biết 
đầy đủ về các rủi ro. Hội đồng Quản trị cũng quản lý rủi ro của Công ty trong 
phạm vi phù hợp. 

 
3.22.1 HĐQT xem xét thiết lập một chính sách quản lý rủi ro với khung và cơ 

cấu quản lý rủi ro rõ ràng. 
 

3.22.2 HĐQT theo dõi giám sát việc thực hiện chiến lược của công ty và 
thường xuyên thảo luận về các rủi ro kinh doanh của công ty, các đánh 
giá của BĐH về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và bất cứ thay 
đổi đáng kể nào đối với các hệ thống này. 

 
3.22.3 HĐQT thiết lập các mức rủi ro có thể chấp nhận được tương ứng với 

mỗi lựa chọn chiến lược của Công ty. Khung quản lý rủi ro của Công ty 
được rà soát ít nhất một năm một lần. UBQLRR cần phải nhận được 
một báo cáo từ Ban kiểm toán nội bộ về hiệu quả của khung quản lý rủi 
ro một năm một lần. 

 
3.23 Hội đồng Quản trị phải bảo đảm việc Công ty thiết lập một khung quản lý an 

ninh mạng phù hợp. 
 

3.23.1 Các rủi ro an ninh mạng cần được quản lý như là một phần của hệ thống 
quản lý rủi ro tổng thể của công ty thay vì quản lý tách rời khỏi hệ thống. 
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3.23.2 HĐQT cần phải phê duyệt chiến lược của công ty có tính đến việc giảm 
thiểu các rủi ro an ninh mạng bao gồm cả việc mua bảo hiểm để hạn chế 
các rủi ro. 

 
3.23.3 UBQLRR, Ban kiểm toán nội bộ phải có báo cáo về chương trình an 

ninh mạng của Công ty cho HĐQT hàng năm. 
 

3.24 Hội đồng Quản trị thiết lập các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đánh 
giá chất lượng công việc của kiểm toán độc lập cũng như qui trình để theo dõi 
việc thực hiện các khuyến nghị mà kiểm toán độc lập đưa ra. 

 
3.24.1 UBKT cần phải báo cáo lên HĐQT và Đại hội đồng Cổ đông về các 

khuyến nghị của ủy ban liên quan đến việc lựa chọn công ty kiểm toán, 
phí kiểm toán và các điều khoản dịch vụ do công ty kiểm toán cung cấp. 
 

3.24.2 UBKT xác định và giám sát các chỉ số đo lường chất lượng của công ty 
kiểm toán (bao gồm: việc tuân thủ các yêu cầu về tính độc lập, số năm 
kinh nghiệm, kinh nghiệm về ngành, tỷ lệ nghỉ việc…) và giám sát hoạt 
động của công ty kiểm toán cũng như tính hiệu quả của quy trình kiểm 
toán. UBKT rà soát các chính sách của Công ty đối với Công ty kiểm 
toán (bao gồm: lựa chọn, thay đổi, đánh giá năng lực…) và báo cáo lên 
HĐQT nếu có các khuyến nghị cần thiết để điều chỉnh các chính sách 
này cho phù hợp. 

 
3.24.3 Công ty Kiểm toán cần phải độc lập, có đầy đủ năng lực để thực hiện 

nhiệm vụ của mình mà không bị vướng vào các xung đột lợi ích. 
 

3.24.4 UBKT chú trọng đến sự phối hợp hiệu quả giữa kiểm toán độc lập và 
kiểm toán nội bộ để tránh sự chồng chéo, trùng lặp mà vẫn đảm bảo 
phạm vi kiểm toán đầy đủ. 

 
F. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY 

 
3.25 Hội đồng Quản trị thiết lập các nguyên tắc và quy trình để công bố thông tin cho 

cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác và giám sát việc thực hiện các 
nguyên tắc và quy trình này. 
 
3.25.1 HĐQT phê duyệt chính sách công bố thông tin để bảo đảm mọi thông 

tin liên quan về hoạt động của Công ty được công bố một cách chính 
xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định pháp lý hiện hành. Những thông 
tin công bố được cung cấp cho tất cả các cổ đông và các bên có quyền 
lợi liên quan khác một cách đồng thời. Cụ thể, Công ty phải công bố đầy 
đủ, khách quan, chính xác, và kịp thời mọi sự việc hoặc sự kiện trọng 
yếu xảy ra, đặc biệt là về việc mua hoặc bán những tài sản quan trọng, 
có thể ảnh hưởng bất lợi đến khả năng phát triển hoặc lợi ích của cổ 
đông và các bên có quyền lợi liên quan khác. 
 

3.25.2 HĐQT bảo đảm để hoạt động công bố thông tin của Công ty tuân thủ 
chính sách công bố thông tin. Hệ thống công bố thông tin của Công ty 
phải bảo đảm để cổ đông, nhà đầu tư, và các bên có quyền lợi liên quan 
tiếp cận được thông tin một cách công bằng và không cho phép lạm 
dụng thông tin nội bộ hoặc giao dịch nội gián. 
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3.25.3 UBKT giám sát mọi báo cáo tài chính và phi tài chính theo đúng quy 

định của chính sách này. 
 

3.25.4 Thành viên HĐQT và lãnh đạo cấp cao phải công bố/báo cáo cho công 
ty tất cả các giao dịch cổ phiếu của công ty trong vòng 3 (ba) ngày làm 
việc. 

 
3.25.5 Công ty cần có bộ phận Quan hệ cổ đông chuyên nghiệp, chịu trách 

nhiệm giám sát truyền thông ra bên ngoài và lưu trữ thông tin theo quy 
định của pháp luật. 

 
3.26 Hội đồng Quản trị phải bảo đảm Công ty cần phải thường xuyên cập nhật các 

nội dung thông tin công bố trên website công ty và cần phải bảo đảm rằng mọi 
thông tin cung cấp thông qua website Công ty sẽ được cung cấp bằng cả tiếng 
Việt và tiếng Anh. 
 

3.27 Công ty cho phép các nhà đầu tư và nhà phân tích đặt ra các câu hỏi liên quan 
đến hoạt động của Công ty. Điều này có thể được thực hiện thông qua các cuộc 
họp mở với nhà đầu tư/ nhà phân tích, họp báo, họp ngắn với nhà đầu tư hay theo 
các hình thức khác mà Công ty cho phép và đảm bảo không vi phạm những quy 
định cấm theo luật pháp/ quy định niêm yết hiện hành. 
 

3.28 Hội đồng Quản trị bảo đảm thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và 
BĐH được công bố công khai nhằm đáp ứng yêu cầu của cổ đông liên quan đến 
thù lao và hiệu quả hoạt động. 

 
G. THIẾT LẬP KHUÔN KHỔ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUYỀN CỦA CỔ 

ĐÔNG 
 
3.29 HĐQT bảo đảm rằng công ty có một hệ thống ghi nhận khiếu nại của cổ đông 

và giải quyết hiệu quả các tranh chấp của công ty. 
 

3.30 Công ty cần phải công bố người sở hữu (nêu rõ đích danh cá nhân) từ 5% tổng 
số cổ phần trở lên. 

 
3.31 Hội đồng Quản trị phải tổ chức họp Đại hội cổ đông hiệu quả. 

 
3.31.1 Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào thời gian và địa 

điểm thuận tiện nhất cho các cổ đông. 
 

3.31.2 Thành viên HĐQT, lãnh đạo cấp cao và đại diện của kiểm toán độc lập 
cần phải tham dự các cuộc họp của cổ đông để trả lời các câu hỏi của cổ 
đông tại cuộc họp. 

 
3.31.3 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường cần 

phải được công bố trên website của công ty trong thời hạn hai mươi bốn 
(24) giờ kể từ thời điểm Đại hội cổ đông kết thúc. 

 
3.32 HĐQT cần phải áp dụng chính sách rõ ràng và minh bạch về quy trình phân phối 

và chi trả cổ tức, đảm bảo công bằng giữa các cổ đông. Cổ đông cần được cung 



9 
 

cấp đầy đủ thông tin về các điều kiện chia cổ tức và thủ tục chi trả mà không gặp 
cản trở về việc nhận cổ tức. 

 
3.33 Đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông.  

 
3.34 Giao dịch với bên liên quan cần phải được thông qua và tiến hành theo cách thức 

đảm bảo các xung đột lợi ích được quản lý hợp lý và bảo vệ lợi ích của công ty 
và cổ đông. 

 
3.34.1 Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 

35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 
12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% 
tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất Công ty với một 
trong các đối tượng sau: 
 
(i) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý 

khác và người có liên quan của các đối tượng này. 
 
(ii) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 

tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên 
quan của họ. 

 
(iii) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 

2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 
 

3.34.2 Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành 
viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, 
giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu 
của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, 
giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành 
viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, 
giao dịch không có quyền biểu quyết. 
 

3.34.3 HĐQT cần phải đảm bảo các giao dịch với bên liên quan được thực hiện 
theo thông lệ thị trường ở tất cả các khía cạnh (ví dụ: giá cả, thời hạn, 
bảo lãnh và các điều khoản chung). Tất cả các giao dịch với bên liên 
quan phát sinh phải được xem xét và phê duyệt/phủ quyết nghiêm ngặt 
theo phân quyền đã được quy định và phải được công bố một cách phù 
hợp. 

 
3.34.4 Thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao phải công khai cho HĐQT 

biết họ có lợi ích đáng kể nào trong bất kỳ một giao dịch hay vấn đề gì 
ảnh hưởng trực tiếp tới công ty hay không, cho dù là trực tiếp, gián tiếp 
hay thay mặt cho bên thứ ba. 

 
H. TĂNG CƯỜNG THAM GIA HIỆU QUẢ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN 

QUAN 
 

3.35 HĐQT đảm bảo rằng công ty tôn trọng lợi ích và quyền lợi hợp pháp của các 
bên có quyền lợi liên quan đã được pháp luật hoặc được cam kết thông qua các 
hợp đồng. 
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3.36 HĐQT ưu tiên áp dụng các chính sách và chương trình dành cho nhân viên, đặc 
biệt là các chính sách về an toàn lao động, phúc lợi và phát triển, để nhân viên 
công ty có thể đóng góp tích cực vào việc đạt được các mục tiêu của công ty. 

 
3.37 HĐQT đảm bảo rằng công ty áp dụng và thực thi chính sách chống tham nhũng 

và chống hối lộ nghiêm ngặt. 
 

3.38 HĐQT đảm bảo rằng các yêu cầu về môi trường và xã hội của công ty được đưa 
vào các yêu cầu đối với các nhà thầu. 

 
IV.  NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT 

 
4.1 Hội đồng quản trị có bảy (07) thành viên. 

 
4.2 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập 
của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

 
4.3 Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó 

tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp 
quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

 
V. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HDQT 

 
5.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

 
5.1.1 Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp. 

 
5.1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ 
đông của Công ty.  
 

5.1.3 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 
quản trị của công ty khác. 

 
5.2 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 

Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
 
5.2.1 Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con 

của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ 
hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó. 
 

5.2.2 Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ 
cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định. 

 
5.2.3 Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con 

đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người 
quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty. 

 
5.2.4 Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty. 
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5.2.5 Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 
liên tục 02 nhiệm kỳ. 

 
5.3 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc 

không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 5.2 Điều này 
và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không 
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp 
thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều 
kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời 
hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản 
trị có liên quan. 

