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CHUONG TRINⅡ
DttI HOI DONG CO DONG THび ONG NIЁN NAM 2016
CtA CONG TY CO PⅡ AN CAP NびOC NHON TRACH

Dia di6m: KCN Nh(m Tr"h― duくhg Trtt Ph`… xa Hiep Phlお c‐ huyen Nh(m Tttch‐ Tinh Dδ ng Nai

ThM giai Noi ding

08h00-08h30 D6n ti6p dd bi6u,c6dong.Ki6m tra thi ttc,phtt tailieu Dd hoi.

08h30… 09h00

Chあ cむ。

Tuyen b6 1′ dO t6 ch“ Doi hoi Va Gid thieu dai biё u,thtth phtt tharn dり .

Btto c4o ket qua thtt tra tu cな じh cO dOng tham dv Doi hoi.

‐ThOng qua Quy Chelam v19c cta Dが h6i。

‐Chi tOa ci 02 nguo■ laln Thu k′ cuoC hop。

…ThOng qua danh sach Ban bau cli va kicIIn phieu.
‐ThOng qua Chucng ttinh D。l hoi.

09h00-09h15
Bあ cお cta Hoi dδ ng qu加 廿i vё qu加 廿i va k6t qua h。

“

dOng Cta Hoi dさng qum唖
va ttng thanh vien I‐ IOidOngquantrlnan12015。

09h15‐ 09h20
Bぉ caO cia Ban Ki6m sott vё k6t quakinh doanh cia COng ty va k6t qua hOtt dOng

Cta HOi dOng qum t4,Gittn d6c nゐ■2015.

09h20-09h30
Blo ca。

“

d倉血gM k6t qua hO“ dOng Cta Ban Ki6m sott va cia ttmg Ki6m sott vien

nin 2015.

09h30… 09h40 ThOng qua k6 hOaCh phan ph6ilく 二nhuan,trich lap cお quy va chitra c6 tic nttn1 2015。

09h40‐ 09h50 ThOng qua Bね cお ttt chinh da ki6m tOm nぅ m2015。

09h50-10h00 Th6ng qua ke hooch san xuat kinh doanh nユ n12016.

10h00‐ 10h30

Btt b6 stlng th激血vien Ban ki6m sOtt nhiem k,(2013-2018)
―rh6′g?"α υ rr,″力″彪レηttJθ
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c6あ″g′み″θヵ′θ″らび
10h30‐ 10h40 Nghi gi6i lao.

10h40-10h50 ThOng qua Tさ tanh ke h。 。ch chi tra tien luong,tht lao c lia HOi dOng quan trl va 13an

kiem soat nan1 2016。

10h50‐ 1lh00 ThOng qua Tむ trinh vieC lva chon COng ty kiё lllll tO由■Bうocお tai chinh nin 2016.



1lh00-
1lh05

cong“ 藍t qttbh“ sung屁血 宙伍Bankitt soな。

11■05… 1lh20 翻地 quaviec sれ

“

i,b6smg Diaule cL congty.

1lh20‐ 1lh30 Th6ng qua Bi€n b6n E?i hQi.

1lh30‐ 1lh40 口

“

ng quaNghi Q町軌D■ hOi。

1lh40‐ 1lh45 Bё mec DlihOi.



cONc rY cP cAp Nrtoc oONc Nar
cONc rY cP cAp xrl6c NHoN rRACH

CONG ⅡOA XÅ ⅡOICⅡ6 NGⅡIA VIЁ T NAM
Doc lap… Tv do… Ⅱlnh phic

D∂埓助られの オら″d埓昭
“
α
“

2θf6

QUY CHЁ LAM vIEc
DAr HQr OoNC CO DoNG THrIOr,{c NrnN NAnn 20d:6

CHびmGI
NHONG QUY DINⅡ CHUNG

Diёu l.  Ph・ m vittp dlng

Quy Che nay si dung cho v19c tO ch`℃ ]D。l hoi dOng cO dOng thuOng nien nttΠ 1 2016
cta COngty co phh cap n颯 ,c Nh(m Tr"h.

ker驚織t8R訴路絆
Cり・6 qWёn va nghia w cta cお ben im」aDd ho,dё u

dinh111ltyc」 :lilngVaCacbenthamglaD。
l hoi C6 trお h nhielln thtt hien theo cac quy

CHUONG Ⅱ
QUYЁN■rA NGHIA Vv CiA CAc BЁ N THAM GIA DAIHOI

Diau 4. C6dOng tham dTDli hoi dδ ng c6 dong。

1.Diёu kien tham dv D″ hoi.

Ttt ca cac c6 dong S6 hm co ph′ 濃cong ty co ph′h cap nuaЭ  Nhon Tη ch theo danh

sれhc薇St d6n ng2,25/03/2016 ho¨ nhOmg ngud Ⅲ c ty quyё nthaln dv hq)le・

2. Quyen Va nghia vu cta cう c cO dOng di dieu kien khithalln du D01 hoi。

→ c6dong hoIC ngud ducc uy quyen d6n dv Doi hoiCh mangtheO cお gi行 。sau:

―Btt clnh Gitt Chmg minh nhtt dtt ho¨ ho chiё罵
―Bh chinh Phi6u dttgけ /Gitt ty quyen thaln dv hop DHDCD(面 hgh"dugc

ty quyen thalln dv Doi hoi)。

b)Dttng k′ thalln dv D″ hoi:C6dOng hOぅc ngubi dlrcc uy quyさ n d6n dv Dが

mnh cお gitt tむ 廿en cho Ban T6 cttc n du∝ nh餌:01 bO tt lieu Doi hoi,01

quyet,01 Phieu bieu quyet va ol Phieu bau ct.Trong d6:

¨動ιうん α〃´″a″ ヵδ″g(Ghi:Ma s6 c6 dons s6 c6 ph猛 山。c quyё n biёu

quyet(s6htu V油01C dlrcc ty quyen))

P̈Й JZtt bjι″αη  ́(Ghi noi dung cお vtt dё cM biё u quy6t th6ng qua hinh thic

dttdh da鳳 vふ。6 tuong ing(Tm thamh,khong ttt th血 ,肺ng c6′ ki6n))。
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c)c6dong dlr∝ quyёn ty quyёn bふng vtt ban chO ngtti nhm iy quyёn thay mtt minh

tharn du va bi6u quy6t tが Doi bi dδng c6 dongo NguM dlrcrc iy quyゐ n tham dw Doi hoi

khOng dlFCrC iy quyen chO ng面 khictham dr D● l hoi.

d)c6dong tham dv D″ hうi khi rnu6n phtt bi6u′ kiёn thaЮ luan phtt ducc sv dё ngフ

cta Chi t9a,phat biё u ngttn gon va ttt trung Vお ding nhing noi dung trong ttt can traO d6i,

pht hqp va noi dllng chuong trinh cta Dが hoi da dugcthong quao Nhmg vん ndさ ngぼi tnてた

′血
薇・ｅｕ

Ｘ
　
ｂ
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ぬphtt bi6u m khong nen pM bi6u bi“ 面山tttglわ。C6“ngthaln Ⅲ Dが ho cmgc6
晨 gh cぉ nOi dllng vあ gitt d6 chuy6n chO Ban Thlrけ。

e)Du`F tharn gia bi6u quy&Cac vtt dё  thuoc than quyё n cia Doi hoi dうng c6 dong

theo ding quy dinh t■ Lutt Doanh nghiep.

O cた c6dong,dが dien c6 dong khitd dv hop Dd hoi dё ng c6 dong sau khi nghe bお

cぉ vё cぉ nOi dllng can thOng qua se cmg thね lutt va thong quabttg bi6u quy6t.

g)TrOng tt gian t6 chic Doi hう i,cれ c6dong phaiをm mlc chinh tё ,■鯰n theo sv huttg

dh cia Bant6 ch“ ,血g xi vm minh,lich sy,khOng g`ヮ mtt tr針 ●.Ton tη ng quyёn diёu

httdh cta Chi tOa,tOn trong l晨

't quabiё

u quy6t cta Dai hOi。

D c6 dong hooC ng漱 五ducyc ty quyё n dv hOp d6n tre sau khi Dが h6i da khai m"m sau

khi hottn t乱 ぬi tuc dttngけ ,du∝ thaln dv va thaln gia biё u quy6t vさ cac nOi dung cM bi6u

quya cδn loi theo chucyrlg trinh Dが hうi da ducc thong qua.TЮ ng旬側ぬmg hqp nay,hieu llrc

cta nhing bieu quyet da tien hanh tru“ d6khOng bi anh huυ ..g.

Diёu 5.  Chi t9a Dli hoi dう ng C6 dong.

1.HOi dOng qu`m■ t五eu t`ぃ h9pD″ hoi dOng cO dOng■血 g nien血 2016,派)n Chi

tOa Doi mi dδ ng C6 dong la Chi tich Hoi dさ ng qum tri cong ty theo Diё u 142 cia

Lutt Doanh nghiep。

2. Quyen va nghia vu cta Chi t9a:

→ Diёu h激血 cた hOtt dOng cia Dd hoitheO chu(mg trinh da dlFCC Dが hoi dOng c6 dong

thOng quao Chi dinh Cお Ctt bo cta COng ty thaln gia diё u h激血 hO“ d6ng cta Dd“ i(nёu

caO.Ti6n ha血 cぉ cong宙eC ch thi6t“ D■ hoi dδng c6“ ng dian ra c6 tr餌

“

va th油

cOng t6t¨ p,d“ 面 g du∝ mOng mu6n cta das6 c6“ ng thanl“ .

b)Huttlg dtt cac dd bi6u va Dd hoitha0 1u`h.

C)Trinh dv thao vё 血mg nOi dung ch thi6t dё  Doi hoi bi6u quy6t.

d)Tra ld血血gv猛

“

do DOihoiyeu ch h。¨chidinh ngud M ld.

Diёu 6。  Ban К16m tra tlFCiCh C6 dOng d「 Dli hoi.