 
VI. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT 

 
6.1 Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên 

HĐQT. 
 

6.2 Chủ tịch HĐQT làm chuyên trách và chịu trách nhiệm chung về tổ chức hoạt động 
của HĐQT. Chủ tịch HĐQT là người đóng vai trò dẫn dắt trong hoạt động của HĐQT. 
Chủ tịch HĐQT có các quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều 25 và 26 Điều lệ công ty. 
Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT có các quyền và nhiệm vụ sau: 

 
6.2.1 Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. 

 
6.2.2 Bảo đảm các thành viên HĐQT được thu thập thông tinh chính xác và kịp 

thời. 
 

6.2.3 Đảm bảo yêu cầu thông tin và các cuộc họp của HĐQT được thực hiện hiệu 
quả. 

 
6.2.4 Hướng hoạt động của HĐQT tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược. 

 
6.2.5 Tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và cải thiện hiệu quả hoạt 

động. 
 

6.2.6 Giám sát việc gia nhập của các thành viên HĐQT mới và phát triển của các 
thành viên HĐQT. 

 
6.2.7 Tạo điều kiện để các thành viên không điều hành/độc lập có những đóng góp 

hiệu quả cho công việc của HĐQT. 
 

6.2.8 Tổ chức bộ máy và các ủy ban trực thuộc HĐQT phục vụ hoạt động của 
HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. 

 
6.2.9 Quyết định tạm ngừng - từng giao dịch, từng lĩnh vực, từng phần hoặc toàn 

bộ - hoạt động của TGĐ, trong khi chờ đợi quyết định chính thức của HĐQT. 
 

6.2.10 Thay mặt HĐQT tiếp nhận và trả lời các báo cáo, đề xuất lên HĐQT của TGĐ 
trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều 
hành. 
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6.2.11 Thay mặt HĐQT ban hành các quy chế, quy định liên quan đến quan hệ nội 

bộ trong công ty.  
 

6.2.12 Thay mặt HĐQT ký ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc 
thẩm quyền của HĐQT. 

 
6.2.13 Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị. 
 

6.2.14 Thay mặt HĐQT ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức 
danh TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng, Trưởng UBKT, Trưởng UBQLRR, 
Trưởng UBLT và các chức danh quản lý khác của Công ty. 

 
6.2.15 Thay mặt HĐQT ký quyết định bổ nhiệm các chức danh nhân sự giúp việc 

chuyên trách cho HĐQT, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 
chức danh này. 

 
6.2.16 Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh TGĐ. 

 
6.2.17 Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

 
6.2.18 Các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế này và Điều lệ Công ty. 

  
6.3 Trường hợp vắng mặt, Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền bằng văn bản cho một thành 

viên khác thay mặt Chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. 
Trường hợp không có người được  ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT không thực hiện 
nhiệm vụ được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên 
HĐQT tạm thời thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo 
nguyên tắc đa số nhất trí. 

 
VII. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT 
 

7.1 Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp 
luật liên quan và Điều lệ công ty. 
 

7.2 Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Phần III Quy chế này. 
 

7.3 Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và chấp thuận sự phân công, phân 
nhiệm của Chủ tịch HĐQT, chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT về kết quả công 
việc của mình. 

 
7.4 Tham gia, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại các phiên họp của HĐQT; Tham 

gia, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại các phiên họp của ủy ban trực thuộc HĐQT 
nếu được phân công tham gia làm thành viên các ủy ban. 

 
7.5 Đề nghị các thành viên khác của HĐQT hoặc yêu cầu BĐH, phòng, ban, đơn vị của 

Công ty cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của mình. 
 
7.6 Có trách nhiệm theo dõi, đánh giá hoạt động của Công ty để xây dựng chiến lược 

phát triển Công ty. 
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7.7 Báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công 
ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên 
HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với 
công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người 
quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; tất 
cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà thành viên đó có thể 
được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Thành 
viên HĐQT chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên HĐQT không có 
lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này. 

 
7.8 Báo cáo kịp thời, đầy đủ với HĐQT các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, 

công ty liên kết và các tổ chức khác (nếu có). 
 
7.9 Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy 

định của pháp luật. 
 
7.10 Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá 
trình xử lý công việc được phân công. 

 
7.11 Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu 

trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh 
vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành 
viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính 
báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức 
họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, 
Điều lệ công ty và Quy chế này. 

 
7.12 Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các 

thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc 
bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về 
việc bàn giao đó. 

 
7.13 Các trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ 

khác của Công ty. 
 

VIII. CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
8.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. 
Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 
triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ 
lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để 
chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
 

8.2 Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 
 

8.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 
 
8.3.1 Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị. 

 
8.3.2 Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác. 
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8.3.3 Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị. 

 
8.4 Đề nghị quy định tại Khoản 8.3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu 

rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản 
trị. 
 

8.5 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 8.3 Điều này. Trường 
hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản 
trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có 
quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

 
8.6 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông 

báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải 
xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 
định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 
quyết của thành viên. 
 
Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 
phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của 
từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 
 

8.7 Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên 
dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ 
số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 
ngàykể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành 
nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 
 

8.8 Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 
trường hợp sau đây: 

 
8.8.1 Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. 

 
8.8.2 Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 

8.11 Điều này. 
 

8.8.3 Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 
hình thức điện tử khác. 
 

8.8.4 Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 
 

8.9 Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 
đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 
chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng 
kiến của tất cả những người dự họp. 
 

8.10 Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 
ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 
quản trị chấp thuận. 
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8.11 Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành 
viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 
thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 
8.12 Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm 
bằng tiếng Anh. Chi tiết Biên bản họp được quy định tại Điều lệ Công ty. 
 

IX. QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY THÀNH VIÊN 
 
9.1 HĐQT của Công ty mẹ đóng vai trò dẫn dắt quản trị Nhóm Công ty một cách hiệu quả, 

bao gồm hoạt động quản trị tại các Công ty thành viên. 
 
9.1.1 Để bảo đảm việc quản trị hiệu quả ở cấp độ Nhóm Công ty, REE Corporation 

xác định cấu trúc Nhóm Công ty,  phân công thẩm quyền trong Nhóm Công ty 
một cách phù hợp dựa trên cơ sở: 
 
(i) Xem xét việc tách một đơn vị kinh doanh trong Nhóm Công ty thành một 

đơn vị có tư cách pháp nhân riêng như là Công ty thành viên hay duy trì 
như là một đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ. Quyết định này dựa trên cơ sở 
xem xét các yếu tố như quản lý rủi ro, xác định bộ phận chịu trách nhiệm, 
tính linh hoạt và nhanh chóng trong việc ra quyết định, chi phí phát sinh 
và các yếu tố khác có liên quan. 
 

(ii) Hướng tới sự cân bằng giữa việc tập trung hóa, duy trì kiểm soát tại Công 
ty mẹ và phân quyền cho các Công ty thành viên. 

 
(iii) Bảo đảm tối ưu hóa trong nguồn lực tài chính và kinh doanh để tạo ra giá 

trị lớn hơn cho Nhóm Công ty thay vì đơn thuần là các giá trị cộng gộp 
từ các Công ty thành viên trong Nhóm Công ty. 

 
9.1.2 Thực thi việc giám sát hoạt động một cách phù hợp tại các Công ty thành viên: 

 
(i) Chiến lược chung của Nhóm Công ty, triết lý quản lý, các giá trị và quy 

tắc ứng xử trong Nhóm Công ty được chia sẻ đến các Công ty thành viên. 
Nhân viên quản lý cấp cao tại Công ty thành viên cần thường xuyên 
truyền đạt những thông điệp này trực tiếp cho nhân viên.  
 

(ii) Hướng dẫn xây dựng chính sách Nhóm Công ty và thủ tục cho các vấn 
đề then chốt (như thương hiệu, các vấn đề liên quan đến môi trường, xã 
hội, thủ tục kiểm soát, chính sách kế toán, tuân thủ và các vấn đề khác). 

 
(iii) Việc giám sát và quản lý Công ty thành viên dựa theo nguyên tắc tiếp 

cận dựa trên rủi ro (nghĩa là, đánh giá rủi ro của từng Công ty thành viên 
theo quy mô và lĩnh vực kinh doanh mà công ty đó hoạt động). 

 
(iv) Xem xét phân cấp quyền ra quyết định từ Công ty mẹ cho các Công ty 

thành viên. Đồng thời có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT chuyên trách 
của Công ty mẹ làm thành viên HĐQT tại các Công ty con để đảm bảo 
hiệu quả quản lý và giám sát. 
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(v) Tổ chức các cuộc họp thường xuyên giữa đại diện Công ty mẹ và các 
Công ty thành viên để nắm bắt tình hình thực hiện mục tiêu và kết quả 
hoạt động. Bảo đảm trao đổi chủ động giữa các BĐH tại Công ty mẹ và 
Công ty thành viên. HĐQT Công ty mẹ chịu trách nhiệm giám sát tính 
thường xuyên và hiệu quả trong các trao đổi này. 

 
(vi) Công ty thành viên báo cáo đầy đủ và phù hợp lên Công ty mẹ: Các Công 

ty thành viên thiết lập khung báo cáo nội bộ thích hợp, đầy đủ, kịp thời 
và chính xác trên cơ sở Công ty mẹ có toàn quyền truy cập vào hệ thống 
thông tin tại Công ty thành viên, được đảm bảo thông tin liên lạc liên tục, 
cung cấp một cách có tổ chức. Trên cơ sở khung báo cáo nội bộ, Công ty 
mẹ xác định trước các thông tin quan trọng, không giới hạn trong các 
thông tin hoạt động chính và tần suất của các thông tin này. 

 
(vii) Công ty mẹ có quyền quyết định bổ nhiệm/đề cử các thành viên HĐQT 

làm thành viên HĐQT tại các Công ty thành viên. Đồng thời HĐQT của 
Công ty mẹ có quyền quyết định bổ nhiệm các thành viên quản lý cấp 
cao của Công ty mẹ làm thành viên HĐQT/HĐTV/KBS và các vị trí khác 
trong BĐH tại các Công ty thành viên.  

 
9.1.3 Quản lý danh mục kinh doanh trong Nhóm Công ty một cách phù hợp: 

 
(i) Nhóm Công ty và Công ty mẹ tập trung xem xét: xây dựng tiêu chuẩn cho 

một khoản đầu tư mới (bao gồm giao dịch mua bán và sáp nhập), thời gian 
đánh giá dự án, quyết định rút khỏi hoạt động kinh doanh không hiệu quả 
và không phải là cốt lõi; và làm rõ đơn vị, quy trình cần được đánh giá. 
 

(ii) HĐQT Công ty mẹ phê duyệt các quyết định thành lập mới hoặc mua lại 
để sở hữu công ty khác, đặc biệt với các quyết định liên quan đến mua lại 
chiến lược, tham gia vào ngành kinh doanh mới của Nhóm Công ty.  
 

9.1.4 HĐQT Công ty mẹ đóng vai trò giám sát việc thực hiện quản lý rủi ro và khủng 
hoảng: 

 
(i) Giám sát việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong toàn Nhóm Công ty, 

với các biện pháp cụ thể như hướng dẫn xây dựng quy tắc nội bộ, hạ tầng 
thông tin, quy tắc tuân thủ văn hóa Nhóm Công ty và triết lý quản lý. 
 