Ban thtt tra tt cぉh c6 dOng dv D■ hoi dδng c6 dong do COng ty co phtt cap ntr“

Nhon Trach“ ci va th血 1".Ban thttl tra tlr cach c6 d3ng dv Doi hoi C6廿ach nhiem:

kiёln tra tu cach cta c6 dong ho油 3 ngud由田93色y quyёn d6n dlF hop,xttc dinh tinh hgp le theo

quy dinh cta ph`p luat va d6i chi6u vd Danh sach c6 dong C6 quyёn dv hOp da ch6t den ngay

25/03/2016;Phtt ttt lieu D■ hoi va The bi6u quy6t;Bぉ cぉ tru6c Dが hoi va Chiu trた h

nhiem vё k6t qua thtt tra tt cぉ h c6 dOng dv Dai h6i ttckhi Dai h6i chinhぬ

“

ducc tiёn

h血 .

Diёu 7。  Ban ThlF tt Doi hoi.

1.Ban Thu k′ Dd hoi dOng c6 dong do Chi tOa Dd hoi ct ra theo Diё u 142 cia Luat

Doanh nghiep。

2.Ban ThlF k′ thuC hien cttc cOng宙 ec trg gitt theo phtt cOng cia Chi toa,bao gδ m:

→ Ghi c“pd～

“
,tmng■

“
tom bocれ ⇒i dllng tai Dd“ i.

b)H5trg Chi toa cOng b6 Bien btt va du thな )Nghi quy6t Dd h6i,thOng b“ ctta Chi

“

ag伍 d6n cac c6 α)ng khi ducc yeu c:ヽ .

C) lli6p nhan phiё u h6i′ ki6n cta c6 dOng。



Diёu 8。  Ban bttu civa ki6m phi6u.

1.Ban bau ci va kiёm phiёu gδm o3 nglFd,dlrcc D■ hoi dOng c6 dong thOng qua t4

Dai hoio Thttdl vien Ban bau ci va kicIIn phieu ttng ducc c6 ten trong danh sach de ci

va血lg ct vath汁 血vien Ban kiem s。 壺.

2.Ban b`h ci va kiem phieu c6 nhiem vll:

→ GMm stt vieC bi6u quy6t ch cた c6α)ng ho¨ nguM dli dien thaln dv D■ hoi;

b)T6ng hqp s6 c6 phan bi6u quy6ttheO t面 g noi dllng va thong b60 k6t qtt cho Chi t9a

va Ban Thu k′
;

C)Chuttn bi■mg phi6u,ph6 bi6n Quy ch6 Va th6 1e bh b6 sung thm vien Ban ki6m

so壼,h“ng dtt ghi phi6u,anh“ b6phi6u.

d)Hu6電 dtt Ctt c6 dong thuc hien bh b6 sung th油 vien Ban ki6m sotttheo quy dinh

t″ Quy C“ bh Ci vath61e bh働 .

e)Ti6n h激血thu phi6u,kiёm phi6u va bao cぁ k6t qua bh b6 slmg th激 血vien Ban ki6m

so壼 廿瞑梵 Dai h6i.

CⅡIraG ⅡI

TIЁN曲 Ⅱ Dtt HOI

Dibu 9.  Diё u kiOn ti6n hanh Dli hoi.

Cuoc hop Dai hoi dOng cO dOng dlrcc tien hanh khi c6 sO cO dOng dv h9p va ty quyen

thaln dv dal dien ft ttt 510/O t6ng s6 c6 phtt c6 quyё n biёu quy6t theO danh sお h c6 dOng

ch6t晨,n ng2け 25/03/2016。

Diёu 10.  Th6 10 bi6u quy6t,cich th`℃ bi6u quyOt thong qua cttc vttn dё  tli Dli hoi.

1.Ta cacぉ

“

i dllng ttong chumg anh cta D″

“

i dёu pha thong qua bttg ctth l行

′ki6n bi6u quy6t cta ttt ca c6 dong tham dv D″ hoi b激lg Th6 biる u quy6ttheO s6 c6 pttm s6

hm va dai dien.

2. Th6 1e bi6u quy6t:

の c6dong ho`“ ngud d″ dien cta c6 dOng se thuc hien bi6u quy6t bttlg cな レh gio The
bieu quyet va dinh dau vao o thich hgp“ n Phieu bieu quyet.

b)Ban Kiё m phiёu se twc ti6p“ m s6鵬 `lm th油血",sau“

“

m s6鵬 “Ittng t“
J甍狙11''va cu6i cing denl s6 thё ``kh6ng c6′ ki6n"dё t6ng h9p k6t qua bi6u quy6t.

c)Ban Kiё m phi6u se thu hδ i tOm bO Phi6u bi6u quy6t dё  ti6n h激血 kiёm phi6u bi6u

quy6t.Tnだ mg Ball Kiё nl phiё u se t6ng hqp Va b4。 cho Ban Thu k′ ghi VaO Bien btt k`t qua

bieu quyetcho mg n91 dung duo・c bieu quyet de cong b6 1ru6c Dai hoi dOng c6 dOng。