(ii) Quản lý cấp cao tại Công ty mẹ thường xuyên phổ biến thông điệp về văn 
hóa quản trị trong Nhóm Công ty và tính tuân thủ. 

 
(iii) Soát xét kênh báo cáo trực tiếp về pháp lý và tuân thủ giữa Công ty thành 

viên và Công ty mẹ, tách biệt với kênh báo cáo hoạt động kinh doanh 
thông thường để đảm bảo tính độc lập. 

 
(iv) Bảo đảm kênh báo cáo độc lập của bộ phận kiểm toán nội bộ trực tiếp đến 

HĐQT thông qua UBKT của Công ty mẹ. Xác định cơ chế kiểm toán nội 
bộ tại Công ty thành viên một cách phù hợp trên cơ sở kiểm toán nội bộ 
của Công ty mẹ trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm toán tại Công ty thành 
viên. 
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(v) Dưới dự giám sát của HĐQT Công ty mẹ, BĐH các Công ty thành viên 
chịu trách nhiệm xây dựng quy trình quản lý, xử lý khủng hoảng. HĐQT 
của Công ty thành viên phải chịu trách nhiệm chính về các vấn đề tuân 
thủ và quy định liên quan đến khủng hoảng xảy ra tại Công ty thành viên 
đó; tuy nhiên, Công ty mẹ giữ vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng các biện 
pháp khắc phục để ngăn chặn sự tái diễn ở cấp độ Nhóm Công ty. 

 
X. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT VÀ TGĐ 

 
10.1 HĐQT, TGĐ phối hợp hoạt động theo các nguyên tắc sau: 
 

10.1.1 Luôn vì lợi ích chung và đảm bảo hoạt động thông suốt, trôi chảy của Công 
ty. 

 
10.1.2 Tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Nội bộ về 

Quản trị Công ty, Quy chế này và các quy định của Công ty. 
 

10.1.3 Thực hiện nguyên tắc độc lập, công khai, minh bạch, không có hoạt động nào 
là bí mật trong mối quan hệ giữa HĐQT và TGĐ. 

 
10.1.4 Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và 

thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. 
 

10.1.5 HĐQT và TGĐ phải phối hợp hoạt động theo tinh thần đảm bảo sự thống nhất 
trong quản lý và điều hành Công ty; đảm bảo đoàn kết nội bộ và tăng cường 
sự hỗ trợ nhau trong lãnh đạo, chỉ đạo vì sự phát triển của Công ty và đúng 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 
10.1.6 Thành viên HĐQT có thể trực tiếp làm việc, chất vấn, trao đổi với TGĐ để 

nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian làm việc, chất vấn, 
trao đổi phải có kế hoạch trước ít nhất 03 (ba) ngày, không để ảnh hưởng đến 
công tác điều hành hoạt động hàng ngày của TGĐ. 

 
10.1.7 HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát TGĐ trong việc điều hành hoạt động 

kinh doanh thường lệ của công ty. Tuy nhiên, Thành viên HĐQT không được 
nhân danh HĐQT can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành hàng ngày của 
TGĐ. 

 
10.2 Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và TGĐ 
 

10.2.1 HĐQT ban hành các nghị quyết để TGĐ và BĐH thực hiện. Đồng thời, HĐQT 
kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. 

 
10.2.2 Trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến việc Công ty không thể thực 

hiện được và/hoặc gián đoạn việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của 
HĐQT, TGĐ có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm với HĐQT và đề 
xuất các giải pháp khắc phục. Các sự cố được coi là bất khả kháng khi là sự 
cố xảy ra một cách khách quan, ngoài ý muốn, không lường trước được và 
vượt quá tầm kiểm soát của TGĐ và BĐH. 
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10.2.3 TGĐ có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích có thể 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. 

 
10.2.4 Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông 

báo cho TGĐ về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trước ít nhất là 60 ngày. 
 

10.2.5 Các nghị quyết của HĐQT được gởi đến TGĐ trong vòng 05 ngày kể từ ngày 
xác lập.  

 
10.2.6 Trong trường hợp cần thiết, HĐQT (có thể thông qua Chủ tịch HĐQT) có 

quyền yêu cầu TGĐ, cán bộ quản lý trong Công ty cung cấp các thông tin về 
hoạt động của Công ty. 

 
10.2.7 HĐQT thông qua các Ủy ban phụ trách về các lĩnh vực để thực hiện vai trò 

kiểm soát, giám sát điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản 
trị, thành viên BĐH theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nói trên. 

 
10.2.8 HĐQT 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 HĐQT đối với 
thành viên HĐQT, thành viên BĐH dựa vào chính sách, quy trình và thủ tục 
đánh giá thành quả, hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên 
và tập thể HĐQT và BĐH. 

 
10.2.9 HĐQT có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thi hành các quyết định của TGĐ nếu 

xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các Quyết định của 
HĐQT và ĐHĐCĐ. 

 
10.2.10TGĐ không nhận hối lộ, dù trực tiếp hay gián tiếp làm ảnh hưởng tới lợi ích 

và uy tín của Công ty. 
 

10.2.11Các trách nhiệm khác của TGĐ được quy định bởi Điều lệ công ty và sẽ được 
cụ thể hóa trong hợp đồng lao động ký giữa TGĐ và Chủ tịch HĐQT. 

 
10.2.12Thành viên HĐQT, TGĐ nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để 

thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh 
của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước 
HĐQT và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của HĐQT 
chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận 
của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty. 

 
XI. PHÂN CẤP QUYỀN HẠN GIỮA HĐQT VÀ TGĐ 

 
11.1 Nguyên tắc phân quyền 
 
TGĐ là người đại diện theo pháp luật của công ty, được chủ động, có toàn quyền quyết định 
mọi vấn đề liên quan đến việc điều hành giao dịch thường lệ và đảm bảo hoạt động thông 
suốt hàng ngày của công ty và các đơn vị thành viên theo đúng và trong giới hạn thẩm quyền, 
ủy quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này, văn bản ủy quyền của 
HĐQT, Chủ tịch HĐQT ban hành đối với từng dự án, chương trình, từng giai đoạn và trong 
các trường hợp đặc biệt. 
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11.2 Trong lĩnh vực huy động vốn 
 
11.2.1 HĐQT có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ công ty, mà đặc biệt là các 

quyền: 
 

(i) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. 
 

(ii) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 
bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác. 

 
(iii) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty. 

 
(iv) Quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác. 

 
(v) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng 

quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước.  
 

(vi) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi. 
 

(vii) Quyết định phương án triển khai việc mua lại hoặc thu hồi cổ phần. 
 

(viii) Quyết định thoái vốn tại các doanh nghiệp. 
 
11.2.2 HĐQT có thể ra nghị quyết giao quyền cho TGĐ thực hiện một hoặc một số 

các quyền trên.  
 
11.2.3 TGĐ có trách nhiệm báo cáo HĐQT và Chủ tịch HĐQT về tiến độ và kết quả 

các thực hiện các công việc được giao theo Nghị quyết của HĐQT. 
 

11.2.4 Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 
 

11.3 Trong lĩnh vực đầu tư ra ngoài công ty 
 

11.3.1 Trong khuôn khổ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT quyết 
định việc góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty liên 
doanh, góp vốn tham gia hợp tác kinh doanh mua cổ phần của doanh nghiệp 
khác (sau đây gọi tắt là Đơn vị liên doanh hay công ty có vốn góp của Công 
ty. 

 
11.3.2 TGĐ công ty có trách nhiệm quản lý và tổ chức theo dõi quản lý một cách có 

hiệu quả việc sử dụng các khoản vốn góp này tại các Công ty thành viên, 
Công ty liên doanh liên kết. TGĐ và Nhân sự được đề cử tham gia thành viên 
HĐQT/HĐTV/BKS/BĐH của Công ty có trách nhiệm báo cáo cho Chủ tịch 
HĐQT/HĐQT định kỳ tại các cuộc họp hoặc theo yêu cầu về tình hình và 
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty thành viên, Công ty liên 
doanh liên kết có vốn góp của Công ty. 

 
11.3.3 Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 

 
11.4 Trong lĩnh vực đầu tư tài sản của Công ty 
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11.4.1 HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư và dự án đầu tư có tổng mức đầu 
tư dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 
Công ty. 

 
11.4.2 Chủ tịch HĐQT có thể quyết định thành lập Hội đồng đầu tư do TGĐ làm 

Chủ tịch để xem xét đề xuất HĐQT quyết định: 
 

(i) Phê duyệt toàn bộ các thủ tục đầu tư, bao gồm: báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu 
thầu/chào hàng/chào giá, hợp đồng; thiết kế, dự toán, tổng dự toán; chi phí 
phát sinh; quyết toán vốn đầu tư và các công việc khác trong giai đoạn chuẩn 
bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư và đưa dự án vào sử dụng. 
 

(ii) Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án có giá trị phát sinh đến 5% (năm) 
ngoài ngân sách đầu tư đã được duyệt. 

 
(iii) Phê duyệt phát sinh của các hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án có chi 

phí phát sinh vượt quá thẩm quyền phê duyệt của TGĐ. 
 

11.4.3 Đối với những dự án, Hợp đồng đang thực hiện, TGĐ có quyền phê duyệt và 
chịu trách nhiệm đối với những chi phí phát sinh liên quan và tổng các chi phí 
phát sinh không được vượt quá 5% giá trị hợp đồng và báo cáo bằng văn bản 
cho HĐQT/Chủ tịch HĐQT ngay sau đó. 

 
11.4.4 Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 

 
11.5 Trong lĩnh vực Hợp đồng: 

 
11.5.1 HĐQT thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch 

khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ những Hợp đồng theo Điều lệ Công ty 
phải do ĐHĐCĐ phê duyệt. 

 
11.5.2 TGĐ sử dụng các khoản tín dụng của ngân hàng theo phê duyệt, phát hành 

bảo lãnh ngân hàng / thư tín dụng.  
 

11.5.3 Hàng năm căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, TGĐ lập đề 
xuất sử dụng hạn mức tín dụng ở tất cả các ngân hàng sẽ cung cấp cho Công 
ty và các đơn vị thành viên về bảo lãnh các loại và vay bổ sung vốn lưu động 
để trình HĐQT xem xét và phê duyệt. 

 
11.5.4 TGĐ chịu trách nhiệm ký kết các Hợp đồng đã được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ 

phê duyệt.  
 

11.5.5 Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 
 

11.6 Trong lĩnh vực mua sắm, quản lý, thanh lý, nhượng bán tài sản 
 

11.6.1 HĐQT quyết định: 
 

(i) Quyết định bán số tài sản, cho thuê tài sản có giá trị dưới 35% tổng tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ngoài trừ việc bán tài 
sản có giá trị thuộc phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 
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(ii) Phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản hàng năm của Công 

ty và các khoản mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản không nằm trong kế 
hoặc hoặc vượt kế hoạch, ngân sách đã được phê duyệt hàng năm. 

 
(iii) Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 

 
11.6.2 Tổng Giám Đốc quyết định: 
 
(i) Chỉ đạo tổ chức và thực hiện tất cả việc đầu tư, mua sắm, quản lý, sửa chữa, 

thanh lý tài sản theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt. Chịu trách nhiệm 
đối với kế hoạch, trình tự, thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu/nhà cung 
cấp, chủ trì quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành nằm trong kế 
hoạch đầu tư, mua sắm đã được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phê duyệt. 

 
(ii) TGĐ có quyền quyết định thanh lý nhượng bán các tài sản theo kế hoạch 

được HĐQT phê duyệt. Thành lập, thay đổi hoặc giải thể Hội đồng định giá 
tài sản, hội đồng thanh lý tài sản để quản lý, theo dõi việc thanh lý tái sản khi 
có quyết định xử lý tài sản. Thanh lý tài sản được hiểu là tiến hành hủy, bán 
các tài sản hết giá trị hoặc còn giá trị nhưng hư hỏng, mất phẩm chất…không 
còn sử dụng và đã có quyết định thanh lý. 

 
(iii) Ngoài việc chấp hành các quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty, việc 

đầu tư, mua sắm, quản lý, sửa chữa, thanh lý tài sản phải tuân thủ các quy 
định liên quan của pháp luật. 

 
(iv) Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 

 
11.7 Trong lĩnh vực tổ chức – nhân sự 

 
11.7.1  Về lĩnh vực tổ chức bộ máy: 
 
(i) HĐQT 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, mua cổ phần của doanh 
nghiệp khác; phê duyệt tổng quỹ lương và chi phí theo lương hàng năm của 
Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc. 

 
(ii) TGĐ Công ty ký quyết định thành lập hoặc giải thể các phòng ban chức năng 

của Công ty phù hợp với cơ cấu tổ chức chung của Công ty đã được HĐQT 
phê duyệt; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 
phòng, ban của Công ty. 

 
(iii) Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 

 
11.7.2  Về lĩnh vực nhân sự: 

 
(i) HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh quản 

lý bao gồm Chủ tịch HĐQT, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, TGĐ, Phó 
TGĐ, Kế toán trưởng, Thư ký/Ban Thư ký Công ty, Người phụ trách quản 
trị Công ty. 
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(ii) HĐQT ban hành Quy chế đề cử nhân sự tham gia vào HĐQT/HĐTV/BKS/ 
BĐH của Công ty tại các Công ty thành viên, Công ty liên doanh liên kết. 
TGĐ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách nhân sự tham gia vào 
HĐQT/HĐTV/BKS/ BĐH của Công ty tại các Công ty thành viên, Công ty 
liên doanh liên kết. 

 
(iii) TGĐ quyết định các chức danh quản lý khác ngoài các chức danh thuộc 

thẩm quyền của HĐQT. TGĐ quyết định số người lao động, tuyển dụng, ký 
kết, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động của Công ty. 

 
(iv) TGĐ bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro. Ban hành 

Quy chế hoạt động và kế hoạch hằng năm của Ban kiểm toán nội bộ và quản 
lý rủi ro (theo đề xuất bởi Trưởng ban) và báo cáo Chủ tịch HĐQT.  

 
(v) TGĐ thực hiện việc tuyển dụng lao động, thực hiện việc khen thưởng, kỷ 

luật, sa thải, người lao động phù hợp với quy định của luật lao động, Điều 
lệ và Nội quy của Công ty;  

 
(vi) Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo TGĐ tuyển dụng và 

duy trì các cán bộ quản lý có trình độ, năng lực và đạo đức tốt cho Công ty. 
Các tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn phải được ưu 
tiên khi TGĐ lựa chọn các cán bộ quản lý. 

 
(vii) Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 

 
11.7.3 Về việc cử cán bộ đi công tác hoặc đào tạo trong nước hoặc ở nước ngoài 

(theo quy định bắt buộc hoặc theo kế hoạch của Công ty). 
 

(i) TGĐ quyết định cử Phó TGĐ, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát nội 
bộ và quản lý rủi ro và các cán bộ quản lý khác của Công ty đi công tác/đào 
tạo trong nước hoặc ở nước ngoài theo yêu cầu công việc hoặc theo quy 
định bắt buộc. 

 
(ii) Chủ tịch HĐQT quyết định cử TGĐ, các thành viên HĐQT đi công tác/đào 

tạo trong nước hoặc ở nước ngoài theo yêu cầu công việc hoặc theo quy 
định bắt buộc. 

 
(iii) Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 
 

11.8 Về thực hiện trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ và cơ quan quản lý có thẩm quyền 
 

11.8.1 HĐQT (hoặc Ủy ban Kiểm toán nội bộ, nếu được ủy quyền) báo cáo và giải 
trình trước ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính hàng năm, định kỳ. 

 
11.8.2 Theo yêu cầu của HĐQT, TGĐ báo cáo và giải trình trước HĐQT, ĐHĐCĐ 

về: 
 

(i) Tình hình thực hiện định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và 
kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý/năm trên cơ sở thực hiện các văn bản 
chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và trung hạn đã được HĐQT 
phê duyệt; 
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(ii) Tình hình sử dụng vốn, đầu tư mua sắm, cầm cố, thuê mướn, thanh lý, chuyển 
nhượng các tài sản cố định, sử dụng lao động và các vấn đề khác thuộc quyền 
hạn của TGĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty; 

 
(iii) Các báo cáo theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan, chính quyền các 

cấp về an ninh, an toàn toàn vệ sinh môi trường cũng như những hoạt động 
xã hội khác của Công ty. 

 
(iv) TGĐ - Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc 

quản lý, cấp sổ chứng nhận cổ đông, các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, 
quản lý thực hiện các quyền khác của cổ đông theo quy định của pháp luật 
và Điều lệ Công ty. 

 
(v) TGĐ có thể quyết định các biện pháp khẩn cấp trong những trường hợp khẩn 

cấp như: thiên tại, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất khả kháng,…. và chịu trách 
nhiệm về các quyết định này, đồng thời phải báo cáo Chủ tịch HĐQT ngay 
khi điều kiện khách quan cho phép. 

 
(vi) Các quy định khác tại Điều lệ Công ty. 

 
XII. TRAO ĐỔI THÔNG TIN, LIÊN LẠC, SỬ DỤNG CON DẤU CÔNG TY VÀ XIN Ý 

KIẾN  
 

12.1 Công cụ được ưu tiên sử dụng trong liên lạc, trao đổi thông tin giữa HĐQT và TGĐ 
là thư điện tử (Email), ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Các văn bản báo cáo, 
hay xin ý kiến quyết định của HĐQT, hoặc Chủ tịch HĐQT nếu gửi qua Email cần 
phải gửi từ địa chỉ đã được thống nhất trước giữa TGĐ và các thành viên HĐQT; gửi 
từ địa chỉ khác được coi là vô giá trị. 

 
12.2 TGĐ là người chịu trách về việc bảo quản và sử dụng con dấu tròn của Công ty phù 

hợp với điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật. Các văn bản do Chủ tịch 
HĐQT, TGĐ hoặc người được ủy quyền ký ban hành được phép sử dụng dấu tròn 
của Công ty. 

 
8.1 Các giao dịch, hợp đồng cần xin ý kiến phê duyệt của HĐQT phải được trình cho 

HĐQT ít nhất là 03 ngày làm việc trước thời điểm ký kết hoặc thực hiện. Đối với 
những việc khác, thời gian tối thiểu cần thiết để HĐQT cho ý kiến là 01 ngày. 

 
12.3 Chủ tịch HĐQT thông báo quyết định của mình bằng văn bản, qua Email, hoặc trong 

trường hợp cần thiết, có thể tạm thời bằng miệng sau đó bổ sung văn bản. Trong bất 
cứ trường hợp nào sự im lặng của Chủ tịch HĐQT cũng không được hiểu là sự chấp 
thuận hay phản đối.  

 
XIII. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM QUY CHẾ 
 

13.1 Trong phạm vi thẩm quyền của mình, trừ trường hợp xảy ra rủi ro gây tổn thất cho 
Công ty mà thành viên HĐQT và TGĐ được kết luận là không có chủ ý gây tổn thất 
cho Công ty và được cơ quan bảo hiểm bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm. Thành 
viên HĐQT và TGĐ chỉ phải chịu trách nhiệm cá nhân và có nghĩa vụ bồi thường 
cho công ty đối với những quyết định, hành vi có chủ đích hoặc do bất cẩn của mình 
mà gây ra thiệt hại.  
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13.2 HĐQT có thể bãi nhiệm TGĐ khi có đa số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành 
(trong trường hợp này không tính biểu quyết của TGĐ nếu cũng là một thành viên 
HĐQT) và bổ nhiệm một TGĐ mới thay thế. 

 
XIV. ĐÁNH GIÁ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI TGĐ  

 
14.1 Đánh giá hoạt động: Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đánh giá phẩm chất, năng lực, 

kết quả và hiệu quả điều hành của TGĐ điều hành theo định kỳ 06 tháng và hàng năm 
trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.  

 
14.2 Khen thưởng: HĐQT quyết định việc khen thưởng cụ thể cho TGĐ theo chính sách 

của Công ty, chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý của Công ty. 
 

14.3 Kỷ luật: TGĐ chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT 
và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. TGĐ có thể 
bị kỷ luật hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp đã được quy định 
trong Điều lệ Công ty, Quy chế này và theo quy định của pháp luật. 

 
XV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 30 tháng 03 năm 2021. 
 
       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  
 
 
 
 

  
 NGUYỄN THỊ MAI THANH 

 
 
 

 
                                                                                   
 
 
 
                   



BA! HO! BONG CO BONG THIJNG NIEN TA! KHOA 2020 
Ngày 30 tháng 03 näm 2021 

 

Corporation 

  

T TRINH 
PHIIONG AN PHAN PHOI LQI NHULN NAM TA! CHINH 2020 

vA KE HOiCH CO T1C NAM TA! CHINH 2021 

KInh thixa Qu C dông, 

- COn Diu l cong ty v vic phOn phi lo'i nhuán; 
- COn thNghj quyêt Dqi hi dOng CO dOng thu'àng niên tài khóa 2019 tO chz.'rc ngày 15/05/2020, 

COn th Báo cáo tài chInh hop nhOt nOm 2020 cia Cong ty CO phOn Cci Din Lcznh cM du'crc 
Cong ty Kiêm toán Ernst & Young kiêm toán và xác nhç2n. 

Hôi dng Quán tn trân trong trInh Di hi dng C dông phrnmg an phân phi lçii nhun näm 2020 
nhu sau: 

DVT: VND 

- Lo'i nhuân sau thué näm 2020 (1) 1.628.076.208.584 

- Trr 1i nhun cong ty LDLK 2020 hp nht theo phuo'ng 
phap von chu s huu 

(914.775.593.286) 

- C tue cong ty LDLK nhn b&ng tin näm 2020 3 65.326.957.907 

- Lqi nhun thrqc phân phi nAm 2020 1.078.627.573.205 

- Chi trã c tue bang tin näm 2020 (2) 0 

- Lçri nhun 2020 cOn 1i sau khi phãn phôi (1) — (2) 1.628.076.208.584 

Co tfrc näm 2020: 

Hi dng Quãn trj d xuttDai hi dng C dong không chia c ti1c nãm 2020 nhm miic tiêu tái 
dâu tu toàn b 1çi nhun dê dam bâo nguôn von dâu tu cho cac d%r an trong linh virc din, nuOc và 
bat dng san trong näm 2021 sau khi tái cau tric cac linh v11c  hoat dng kinh doanh cüa REE theo 
mô hInh cong ty holding. 