3。 Cな〕h■

“

bi6u quy6t:cぉ noi dmg bi6u quy6t trOng chuong trinh Dd hoi thuc hien

theo quy6t dinh cia Chi t9a vd hinh mcpht hくp v6i dien bi6n Dが h61,cu th6:

→ Bi6u quy6t bふng cたh ghi ten Phi6u bi6u quy6t:cぉ nOi dung chi tiё t dlrcc ghi ten

Phi6u bi6u quy6t.cた c6“ng biёu quy6t bttg cぉ hd`山 dtt vぉ o tucngづmg(Tm th油
,

khOng tttn tha五 h,khong c6′ ki6n)va k′ ghiten nOp phi6u nay ChO Ban ki611n phi6u.

b)Biё u quy6t bttg cぉ h gic Th6 bi6u quy6t MOts6 v猛

“

khぉ c6dong thvc hien gic

The bi6u quy6t t″ Dが hoi theO yeu cau cia chi toa d6 biё u quy6t:Tttl th激血,khOng tゼh
師 ,khOng CO y kien,cu the nhlr:

‐■浴ng quath漱血pWh Ban bh civa ki6m phi6u,th6ng qua Chucng trinh Dd hoi;

_vac“

“

i dllng khれ theo dian bi6n thlrc t6 tai Dai hOi.



DiOu ll. vieC btt b6 sung th油 vien Ban ki6m sottthtt hien theo Quy c“ dё ct,価g

ci vabau ci do Hoidさ ng qu`mu banh激血va ducc Dd h6i dδ ng c6 dong■過ng qua.

Diёu 12.  ThOng qua Nghi quyOt Cia Doi hoi dう ng c6 dong。

Quy6t nま i cta Dd hoi dδ ng c6 dong Vё  cれ vtt da trong Chuong tnnh D■ hOi Qヽ
thOng qua khi ducc s6 c6 dong dai dien it nhat 650/Ot6ng s6 C6 phan c6 quyё n bi6u quy&cta

cた c6dong va dd dien c6 dong dv hop t`m th激 血.

Diさu13.  Bien bin va Nghi quy6tCuoc h9p DOi hoi dう ng c6 dong。

1.Bien b`h vaNghi quy6t hop D″ hoi dδng c6 dong ph盤 1`ゎ XOng Va thOng quattυ

“

khi

bё m"c"c hOp.

2.Bien btt vaNghi quy6t h9p Dd hoi dδ ng c6 dong pha dlFCC Thu k′ Dが hoi llru gi■ t″

COng ty co phtt cap n■,c Nh(m T4ch。

Diёu 14。  Xi v trばhgh颯)t6chlに Dli hoi C6 dOng khong thanh.

1.Tttg h9pk力 6ng c6 di dieu kien tien h油 D111壼)itheo quy dinh,Dai hoi phtt du∝

trieu t毎)1■ trOng vё ng 30 ng2,k6籠 ng2v dv ki6n t6 chic Dd hoi dδng c6 dongぬぱhg面en

l狙 mot.Doi hoi dδng c6“ng trieu t“ lM hai phtt c6 s6 c6 dong ho¨ dが dien du∝ 的

quyen dv hOp dd dttn ChO i nh針 33%tOng sO co phan co quyen bieu quyet.

2.N6uD″ hOi c6 dOng■」洸lg nien cong ty c6 ph:濃 1缶1■■hai khOng c6 di diё u kien

ti6n htth theo quy anh,m Dd hoilM■ i ba ducc trieu l如 trong Vёng 20 ngけ ke i ngけ

du ki6n t6 chic DOi hoi l:濃 ■i haio Dが hoi dOng C6 dong 12h thi ba ducc ti6n h激 血 khOng

phり thuoc s6 c6 dong h。 ぉdai dien dugC ty quyё n du hOp vatゥ le s6 c6 phan c6 quyёn bieu

quy6to c“ v猛

“

dO Doi hoi dδ ng c6 dong l猛 ■i ba bi6u quy6t th6ng qua“ u du∝ cOi la

hgp le.

CH」ONG IV
DIEU KHOAN THI HANH

Diёu 15. Quy ch6 nけ gδm 4 Chucng va 15 Diёu do Hoi abng quam鑢 cong ty c6 ph狙

cわ nu“ Nhcll Tttch ball hatt tu饂 価i cac quy dinh ph“ lu餌。

Quy Ch6 r"se ch血 ■

“

c6hi“ 坤c Va ducc ap d口g ngay tt D″

“

i c6“ngぬUttg

ni“ nin 2016 cL COngtyco phh cap ttcNhm Tr"h sau khi dlroc Doi“ i dδng C6 dong

thOng qua v“ け le biёu quy6t t加 血面 la tren 51%t6ng s6 c6 phan c6 quyё n bi6u quy6t

tharn dlr D″

“

i.

cた め d6電,伽山 宙範 Ban■ ぬ

“

Dd“ iめng c6“ngim nim血 2016 cm

COng ty c6 phtt cわ lllr6c Nhm Tttch Ⅲu廿赫 nhiem thi n血。/.