Kê hoach c tác näm 2021: 

Nham dam bão ngun vn tir có cho vic du tii, phat trin các dir an mâi, Hi dng Quan trj dê 
xuât Di hi dông Co dông üy quyên cho HOi  dong Quan trj quyêt djnh mUc chi trâ cô ti.'rc phü hçip 
cho näm 2021 de giü 1i mOt  phân hoc toàn b lçvi nhun dê tái dâu tu cho các ké hoch phát triên 
cüa cong ty. 

Ai trj kInh trinh Di hi xem xét thông qua. 

/k:/ 
MhoiDo g! uánTr! 

Nguyen Th Mai Thanh 
Chü t!ch 



DAI HO! BONG CO BONG THIfONG NIEN TAI KHOA 2020 
Ngày 30 tháng 03 näm 2021 

 

Corporation 

  

TO TRINH 

THU LAO HO! BONG QUAN TR! VA CAC UY BAN 

KInh thi.ra Qu C dông, 

Hi dông Quàn trj xin báo cáo ye thu lao Hi dng Quãn trj và các Uy ban trrc thuc nàm 2020 
nhu sau: 

Thu lao Hi dng Quãn tr nàm 2020: 

Nghi quyt Dai hôi dng C dong thung niên tài khóa 2019 ngày 15/05/2020 dã phê chun 
tong thu lao cho 11am tài chInh 2020 ma Hi dông Quãn trj và các Uy ban trirc thuc duçc 
hixâng là 8.000.000.000 dông. Tong thu lao da chi trong näm 2020 là 4.410.000.000 dông. 

JJ xut cho nãm 2021: 

Thu lao cüa Hôi dèng Quãn trj và các Uy ban trrc thuc Hi dng Quãn trj là 7.200.000.000 
dông. 

HiQÜI 
cc G T' 

HLBng Q 
LAH  

Inh trmnh Di hi xem xét thông qua. 

TrI 

Nguyn Th1 Mai Thanh 
Chü tjch 



DAI HO! BONG CO BONG THU'NG NIEN TA! KHOA 2020 
Ngày 30 tháng 03 nAm 2021 

T TRINH 
PH!X€NG AN ST DVNG  CO PHIEU QUc' 

KInh thtra Qu C dông, 

- Can ci Quye't dinh cia Ht5i dng Quán trj sO' 22/2020/QD-HDQT-REE ngày 30/10/2020; 
- COn c& Báo cáo cza Tong Giám dOc sO 266/CDL.2020 ngày 30/12/2020 ye ket qua giao 

dich mua CO phiêu qu9. 

Nhm khuyn khIch, clng viên nhân viên quãn l, dng thai to sir gn kêt vOi hiu qua hoat 
dng và sir phát triên ben vctng cUa cong ty, Hi dông Quãn trj trân tr9ng kinh trinh Di hOi 
dông Co clông phucmg an sir diving cô phiêu qu clê ban giá uu dãi cho nhân viên nhu sau: 

1- Ten cô phiêu: Co phiêu Cong ty Co phân Co Din Ltnh 
2- M chiimg khoán: REE 
3- Loi cô phiêu: Co phiêu phô thông 
4- Mnh giá co phiêu: 10.000 clônglcô phiêu 
5- Tong so cô phiêu dAphát hành: 3 10.058.841 cô phiêu 
6- So hrng CO phiêu clang luu hành: 3 09.050.926 cô phiêu 
7- Tong so cô phiêu qunäm gitnxOc khi thirc hin giao djch: 1.007.915 cô phiêu 
8- Tong so lung cô phiêu qu clang k' ban: 1.007.915 cô phiêu 
9- Tong giá trj clang k ban theo mnh giá: 10.079.150.000 dông 
10- T' 1 clang k ban (tOng sO hxçng cô phiêu qu clang k bánlsO luçing cô phiêu clang 

lu'u hành): 0,33% 
11- Muc clIch ban cO phiêu qu: dung c phiêu qu5 clê ban giá uu clAi cho nhân viên quãn 

l có thành tIch kinh doanh xuât sac. 
12- Phuong thirc giao djch: chuyên quyên sâ hUii qua Trung tam Luu k Chi'mg khoán 

Vit Nam (VSD). 
13- Nguyen täc xác cljnh giá: giá ban cô cljnh là 10.000 clOng/cO phiêu 
14- Thôi gian dir kiên giao djch: 

• Dot 1: trong Qu' 01 näm 2022 
• Dçt 2: trong Qu 01 nãm 2023 

Hi clng Quan trj kInh trInh Dai  hi xem xét thông qua: 

• Phi.rong an sir ding c phiu qu nêu trên; 
• Uy quyên cho Hi dng Quãn trj: quyt cljnh danh sách và s hrcing c phiu nhân 

viên dirçc mua tr vic ban cO phiêu qu5 vâi giá u'u clai cüa trng clçit, thrc hin toàn 
b cac cOng vic va cac thu tiic lien quan vi CáC co quan chirc nang nhu Uy ban 
Chi.ng khoán Nhà nixOc, S& Giao djch chirng khoán, Trung tam Luu k Chü'ng khoán 

theo cliing các quy cljnh cüa pháp lust hin hành. 

\ \ rM.1{iBTo'ng\Qan Tn 

t1tCd O1t 

Nguyéii j Mai Thanh 
Chü tich 



   

Dir thão 

CONG TY CO PHAN 
CO DIN LJNH 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA WET NAM 
Dc Lp — Ti,r Do — Hanh Phüc 

oOo  
S: 01/2021/DHDCD-BB 

BIEN BAN HOP BAT HO! BONG CO BONG THUNG NIEN TA! KHOA 2020 
CONG TY CO PHAN CO BIEN LANH 

Horn nay, ngày 30/03/202 1, Hi dng Quán trj (HDQT) Cong ty CP Co Din Lanh  (Cong ty) — dja chi 364 
Cong HOa, Phithng 13, Qun Tan BInh, TP.HO ChI Minh, Giây chirng nhân dang k2 kinh doanh so 
0300741143 do S Kê hoach và Dâu ti.r cp diêu chinh mOi nhât vào ngày 03/08/2020 — triu tp Dai  Hi 
Dông Co Dong (DHDCD) thuOng niên tài khóa 2020. 

ThO gian: giO phit, ngày 30 thang 03 näm 2021 
Dja diem: Hi truOng tôa nhà e.town 

364 Ciig HOa, P.13, Q.Tân BInh, TP.HCM 

Chuong trInh Dai  Hi: Nhu ni dung Chucmg trInh dInh kern 

- THANH PHAN THAM DU vA TINH HqP PHAP, HQP L CUA CUQC HQP BHBCB 

Thành phAn tham du:  
- Các CO dOng Cong ty 
- Hi Dong Quáii TrI: 

1. Ba Nguyen Thj Mai Thanh — ChU tjch 
2. Ong Benjamin Herrenden B irks — Phó ChO tjch 
3. Ong Nguyen Ngçc Thai BInh — Thành viên 
4. Ong Dng Hông Tan — Thành viên 
5. Ong Stephen Patrick Gore — Thành vien 

Dai din Cong ty kiêm toán Ernst & Young (Vietnam) 

TInh hop pháp, hap lê cüa Dai hôi:  
Ban tO chic dai  hi báo cáo tInh hInh Co dông tham dir. 
NguOi trInh bay: Ba Lai L Hi.rang — Ni dung chi tiêt nhr Biên bàn kiêm tra diêu kin Co dOng dInh 
kern. 
Tom tat: t' l cô dong tham dij nhu sau: 

• Tong so cô phiêu phô thông dã phát hành là 310.058.841 cO phiêu; 
• VI 1oi trir 1.007.915 cO phiêu qu5', nên sO cô phiêu có quyên biêu quyêt dang luu hành là 

309.050.926 cô phiêu do 19.044 cO dOng s& hu; 
SO CO dông tham di' Dai  hi ngày hOrn nay là  cO dông, dai  din cho 

 cô phiêu, chiêm t' trçng % trén tOng so 3 10.050.926 cO 
phiêu có quyên biêu quyêt. 

Can cir khoàn 1 Diu 145 cOa Lust Doanh Nghip näm 2020 và Diu 18 Khoán 1 Diu ! Cong ty, Dai  hi 
dOng cO dOng thuOng niên tài khóa 2020 cOa Cong ty Co phân Co Din Lanh  dü diu kin dê tién hành. 

- DIEN TIEN BA! HO! 

A - Thfl tic tin hành cuc hQp BHBCB 

Ba Lai L Huong thay mt Ban t chirc dai hi giOi thiu Chü t9a Doàn gm: 
1. Ba Nguyen Thj Mai Thanh — ChCi tjch 
2. Ong Benjamin Herrenden B irks — Phó ChO tjch 
3. Ong Nguyen Ngoc Thai BInh — Thành viên 
4. Ong Dng Hông Tan — Thành viên 



5. Ong Stephen Patrick Gore — Thành viên 

Thir k Doàn gm: 
i. Ba Trân Kim Linh - Thi.r k' HDQT 
2. Ong Nguyen Thành Phong — TrQ !' Tong Giám Doe 

Thành phAn Ban kim phiu biu quyt: 
1. Ong Dng Quang Vinh — Tnrông ban 
2. Ba Lai Lê Hirang — Thành vién 
3. Ong Nguyn Nht Hoàng — Thành viên 

Dai hi th6ng nht kin vói t ! chap thun 100% thành phn Chü tQa Doan, Thu k Doàn và Ban kim 
phiêu dirçc dé cCr. 

B - Báo cáo thtrO'ng niên và các to' trInh 

Thü 1: Sfra diii, bô sung Diu I 
Ngiri trInh bay: Ong Quách Vinh BInh — TB KTNB & KSRR 

Ni dung chi tiét: To' trInh sCra dOi, bô sung Diéu 1 

Hi Dtng Quán Trj trInh Di hi dng C dOng phê chun sra di, b sung Diu l nhu dInh kern. 

T' 1 biu quyt nhis sau: 

Dong Y 
- quyn biu quyt Chim t lê % s c phn có quyn 

biéu quyét tham dir dai  hi 

Kh" ong ong y' 
quyn biu quyt Chim t'1ê % sé, c phAn có quyn 

biéu quyêt tham dtj di hi 

'' kin kh 
quyn biu quyt Chim t' 1 % sé c phAn có quyn 

biéu quyét tham dr dai  hi 

Thu 2: Min nhim thành viên Hi dng Quãn trj (HDQT) 
Nguô'i trInh bay: Ong Quách Vinh BInh — TB KTNB & KSRR 

Ni dung chi tiêt: TO trInh sCra dôi, bô sung Diéu l 

Ngày 18/02/202 1, Ong Benjamin Herrenden Birks có dan xiii tr nliim chüc danh thành vién HDQT g11i dn 
tri so' Cong ty Co phn Ca Din Lnh. Can ci.r Diem b Khoán 4 Diêu 24 Diu l cOng ty và Diem bKhoán I 
Diéu 160 Luat Doanh nghiep 2020, Hoi dong Quan tn trinh Dai hôi Co dOng thong qua viec mien nhiem 
chirc danh thânh vien Hi dông Quán trj dOi vó.i Ong Benjamin Herrenden Birks kê tir thai diem két thüc 
Dai hi Co dông ngày 30/03/202 1. 

T' ! biu quy& nhix sau: 

Dong Y 
quyn biu quyt Chirn tlê % s c phn có quyn 

biêu quyêt tharn dr di hi 

Kh dA ong ong 
quyn biu quyt Chim t1 % s c phn có quyn 

biêu quyêt tham dr dai  hi 

' kin 
quyn biu quyt Chim t"le % s c phn có quyn 

biêu quyêt tham dr di hi 

Thir 3: Thông qua danh sách ü'ng viên thành viên Hi dng Quãn tr (HDQT) bâu b sung thay th 
cho thO'i gian cOn Li cüa nhim ky 2018 — 2022 

NguOi trinh bay: Ong Quách Vinh BInh — TB KTNB & KSRR 
Ni dung clii tiêt: TO trInh süa dôi, bô sung Diêu 1 

2 



Theo thông báo cüa cong ty ngày 08/02/2021 và 18/02/2021 v vic d cir 1rng vin tham gia bu b 
sung vào vi trI thành viên HDQT cho thO gian cOn Ii ccia nhim k' 2018 - 2022. Den 17 giO ngày 
17/03/202 1, cOng ty dã nhn du'qc ho so' dê cr, t1ng cU cUa các rng viên tham gia bâu bô sung vào vi tn 
thành viên Hi dOng Quãn trj sau day: 

Hovàtên: 
Sinh ngày: 
QuOc tich: 
So CMND/Passport: 
Dja chi thu'O'ng trU: 

Ho và ten: 
Sinh ngày: 
Quôc tjch: 
So CMND/Passport: 
Dja chi thu'O'ng trU: 

Hovàtên: 
Sinh ngày: 
QuOc tich: 
So CMND/Passport: 
Dja chi thu'?rng trU: 

Can cu Diu 24 Diu 1 cOng ty, cOng ty dà kim tra va xac nhn cac üng viên néu trén dã dü tiêu chun 
Va diêu kin d tham gia bâu bô sung vào vj trI thành viên Hi dOng Quán trj cho thai gian cOn lai  cUa 
nhiêm kS'  2018-2022. 

ChUtoa doàn lAy kin Dai  hi v vic thông qua danh sách trng cir vi trI thành viên HDQT trên, t' l biu 
quyêt nhu sau: 

Dong Y 
quyn biu quyt ChiAm t'l % sE c phn có quyn 

biOu quyêt tham dr dai  hi 

Khong dong Y 
quyn biu quyt Chim t' lê % so cO phn cO quyn 

biéu quyêt tham du di hOi 

Y kien khac 
quyn biu quyt Chim t' lé % sO cO phAn có quyn 

biu quyt tharn dci' dai  hi 

Ong Quach Vinh BInh trInh bay th l bAu ccr. Dai  hi nhAt trI thông qua th l bu ccr và tin hành bAu ci:r. 

Thir 4: Báo cáo kt qua kinh doanh näm 2020 (da thrqc Cong ty Ernst & Young kiêm than) và các chi 
tiêu ké hoach kinh doanh nàm 2021 
Ngu'?Yi trInh bay: Ong HuS'nh  Thanh Hái — TOng Giám Doe 

Ni dung chi tiêt: Báo cáo hoot dng 2020 Va kê hoach kinh doanh 2021 

Tom tt kt qua kinh doanh hçp nhAt nãrn 2020 cUa nhóm Cong ty CP Co Din Lanh  (dã thrqc Cong ty Ernst 
& Young kiêm toán) Va kê hoach kinh doanh näm 2021 nhu sau: 

Kt qua kinh doanh näm 2020: 
• Doanh thu thuân 
• Lai nhuân sau thuê 

 

t' dng, täng/giám  so vol 2019 
t dông, täng/giãm % so vi 2019 

t' dông, tãng/giám % so vâi 2020 

 

  

K hoach kinh doanh nãm 2021: 
Doanh thu thuân 
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Lçii nhun sau thu t dng, tãnglgiám % so vó'i 2020 

Thu 5: Báo cáo hot dn cüa Uy ban Kim trrc thuc Hi dng Quãn tr 
Ngui trInh bay: Ong Ding Hông Tan — Thành viên HDQT, Truàng Uy ban Kiêm toán 
Ni dung chi tiêt: Báo cáo hoat dng näm 2020 efia Uy ban kiêm toán 

Thu 6: Si'ra di, b6 sung Quy ch ni b ye quãn trj cong ty 
NgisO trInh bay: Ong Quách Vinh Binh — TB KTNB & KSRR 

Ni dung chi tiêt: T trInh sCra dôi, bô sung Quy chê ni b ye quán trj cty 

Hi dng Quán trj trInh Dai  hi dng C dong phe chun ni sfra d6i, b sung Quy ch nOi  b v quán trj 
cong ty nhi.r dInh kern. 

Thir 7: Quy ch hot dng cüa Hi dng Quãn trj 
Ngu'O'i trInh bay: Ong Quách Vinh Binh — TB KTNB & KSRR 

Ni dung chi tiêt: TO trmnh Quy ché hoat dng ccia Hi dông Quán tn 

Hi dng Quán trj trmnh Dai  hi dng C dong thông qua ni dung Quy ch hoat dng cüa Hi dng Quãn trj 
Cong ty Co phn Co Din Lanh  nhu' tài 1iu dInh kern. 

Thu' 8: Phtro'ng an phân phi Ioi nhun näm tài chInh 2020 và k ho3ch c ttrc näm 2021 
Ngu'O'i trInh bay: Ong Nguyen Ng9c Thai BInh — TV.HDQT 
Ni dung chi tit: TO' trInh Phuo'ng an phân phOi Igi nhun 2020 và kê hoach cô tirc 2021 

HDQT trInh DHDCD các ni dung v: 

Phtro'ng an phân phii lçri nhun näm 2020 
Dvt: VND 

- Ltii nhuân sau thud näm 2020 (1) 1.628.076.208.584 

- Tth !ci nhun cong ty LDLK 2020 hçrp nht theo phu'oiig pháp von 
chu scc huu 

(914.775.593.286) 

- C tirc cong ty LDLK nhn btng tin nàm 2020 365.326.957.907 

- Lcri nhun du'qc phân phi näm 2020 1.078.627.573.205 

- Chi trá c tCrc bang tin näm 2020 (2) 0 

- Loi nhuân 2020 cOn li sau khi phân phi (1) — (2) 1.628.076.208.584 

C ttrc näm 2020: 

Hi dcng Quán trj d xut Dii hi dng C dông khOng cilia c trc näm 2020 nhrn miic tiêu tái du tu toán 
b igi nhun de dam báo nguôn vOn dâu tir cho các dr an trong linh virc diên, nu'àc và bat dng san trong 
näm 2021 sau khi tái câu tthc cac linh virc hoat dng kinh doanh cüa REE theo rnô hInh cong ty holding. 

K hoach c tfrc nãm 2021: 

Nhäm darn bao nguôn vn tu Co cho viêc dâu tu', phat triên cac du an rni, HOi dông Quan tn dê xuât Dai hôi 
dông Co dông üy quyên cho Hi dOng Quán trj quyêt dlnh  rnrc clii trã CO tcrc phO hop clio näm 2021 dê gi 
lai mt phân hoc toàn b Igi nhun dé tái dâu ti.r cho các kê hoach phát triên cOa cOng ty. 

Thu 9: Thu lao HDQT và các Uy ban truc thuôc 
Ngtthi trinh bay: Ong Nguyen Ngçc Thai Binh —TV.HDQT 
Ni dung chi tiêt: Th trInh thO lao HDQT và các Uy ban trtrc thuOc näm 2020 

Hi dng Quán trj báo cáo v thO lao Hi dng Quán trj và các Uy ban trirc thuc nàm 2020 và d xut cho 
närn 2021 nhu'sau: 
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- Thu lao dã chi trong näm 2020: 

Tng thu lao dàchi cho Hi dng Quán tn và các Uy ban trrc thuc trong närn tài chInh 2020 là 
4.410.000.000 dOng. 

Be xut cho näm 2021: 

Tng thu lao cüa Hi dng Quán trj va các Uy ban trrc thuc Hi dng Quãn trj là 7.200.000.000 
dông. 

Thu' 10: Phtro'ng an sfr ding c phiu qu 
Ngu'i trInh bay: Ong Nguyen Ng9c Thai Binh — TV.HDQT 
Nii dung chi tiêt: T trInh Phi.ro'ng an sü ding cô phiêu qu5' 

NhAm khuyn khIch, dng viên nhân viên quãn I, dng thii tao  sir g&n kt vi hiu qua hoat dng Va Si 

phát triên ben vttng cüa cOng ty, Hi dong Quân trj trinh Dai  hi clông Co dong phuang an si:r dung Co phiêu 
qu5 dé ban giá uu dAi cho nhân viên nhi.r sau: 

1- Ten c phiu: C phiu Cong ty C phAn Co Din Lnh 
2- Ma chcrng khoán: REE 
3- Loai cô phieu: Co phiêu phO thông 
4- Mnh giá cO phiêu: 10.000 dong/co phiêu 
5- Tong so Co phieu dã phát hành: 3 10.058.841 cô phiêu 
6- So luvng cO phiêu dang km hành: 309.050.926 cô phiêu 
7- Tong sO cô phiêu qunäm gi tnxâc khi thrc hin giao djch: 1.007.915 cô phiéu 
8- TOng sO ltrQllg cô phiéu qu dang k' ban: 1.007.915 cô phiêu 
9- Tong giá trj däng k bàn theo mnh giá: 10.079.150.000 dông 
10- TS'  l dang k' ban (tong so luong cô phiéu qu dang k' bàn/so krqng CO phiêu dang luu 

hành): 0,33% 
11- Mic dIch bàn c phiu qu: dOng c phiu qu5 d ban giá uu dãi cho nhân viên quàn l có 

thành tIch kinh doanh xuât sac. 
12- Phuang thüc giao djch: chuyên quyén sà hcru qua Trung tam Luu k' Chng khoán Vit 

Nam (VSD). 
13- Nguyen täc xác djnh giá: giá ban cO djnh là 10.000 dông/cO phiu 
14- ThOi gian dr kiên giao djch: 

• Dcit 1: trong Qu 01 näm 2022 
• Dcl 2: trong Qu 01 näm 2023 

Hi dng Quãn tn trInh Dai  hi xem xét thông qua: 

. Phuongán sO dvng c phiu qu nëu trén; 
Uy quyén cho Hi dOng Quán trj: quyêt djnh danh sách va so !uçxng c6 phiêu nhân vién dirçc mua tr 
vic ban cô phiêu qu5' vol giá uu dãi cOa ttrng dcit, thirc hin toàn b các cOng vic và các thU tiic 
lien quan vói các co quan chO'c näng nhu' Uy ban Ching khoán Nhà ntrâc, S Giao djch chi.'rng 
khoán, Trung tarn Luu k ChUng khoán Vit Nam, ... theo dUng các quy djnh cUa pháp lut hin 
hành. 

C - Thão luân: 

Câu hôi I 

Câu hói 2 

Câu hói 3 
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Tt Ca CC cau hOi, cac vn d thão 1un lien quan dn các ni dung chInh nêu trên dã dugc Ch: t9a doàn và 
dai din Ban diêu hành Cong ty giãi dáp, trá lOi rO rang và cn kë cho cô dông ngay t?i D?i hi. 

D — Biu quyt thông qua các vn dê ti Di hi 

Kt thüc phn tháo 1un, C dông tham dr Di hi tin hành biu quyt thông qua các báo cáo và các ti 
trInh. 