TMoHOIDONG QUÅ NTЩ

千ヽ NHCN TRネCH

NguySn Cao Hir



CONC TY CP CAP NUOc oONc Nar
cONc rY cP cAp NrI6c NrroN TRACH

CoNG HOA XA HoICHU NGHIA VIET NAM
Doc lap‐ Tr do‐ Hanh phiC

s6: C,{ /BC-HDer-NTw D04g」悔あ電″ イD滋
`″

gθイ″夕
“

2θ fσ

BAO CA0
DONG QUAN Ttt VЁ QuAN TRICUA HoI:                  .
)ONG CtA HOIDONG QUAN TЩ NAM 2015VA KET QUA HO本T王

hOi dふng c6 dong thlFむ ng nien nttn1 2016Kinh gii:Doil

ghi∞ s668/2014/QH13 ngけ 26/H/2014 cia Qu6C hOi―Cttn ci Lutt doanh n

nu6c Cong hδ a Xa hoi chi nghia Vi∝ Nam;

liem vu va quyёn htt cia専Oi"ng qu加鑢duoC quy―Cttn ci chic nttg,nl

dinh tai Diё u le t6 ch“ va h?び d。,g Cia cong ty c6 phtt c“ ntF“ Nhm Tr"h da
dlFsЮ thOng qua t■ Dtt hoi dOng cO dOng ngけ 25/04/2013;

C̈tt ciNghi quy6t Cta Doi hoiば n`g c6 dong ngけ 26/4/2015;

lat kinh dOanh nttn1 2015 va Bお cぅ。tai chinh da ducc

ki6ml127轟撃lilflaShXl                              ・

3ty CO phh cap lllr“ Nhm Trach対n Mo“o Dai h6i

dδng161」Iキ]11:(Itillili♀蹴2016vさ quan tri va k6t qua hoat dOng Cta Hoi dOng

qum tti va金喝 th油 vien Hoi dさng qu加 廿in猛12015,nhlF Sau:

I¨ GI(■ THIEu cHUNG VЁ  CONG TY:

「c6phtt cゎ nu6c Nhm TraChl.Ten doanh nghiep:congり

2.TOn宙 et t激 :NI‐IOTRAWA

3.Ma ch血g khoin:N′rW

4.Dia chi trll s6 chinh:KCN Nhm Trach… dumg Tran Ph`¨ xa Hiep Phu6c― huyOn
Nhon Trach‐ tinh DOng Nai.

5。 Dien thooi:(84)061 3 560 574  Fax:(84)0613560031

6.Nganh nghё  kinh dOanh chinh:Khai thac,19c nucc phuC Vu Sinh hOat,cOng nghiep;

phm phoi lllr6℃ saCh。

7.V6n diёu le:v6n Diё u le d6n thH di6m 31/12/2015:50.000.000。 000dうng;T口σng
dlFCllg:5。 000。 000 cO phan.

ルο辱 あ r

乃″″グ″r52ィ37%ッ∂″dtau″ .
‐ C∂ あ 4g′乃a″

"cr c                  . ̈C∂ 滅う′g bO′ 姿raJr cぁだ″グ″「イZ5("%ツ(売 グ′どz″ .

l doanh nghiep:COng ty C6 phan cap nu6c Nhon Trach8. Cc cau t6 chic diёu hanl

COng ty do]Doi hoi dも ng c6 dong thong qua,can ci theohO"dOng theo Dieu le cia                       、
cac quy dinh Cta Luat doanh nghiep,dlr6i sv quan tri,gi`缶 n sat va dieu hanh cia

HOi dδng quιh tri,Ban ki6m sott va Ban Giam dOc cong ty.T6chic cc c(m bO may

dieu hanh la gon,nhO,chatlucng va hieu qua,dam bao hoan thanh tot nhielll vu san

xuat kinh dOanh cia doanh nghiep.



1. nnh hinh thlFC hiOn cic chitiOu l“ hoach sxKD:

… Tき thttg 4/2015 den th魏 12/2015,thvc hien′ kien chi d"cia COng ty

co pha.ctt nu6C DOng Nai(COng ty m9)。 COng ty da thuc hien theo che

d01 ngけ khai thac lllF6C ng温 ,4 ngけ mua lllr6c qua dら ng hら めng i dv狙

Cわ lllF6C Nh(m Tr"h(cOng Su飢 :100.000m3/ngdem),datt bぉ cung c“

nlF6C ChO s`血 xutt va sinh hoat cta cac khu cong nghiep va cれ khu dm clr

廿en dia b狙.v6i Chtt luttg rllr6c cllng ctt cho khich httg dtt bね tieu

chuan chtt llrong theo quy dinh.