Sau day là báo cáo kt qua biu quyt cho trng vn d: 

1. Báo cáo kt qua kinh doanh nãm 2020 (da dtrqc Cong ty Ernst & Young kiêm toán) và các chi 
tieu ke hoch kinh doanh nam 2021 

Dai hi dng Ct dông thông qua báo cáo kt qua kinh doanh nãm 2020, báo cáo hçp nht dã dtrcc cong ty 
Ernst & Young kiêm toán và các chi tiêu ké hoach kinh doanh näm 2021 nhti sau: 

Kt qua kinh doanh nãm 2020: 
• Doanh thu thuân 
• Lai nhuân sau thug 

 

t' dng, tàng/giám % so vó,i 2019 
t' dng, täng/giãm % so vói 2019 

t' dng, täng/giãm % so vói 2020 
t' dng, tàng/giárn  so vói 2020 

 

K hoach kinh doanh nàm 2021. 
• Doanh thu thun 
• Lo'i nhuân sau thug 

 

 

  

     

Dai hi dã nht trI thông qua vâi t' 1 biu quyt nhu sau: 

Dong Y 
quyn biu quyt Chim t ! % s c phn có quyn 

biêu quyêt tham dr dai  hi 

Kh' ct ong ong Y 
quyn biu quyt Chim t'1ê % s c phn có quyn 

biêu quyêt tham dir dai  hi 

'' kin khác 
quyn biu quyt Chim t' l % sé c phn Co quyn 

biêu quyét tharn dir dai  hi 

A 
2. Stra doi, bo sung Quy che nyi by ye quan tr! cong ty 

Dai hi dä nht trI thông qua vói t' 1 biu quyt nhu sau: 

Dong Y 
quyn biu quyt Chim t'1 % s c phn có quyn 

biêu quyêt tham dr dai  hi 

Kh ong ong Y 
quyn biu quyt Chim t'1é % s c phn có quyn 

biéu quyét tham dir dai  hi 

ac " kin kh' 
quyén biu quyt Chim t'!ê % s c phAn có quyn 

biêu quyêt tham dr dai  hi 

3. Thông qua Quy ch hot dng cüa HDQT 

Dai hi dng C dOng thông qua Quy ch hoat dng cüa Hi dng Quán tn Cong ty C phn Co Din Lanh 
vói t ! biêu quyêt nhu sau: 
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ong ' 
quyn biu quyt Chirn t'1 % sE c phn có quyn 

biêu quyêt tharn dr dai  hi 

Khôn g g y 
quyn biu quy& Chim t1 % s c phAn cO quyn 

biêu quyêt tham dr dai  hi 

' kin khác 
quyn biu quyt Chim t1ê % s cê, phn có quyn 

biéu quyét tham dr di hi 

4. Phirong an phân phôi lqi nhun, ci) tu'c chi trã näm 2020 và k hoch ci) tfrc näm 2021 

Dai hi dông Co dông nhât trI thông qua Phuo'ng an phân phi)i Ii nhun, Co thc chi trã närn 2020 và kë 
hoch cô tirc nãm 2021 vói t' 1 biêu quyêt nhir sau: 

Dong Y 
quyn biu quyt Chim t' ! % si) ci) phn có quyn 

biéu quyét tham dir dai  hi 

Khong dong ' 
quyn biu quyt Chim t' lê % si) ci) phn có quy&n 

biu quyt tham dir dai  hi 

Y kiên khác 
quyn biu quyt Chirn t' 1 % si) ci) phn có quyn 

biu quyêt tham dr dai  hi 

5. Thu lao HDQT và các Uy ban tric thuc 

Dai hi dã nht trI thông qua vói t' 1 biu quyt nhu' sau: 

Dong ' 
quyn biu quyt Chirn tS' 1 % si) ci) phn Co quyn 

biêu quyêt tham dr dai hOi 

Khôn di)n g g ' 
quyn biu quyt Chim t'1é % si) ci) phAn có quyn 

biêu quyét tham dr dai  hi 

'' kin khác 
quyn biu quyt Chim t1é % si) ci) phn có quyn 

biêu quyêt tham dr di hii 

6. Phtrong an sr diing ci) phiu qu 

Dai hi dä nht tn thông qua Phuong an sr diing ci) phiu qu nêu trén và iy quyn cho Hi di)ng Quãn trj: 
quyêt dnh danh sách va sO krng CO phiêu nhân viên dirçc mua tr vic ban cO phiêu qu5 vâi giá ru dãi cOa 
trng d9t, thirc hin toàn b các cOng vic và các thu Wc lien quan vol các c quan chirc näng nhu Uy ban 
Chrng khoán Nhà nuóc, SO Giao djch chirng khoán, Trung tam Lt.ru k' Chtrng khoán Vit Nam, ... theo 
thing các quy djnh cia pháp 1u.t hin hành. 

T' 1 biêu quyêt: 

Dong Y 
quyn biu quyt Chim t'1ê % si) ci) phn có quyn 

biêu quyêt tham dij di hti 

Khong dong Y 
quyn biu quyt Chim t' l % si) ci) phn có quyn 

biu quyt tham dr di hi 

'' kiti ki iac 
quyên biu quyt Chim tS' 1 % si) ci) phn Co quyên 

biu quyêt tham dr dai  hi 
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7. Kt qua bu b sung thay th thành viên HBQT cho thôi gian con 1i cüa nhim k' 2018 — 2022 

Ban kiêm phiéu báo cáo kt qua bAu bô sung thay the thành viên HDQT cho thOi gian cOn Iai  ciia nhim kS' 
2018 —2022 nhii sau: 

Ten ü'ng cir viên Tong s phiu bu hqp 1 T 1 % phiu bu 

Ong 

Ong 

Ong 

Khoán 3 Diu 148 Lust  Doanh nghip 2020 quy djnh: Vic biu quyt bu thành vién Hi dtng quán trl 
phãi tic hin theo phu'ong thirc bâu don phiéu, theo do môi cô dông co tong so phiêu biéu quyêt ti.rclng crng 
v&i tng s c phn sâ hüu nhân vri so thành viên duqc bâu cüa Hi dông quán trj và cO dông có quyên don 
hêt hoàc môt phân tOng so phiêu bâu cua minh cho môt hoãc mot sO ung cr viên Nguoi trung cr thanh vien 
Hi dng quán trj duc xác djnh theo sO phiéu bâu tInh tir cao xuông thâp, bat dâu tir crng cr viên có sO 
phiêu bu cao nhât cho den khi dO so thành viên quy djnh t?i  Diêu 1 cOng ty. ThrOng hgp cO tir 02 üng cO 
viên tr& len dat  cOng s phiéu bâu nht.r nhau cho thành viên cuOi cOng cOa Hi dOng quán tn thI sê tién hành 
bu li trong s các O'ng cir viên có so phiêu bâu ngang nhau hoc !ra chQn theo tiêu chi quy djnh t?i  ché bâu 
ci:r hoc Diu ! cong ty. 

Can cü vào kt qua trên, các trng cCr viên sau day dA thrcic Di hi tin nhim là ngtrOi dai  din cho c6 dOng 
tham gia vào Hi dong Quán trj cho thii gian cOn lai  cCia nhirn kS'  20 18-2022. 

Ten trng ctr viên Tong s phiêu bâu hçrp 1 Ty I % phiêu bâu 

Ong 

Ong 

Ong 

PHAN III — NGH! QUYET BA! HQI BONG CO BONG 

Can cO kt qua biu quyt o trên, kt qua kim phiu bu thành viên Hi Dng Quãn trj cho thai gian cOn lai 
cOa nhim k' 2018-2022 và Diêu 20 Diêu I Cong ty, các ni dung sau day duc Dai  hi dOng CO dông 
thông qua: 

Thw 1: Sfra doi, bô sung Biêu l 

Dai hi dng C dOng phé chun sira di, b sung Diu l nhu dinh kern. 

Thir 2: Min nhim thành viên Hi dông Quãn trj (HBQT) 

Dai hi dng CO dOng thông qua vic min nhirn chcrc danh thành viên HDQT d6i vOi Ong Benjamin 
Herrenden Birks kê tir thOi diem kêt thOc Dai  hi dong Co dông ngày 30/03/2021. 

ThLr 3: Kt qua bu b1 sung thay th thành viên HBQT cho thOi gian cOn li cüa nhim kS'  2018 — 
2022 

Can cü vao kt qua, cac trng ctr viên sau dày dã ducic Di hi tin nhim là nguOi dai  din cho c dOng tham 
gia vào Hi dOng Quàn trj cho thOi gian cOn li cUa nhim kS'  2018-2022. 
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Ten ü'ng CU' Vlefl 
.A ). Tong so phieu bau 

hQp 1 
T % phiu bâu 

1.  Ong 
2.  Ong 
3.  Ong 

Thir 4: Báo cáo kt qua kinh doanh nàm 2020 (dã diroc Cong ty Ernst & Young kiêm toán) và các 
chi tiêu k hoach kinh doanh näm 2021 

Dai hi dng C dông thông qua báo cáo kt qua kinh doanh näm 2020, báo cáo hçp nht cia dtrçxc cong ty 
Ernst & Young kiêm toán va cac chi tiêu kê hoach kinh doanh näm 2021 nhr sau: 

Kt qua kinh doanh náni 2020: 
• Doanh thu thuAn t' dng, tang! giám % so vói 2019 
• Lqi nhun sau thug t' dng, tang! giàm  so vi 2019 

Ké hoach k/nh doanh nám 2021: 
• Doanh thu thuAn t' dng, täng/giám % so vâi näm 2020 
• L9'i nhuii sau thug t' dng, tang/giám % so vii nàm 2020 

Thir 5: Sra di, b6  sung Quy ch ni b ye quãn trl  cong ty 

Dai hi dng C dông phë chun stra di, bt sung Quy ch ni b v quán tn cOng ty nh.r dInh kern. 

Thir 6: Thông qua Quy ch hot dng cüa HDQT 

Dai hi dng C dông thông qua Quy ch ho?t dng cüa Hi dng Quãn trj Cong ty C phn Ca Din 
Lanh nhis tài lieu dInh kern. 

Thir 7: Phu'o'ng an phân phi lo'i nhun, cô ttrc chi trá nám 2020 và k hoch c tu'c näm 2021 

Phwrng an phân ph6i lçri nhun näm 2020 
Dvt: VND 

- Lo'i nhuân sau thu nám 2020 (1) 1.628.076.208.584 

- Trr lçi nhun cOng ty LDLK 2020 hcip nht theo phrong pháp 
von chu so hu'u 

(914.775.593.286) 

- C ti:rc cOng ty LDLK nhii bang tin näm 2020 3 65.326.957.907 

- Lo'i nhun thrçrc phân phi nám 2020 1.078.627.573.205 

- Chi trã c trc bang tin näm 2020 (2) 0 

- Lçri nhun 2020 cOn 1i sau khi phãn ph6i (1) — (2) 1.628.076.208.584 

Chi trã cô tire nAm 2020: 

Dai hi dngC dOng nliAt tn không chia c fire nãm 2020 nharn mic tieu tái du tu toàn b lçri nhun dé 
dam báo nguOn vOn dâu tu cho cac dir an trong linh virc din, nu'óc và bat dng san trong nãm 2021 sau khi 
tái câu tric các linh vrc ho?t dng kinh doanh cOa REE theo rnô hInh cOng ty holding. 