― HOi dOng Quう n tri COng ty cing ph6i h"Ban diさ u htt va n6 11rc cta印

th6 ctt bo cong nh加 宙en cOng ty da khic phuc血詭E kh6 khm,hOm
th価 t6t cic chitieu k6 hoach sxKD ma Doi hoi C6 dOng thlrぬ g nien 2015

dade a。

… D6n thd di6m hien nay,Hoi dさ ng QuttLtri COng ty da hom th血 cic■i

如C Ph夕th抽 C6phi6u tttg v6n i nguふn v6n chi s6 hiu(quy dau tu ph乱

tri6n theO s6 1ieu blo c6o tai chinh ki6m tott nm 2014)d6tttng V6n diau le

籠50け len 75け。

Ⅱ.HO本T DONG VA THも LAO HOIDONG QUAN Ttt NAM 2015:

1.HoOt dong Cia HOi dうng Quin tritrOng nttm 2015:

―  Tai lづ″hop]Doi doi dOng cO dOng cOng ty nttm 2015,Theo Lutt Doanh

nghiep S6 68/2014/QH13,Hoi dうng qu:m tri cong ty da b飢 110i chi tich HOi

dふng Quぅ阻鷲 cOng ty nhiemけ 2013…2018,Ong Nguyδ n caO Ha dlr"bh

la chi tich HOi dさng Qutt trithay ChO Ong Nguyδ n Att Tu`温 .HDQT gさm
CO:

繊L Ong Nguyδ n caO Ha    tt chi tich HDQT

曇 Ong Nguyδ n Anh Tu猛   _Tv.IIDQT― Gi`m d6c cong ty

Ket qua thlrc hien cic chitieu ke hoach s翫 l xutt kinh doanh n猛 12015:

SO

TT Cic chitiOu tt hoach DV tinh

■

“

)holch

nttn1 2015

Thlrc hiOn

nttn1 2015

T,10°/o

so KII

Sh lucng lllr6c sttn xu針 Jlll13 11.896.045 12.688.245 106,66

2 Sh luong nu6c tieu thリ In3 10。944.361 11.827.218 108,07

3 Doanh thu 1.000d 112.693.472 130。 595。 881 115,89

4 Lci nhum trtr6c thue 1.000d 29。 695。710 42.465.188 143,00

5 Lσl nhuan sau thue 23.162.654 33.030.372 142,60

6 野 sutt LNST/VDL % 23,16 66,06 285,23

7 Cttc khoan n9p Ngan sach 1.000d 11.750。 624 14。 229.578 121,09

8 Lao ctQng 85 82 89,2%



幾騨Ong Nguyen Thanh Binh  ―Th漱山vien HDQT

赳簾OngNguyδ n chi Qu6C   ―Th壺血vien HDQT

赳i Ong Ng6 DIF∝lg Doi    …TVo HDQT Ph6 GD cOngty.

―  HOi dOng qutt tri da thlFC hien hoan th血 to chic]D。l hoi CO dOng thlFOng

nien 2015 ngay 25/04/2015 theo ding quy dinh。

―  Trong nam 2015,Hoi dOng Quttl tri da thtrぬ g xuyen gittm stt ban Dieu

h瀬■l COng ty thvc hien cac Nghi quyet,Quyet dinh cia Doi hoi dOng c6

dOng va IIDQT.Dinh gla,phan tich tinh hinh san xuat kinh doanh de c6

bien phtt chi d10 kip thむiXil′ Cac vtt de thuoc tham quyen cia HDQT
theo quy dinh Va diさ u le Cong ty・

―  ThlFC hien cong b6 thOng tin dtt bao tutt thi ding cic qui dinh Cta ph如

lua vさ viec cong b6 thong tin d6i v6i cOng ty dai Chingo Thvc hien nop thu6

cho ngan s`ch Nha Nec,BI‐ IXH,BWT,b数 )hieln thtt nghiep cho nguむ i

hO“ng dlr∝ ■vc hien dけ

“
theo dttg quy anh.

2.Th■ lao cia Hoi dう ng quin tritrOng nttm 20158

 ̈Chi tich Hoi dOng qutt tri:   4.500.000 dOng/thttg
―Th油 宙en Hoi dong qum tri:  3.000.000 dOng/th加嘔.

IⅡ.TONGKET CAC,CUoC HOP,NGHtt QUYET,QUYET DINH CUA
HoIDONG QUAN T理 :

1. Cic cuoc h9p Cia Hoi dら ng quin tritrOng nttm 2015:

I躙″躍響器留1ぶ穐耀謂ξ基‰」智ぷr諄
tham gia cia T則&lg Ban ki6m sott cong ty.

2. Cic Nghi quy6t,Quy6t dinh cia HOi dさ ng quin tri:

Trong nm,Hoi dさng qu:m tri da ban h漱 血 13 Nghi quy6t,13 Quy6t dinh

lien quan d6n cong tic stt xlltt kinh doanh,dh tu x～ dvng,廿a c6術c,

hoan thien diさ u le theo nghi quy6t Dai hOi dさng c6 dong nュn12015 da thOng

quao Cac Nghi quy6t Cia Hoi d6ng quttl tri ban h油 己l dёu dlFoC Sy th6ng

nh狂,dong thuれ cta CiC th漱血 vien HDQT va pht hqp v6i phゎ lua Va

Diさu le cong ty.