Ké hoach c tirc nãm 2021: 

Nh&m dam báo ngun vii tr cO cho vic dAu tu, phát trin cac dr an mO'i, C dông ciy quyn cho Hi dng 
Quãn trj quyêt djnh mac chi trá cO fire phü h9p cho näm 2021 dé gi& lai  mt phân hoc toàn b 1çi nhun dê 
tái dâu tir cho các ké hoach phát tniên cUa cOng ty. 

Thif 8: Thñ lao HDQT va cac Uy ban trirc thuc 
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Dai hi dng C6 dông phê chun th,i lao cho näm tài chInh 2021 ma Hi dng Quán trj va cac Uy ban trijc 
thuc dixçc hmrng là 7.200.000.000 dong. 

Thw 9: PhLro'ng an sü' diing c phiu qu5 

Dai hi dng C dông phé chun phisang an si'x dung c phiu qu5 nhu' 
+ Phu'ang an sir ding cô phiéu qu5; 

1- Ten cô phiu: Co phiêu Cong ty Co phân Co Din Lnh 
2- Ma ching khoán: REE 
3- Loai cô phiêu: Co phiêu phô thông 
4- Mnh giá cô phiêu: 10.000 dông/cô phiéu 
5- TOng so cô phiêu da phát hành: 3 10.058.841 cô phiêu 
6- So krcing cô phiêu dang kru hành: 309.050.926 CO phiêu 
7- TOng sO cO phiêu qunam gi0 tru'Oc khi thc hin giao djch: 1.007.915 c phiêu 
8- TOng so Itrcing cO phiêu qu dang k' ban: 1.007.915 cO phiu 
9- Tong giá trj däng k ban theo mnh giá: 1,0.079.150.000 dông 
10- T' l däng k ban (tong so lu9ng cô phiéu qu dãng k bán/sô krçng cO phiêu dang hxu hành): 

0,33% 
11- Mic dIch bàn ci phiu qu5: dung c phiu qu5 d ban giá i.ru dai cho nhân viên quãn l có thành 

tIch kinh doanh xuât sac. 
12- Phirong thirc giao djch: chuyén quyên si h&u qua Trung tam Luu k Ching khoán Vit Nam 

(VSD). 
13- Nguyen tc xác djnh giá: giá ban c dlnh  là 10.000 dng/c phiu 
14- Thai gian dr kién giao djch: 

Dçit 1: trong Qu 01 nãm 2022 
D9t 2: trongQu 01 näm 2023 

+ Uy quyên cho Hi dOng Quãn trj: quyêt djnh danh sách và sO h.rcng cO phiêu nhân viên thrc mua 
vic ban cO phiêu qu vài giá iiu dai cCia trng d9t, thrc hin toàn b các cOng vic va cac thu tiic 
lien quan vó,i các co quan chrc näng nhu Uy ban Chirng khoán Nhã nuo,c, S Giao djch ch!.rng 
khoán, Trung tarn Lru k Chi.'rng khoán Vit Nam, ... theo d(ing cac quy djnh ci.ia pháp luât hin 
hành. 

Dai hi dng c dông COng ty C phAn Ca Din Lanh  tài khóa 2020 da thành cong t& dçp và kt thüc lüc 
gii  ngày 30/03/2021. 

Nghj quyt Dai  hi dng c dOng Cong ty c phn Ca Din Lanh  tài khóa 2020 t chcrc ngày 30/03/2021 t?i 
Hi trtrOng tOa nhà e.town, sO 364 Cong HOa, P.13, Q.Tan Binh, TP.HCM së duçc cong bO thông tin rng 
rãi và dang tái trén website cua Cong ty tai  www.reecorp.com. 

Chütoa Thirky 

Nguyn Th1 Mai Thanh Trân Kim Linh Nguyen Thành Phong 

10 



CONG TV CO PHAN 
ca BIN LJNH 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tr do — Hanh phic 

oOo  
S: 02/202 1/DHDCD-NQ 

 

Tp. Hc ChI Minh, ngày 30 tháng 3 nám 2021 

NGHJ QUYET CUA BI HQI BONG CO BONG 
CONG TY CO PHAN C BIN LNH 

Dir thão 

V/v: Thông qua các liáo cáo và to trInh 41i 
Diii H3i Dông Co DOng thu'öng niên lài khóa 2020 to chá'c ngày 3 0/3/2021 

BA! HO! BONG CO BONG CONG TV CO PHAN CQ BIN LANH 

- Can th Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 thrc Quc hi thông qua ngày 17/06/2020 có hiu lirc 
kêtrngay01/01/2021; 

- Can ccr Diêu l to chirc và boat dng cüa Cong ty Co phân Co Din Lanh  (REE); 
- Can cir biên bàn hop  Di hi dông Co dông thung niên tài khóa 2020 to chrc vào ngày 30/03/202 1 

OUYET NGHI 

Thir 1: Sra di, bô sung Biêu t 

Dai hi dng C dong phé chun süa di, b sung Diu l nhis dInh kern. 

Thfr 2: Min nhim thành viên Hi dng Quãn trl (HBQT) 

Dai hi dng C dông thông qua vic min nhim chrc danh thành viên HDQT dé,i vol Ong Benjamin 
Herrenden Birks kë tr thOi diem két thác Di hi dong Co dông ngày 30/03/2021. 

Thtr 3: Két qua bâu ho sung thay th thành viên HBQT cho thôi gian con 1i cüa nhim k' 2018 — 
2022 

Can ctr vao kM qua, cac irng cl:r vien sau day dä drnc Dai  hi tin nhim là ngithi dai  din cho c dOng tham 
gia vào Hi dông Quãn trj cho thai gian cOn iai  cOa nhim k' 2018-2022. 

Ten trng cu vien 
Tong so phiêu bâu 

hqplç 
0 • Ty le /o phieu bau 

1. Ong 
2. Ong 
3.Ong 

Thu 4: Báo cáo kM qua kinh doanh nãm 2020 (dA thrçc Cong ty Ernst & Young kim toán) và CáC 
chi tiêu ké hoach kinh doanh nám 2021 

Dai hi dng C dông thông qua báo cáo kM qua kinh doanh näm 2020, báo cáo hp nht da duc cong ty 
Ernst & Young kiêm toán và các clii tiêu ké hoach kinh doanh iiäm 2021 nhr sau: 

KéCt  qua kinh doanh náni 2020. 
• Doanh thu thun t dng, täng/ giàm % so vó'i 2019 
• Li nhun sau thug t' dng, tãng/ giàm % so vol 2019 

Ké hoach kinh doanh nãni 2021. 
• Doanh thu thun :  t' dng, tang/giám  so vol nãm 2020 
• Li nhun sau thud t' dtng, tang/giàm % so vOi näm 2020 

Thu 5: Sfra di, b sung Quy ch ni b v quãn trl cong ty 
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D?i hi dng C dong phé chun sü'a di, b sung Quy ch ni b v quán trj cOng ty nhr dInh kern. 

Thñ 6: Thông qua Quy ch hot dng cüa HDQT 

Di hi dng C dong thông qua Quy ch hot dng cOa Hi dng Quán trj Cong ty C phn Ca Din 
Lanh nhix tài lieu dInh kern. 

Thu 7:  Phiro'ng an phân phi lqi nhun, ci ttrc chi trã nãm 2020 và k hoch c tfrc näm 2021 

Phu'ong an phân phôi liyi nhun näm 2020: 
Dvt. VND 

- Loi nhuân sau thu nàm 2020 (1) 1.628.076.208.584 

- Tth igi nhun cong ty LDLK 2020 hçp nhAt theo phucmg pháp 
von chu so hiiu 

(914.775.593.286) 

- Co tcrc cOng ty LDLK nhn btng tin närn 2020 3 65.326.957.907 

- Loi nhun thnyc phân phM nãm 2020 1.078.627.573.205 

- Chi trá c tirc b&ng tin nàm 2020 (2) 0 

- Lçri nhun 2020 con li sau khi phân phi (1) — (2) 1.628.076.208.584 

Chi trã cô tirc näm 2020: 

Dai hi dng C dOng nht trI không chia c tirc näm 2020 nhm mic tiêu tái du tu' toàn b lçi nhun d 
dam bâo nguOn vOn dâu ti.r cho các dr an trong lTnh vrc dién, nt,ró'c và bat dng san trong näm 2021 sau 
khi tái câu tri:ic cac lTnh vrc hoat dng kinh doanh ci:ja REE theo mO hInh cong ty holding. 

K hoach c tüc näm 2021: 

Nh&rn dam báo ngun v6n tir có cho vic du tu', phát trin các dir an mó'i, C dông üy quyn cho Hi 
dOng Quàn trj quyêt djnh mrc chi trã cO tirc phii hcip cho nãm 2021 dé gi Lai  rnt phân hoc toàn b 191 
nhun dê tái dAu tu cho các ké hoach phát triên ccia cong ty. 

Thir 8: Thu lao HDQT va các Uy ban trçrc thuc 

Dai hi dng C dOng phê chun thi lao cho näm tài chInh 2021 ma Hi dng Quãn trj và các Uy ban trrc 
thuc du'gc huong là 7.200.000.000 dông. 

Thir 9: Phtro'ng an sfr diing cô phiu qu5 

Di hi dng C dOng phO chun phi.ro'ng an scr diing c phiu qu nhu sau: 
+ Phirong an sir diving cô phiêu qu5; 

1- Ten cô phiêu: CO phiêu Cong ty Co phân Co Din Lanh 
2- Ma chtrng khoán: REE 
3- Loai cô phiêu: Co phiéu phô thông 
4- Mnh gia CO phiéu: 10.000 dOng/cô phiêu 
5- Tong sO cO phiéu dã phát hành: 3 10.058.841 cO phiéu 
6- S hrgng CO phiéu dang km hành: 309.050.926 cô phiêu 
7- Tng so CO phiêu qunam giü triró'c khi thirc hin giao djch: 1.007.915 CO phiêu 
8- TOng sO hsçrng cO phiéu qu dang k' ban: 1.007.915 cO phiêu 
9- Tng giátrj dãng k2 ban theo mnhgia: 10.079.150.000 dng 
10- T l dang k ban (tOng so lu'crng cô phiêu qu dang k bàn/so lu'gng cO phiêu dang lu'u hành): 

0,33% 
11- Mic dIch ban c phiéu qu': diing c phiêu qu d ban giá uu däi cho nhân vién quan l có 

thành tIch kinh doanh xuât sac. 
12- Phirong thtrc giao djch: chuyén quyên sâ httu qua Trung tam Luu k' Chng khoán Vit Narn 

(VSD). 
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13- Nguyen tc xác djnh giá: giá bàn c djnh là 10.000 dng/c phiu 
14- Thai gian dr kién giao djch: 

DQ't 1:trongQu'01 nàrn2022 
Do't2:trongQu'01 näm2023 

. Uy quyên cho Hi dong Quãn trj: quyêt djnh danh sách và so lucing cô phiêu nhân viên di,rçvc mua 
ttr vic ban co phiêu qu5 vo.i giá u'u däi cOa ti1ng dçit, thrc hin toàn b các cong vic và các thO 
tic lien quan vo'i cac co quan chtrc näng nhu Uy ban Chirng khoán Nhà nuó'c, SO' Giao djch chung 
khoán, Trung tam Lt,ru k Chtrng khoán Vit Nam, ... theo dñng the quy djnh cOa pháp 1u9t hin 
hành. 

CONG TY CO PHAN W DIN LNH 
TM. DI HQ! BONG CO BONG 
Chü trI Bal hôi 

Nguyn Th! Mai Thanh 
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