―  Cdθ ηg力′7″ッθ′dabα
“
乃a″ヵ:

STT SO Nghi quyOt
Ngay phit

hanh NQi dung

1
01/2015/NQ¨

HDOT‐NTW 15/01/2015 V/v Chitam lrng cO tic nttm 2014

2
02/2015/NQ¨

HDQT…NTW 16/01/2015

V/v:ThOng qua tinh hinh thvc hien SXKD

nm 2014 va phucng huo■lg nhiem vu n獅

2015



STT S6Nghi quyet
Ngay phit

hanh
NQi dung

3
03/2015/NQ―

HDOT‐NTW 08/04/2015
V/v:Phe duyet noi dllllg hO sc trinh DHCD

thlrむng nien nm 2015

4
04/2015/NQ―

HDQT‐NTW 09/04/2015

V/v:ThOng qua Quy Che chitra tien luclllg,

thumg cho CBoCNV va ngllむilao dong

trong noi bo COng ty

5
04A/2015/NQ¨
HDQT‐NTW 09/04/2015

V/v:ThOng qua tinh hinh thlFC hien sxKD

Quけ In加 2015 va phucng hu6ng nhiem vu

SXKD 9 thang cuoi nttm

6
05/2015/NQ¨

HDOT‐NTW 25/04/2015
Btt chi tich HDQT COngty nhiem k,2013
‐2018

7
06/2015/NQ‐

HDOT…NTW 20/05/2015
V/v:Chi cO tic cδn lai nan1 2014

8
07/2015/NQ―

HDQT‐NTW 09/04/2015

V/V:Quyet tO`m si dung Quy phiclφ  nh
2014 va ke h。 。ch si dung Quy phiCloi nh
2015

9
08/2015/NQ…

HDOT‐NTW 25/08/2015
V/v:Chithuttg cho Ban quanけ ,Dieu
hanh cong tv nan1 2014

10
09/2015/NQ―

HDQT…NTW 25/08/2015

V/v:Lva chOn d(m vithuc hien Kiem tom
BCTC nうm2015 cta COngty C6 phtt cゎ
lllr6c Nhon Trach

10/2015/NQ‐

HDOT¨NTW 28/08/2015 務鳳 暮錯鏡論辮認計“
12

H/2015/NQ中

HDOT‐NTW 20/10/2015
V/v:Xiけ cO phieu le do phtt h激 血cO
phi6u tュng v6n tき nguもn v6n chi s6 htu

13
12/2015/NQ―

HDQT…NTW 07/12/2015

V/v:Dieu chinh phu(mg tt xiけ cO phieu lё

do phtt htth c6 phi6u t2mg v6n i nguδ n
vOn chi s6 h■ u

 ̈Cttο g彎こ′グ′″乃 り́bα″力a″ヵr

STT s6Quy6t
dinh

Ng】y phit

hanh
NQi dung

1

01/2015/QD¨

HDQT―NTW 20/01/2015

V/v: Phe duyet b五O cao kinh te ky thuat

cOng trinh: Tuyen Ong cap nu6c DN200
dum21)T769 xa Phi H6i.

2
02/2015/QD¨

HDQT‐NTW 29/01/2015

V/v:Phe duyOt KHDT COng trinh:Tuyen
Ong cap nu6c DN200 dlFOng DDT769 xa
Phi HOi.

3
02A/2015/QD‐
HDQT‐NTW 02/03/2015

V/v: Phe duyOt dieu chinh blo ctto dau tu

Dv an:M6rong nha inay nu6c Nhon Trach

4
03/2015/QD―

HDQT‐NTW 13/04/2015

V/v:Phe duyOt KHDT COng trinh:Tuyen
Ong cap nu6c IDN200 duong]DT769 xa Phi
HOi.

ξ
Ｊ

04/2015/QD‐

HDQT‐NTW 13/04/2015
V/v:Phe duyet KHDT COng anh:L“ d獲

tuyen ong Cわ IllT6c cttc hem xa Hi∞ Phlr6c



STT s6Quy6t
dinh

Ngay phit
hanh NQi dung

6
05/2015/QD―

HDQT‐NTW 14/04/2015

V/v: Ban h油血 thang, bttg lumg d6ng
BHXI―I,llrmg san phan cia Ban l加 己l dao

va CBoCNV COngty

7
06/2015/QD‐

HDQT‐NTW 25/08/2015

V/V:Sia d6i,b6sllllg mot s6 dieu cia Diёu
le to chic va hott dong COng ty C6 ph猛

cAp nu6c Nhan Trach

8
07/2015/QD…

HDQT‐NTW 01/10/2015 准L鶴雰ミ 、拠鶴:fa:譜奪
rllr6c HDPE D400 du悦 lg Nguyen vtt ct

9
08/2015/QD‐

HDQT…NTW 01/10/2015 漱Lttyf誂躍識翼サ::電譜寓
lllF6C HDPE D160 duttlg Hing Vu(m2

10
09/2015/QD‐

HDQT…NTW 12/10/2015 鑑鷺」漱P3為撚 鏃 縁
Cヤ,Xa Phu6c An,huyen Nhm TraCh,tinh
DOng Nai

10/2015/QD―

HDQT‐NTW 12/10/2015

V/v:Duyet k6 hooch lva chon nha thau cac

g,ithh tu vtt dv加:X～ dmg thuy6n 6ng

宕∬¶W3∬蜆i鶯Ⅷ :

DOng Nai

12
H/2015/QD‐
HDQT…NTW 20/10/2015

V/v:Ban htt II10t sO qui dinh va tham
quyen k′ duyet Cac ho sc trong hoat dong

dau tu xay dung cσ ban.

13
12/2015/QD…

HDQT―NTW 21/12/2015
漱
:溜

Ⅷ静隻轟梶
C機

臓艘翠
nlF6C D400 dlrong Nguyen Vう n Cき, xa
Phu6c An,Nhom Trach,tinh DδngNai.

3. KET QUÅ G五M SAT ctA HDQT DQI Vtt HO本 T DONG CUA
BAN DIEU HANⅡ VA CAN BO QUAN LY KⅡ AC:

Bα″g老
“
滅ダσ θδηgタ グa励″乃′′″κ′ι′σ θδ

“
gガσ sαγ′

流儡h"軌血刈貌Htt d譜
嚇器:幣毅『1盤phtt t五 6n,Nghi quy6t Doi hoi C6 dC

Kinh doanh c6 1ai,baO d加 19i fch cho nglFbi laO dOng,cO dOng,va nha

nlr6c,thvc hien t6t cong tic an sinh― xa hOi。

Kipぬむi khiC pttc nhing kh6 khtt han ch6 dtt bao cung cわ lllr6c an

tom,6n dinh ChO S洵 ■xu飢,sinh ho"cia CiC khu dan ctF,KCN tren dia bh
huyOn Nhm Trach.

Ph6i hop chttt chё v6i IIDQT trong cOng tic quan l′ ,dieu hanh hoat dOng
sam xutt kinh doanh cia cOng ty。



4.KE HOttCH HO本T DONG CUA HOIDONG QUAN TЩ NAM 2016.

~聰
1:蹴1:躍量∴鳳鶏腎甜:l枇1畿割鷺1'献縄

ty pht hop v6itinh hinh phittri6n kinh t6… xa hoi dia phlFu■■g va khu vtrc.

… D"tu HTCN,m6rongmttg lutt Ctt rllF6C ChO cic KCNり khuり加 Cu,ph乱

trien khich httg si dung lllF6C tiep nhれ  lllr6c cia He thong cap rllr6c cia

Dv tt Nha m～ lllr6c Nhm TraCh。

 ̈Ti6t kielFl t6i da chi phf ho"dOng,nharn thg doanh thu,tを hg 19i nhuい,

nang cao hieu qua cia viec si dung ngu6n v6n chi,tap lrung Cung cap FllrCC

an toth cho satt xutt va sinh hoat cta cic khu dm ctr,Khu cOng nghiep tren

dia ban huy9n Nhon Trach.

 ̈Tttg clrぬg cai thien chtt llrmg dich w,mg dung cttC phtt lllem qu加 1′

nhtt nttg cao nttg lvc quh l′ va diさu hatt dttl baO muc tieu nttg ca。

doanh thu va lci nhuan hoan thtt chitieu tt hoach SXKD n油 肛1 2016 va

thlrc hien tot cong tic an sinh xa hoi.

―Gi価 血 cOngサ 山「C hen cllng Cわ ■6ng dn ien phlrmg den■9ng th
d。l ching,dtt bao tinh nlinh bach,cOng khaitheo quy dinh cia Uy Ban

Ch血g kho壺l Nha rllr6c,lva chon cOng ty ki6111tOm c6 nttg lvc thlrc hien

kiem toan b五。c4。 tai chinh nこn12016.

T“ndら″la blo c4。 hott dong cia Hoi dさng qu`m鷲 nm 2015 vatt h。
"hhoat dong nttn1 2016.KInh ttnh D。 l hoi dOng cO dOng xenl xё t。

TM.ⅡoIDONG QUAN TЩ
ハ化ガ″力a“f

―Nhu ttCn;
_c6dong COng ty;

_Thmh vien HDQT congty;
―Ban Gittn d6c COng ty;
_Thanh vien Ban Kiem sott cong ty;

―Llru VT‐HDQT.

a
cONo TY

co'pn,l
CAP、ガЪご
Mf0N TRttCH

Luy6n Ca。 】I】



CTY CO PHAN CAP NUOC DONGNAI  CONG HOA XÅ HOI CHi NGHIA VIET NAM
CONG TY CP CAP N」 OC NHON TRACH       Doc lap― Tv do― Hlnh plic

BAN KIEMSOAT           Ⅳ乃(荊 乃´
ασ力,軽裁ノ5励

`″

gθイ″グ″ 2θノσ

BAO CA0
HO本T DONG BAN KIЁM SOAT NAM 2り 5VA KE HO本CH HOttT

DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2016

-Ctt θ′
`乃

zた ″飢g,″乃彙多ηッ7θ′α Bα″h猟 sοd′ 加 cg″ノ″″力″′清ど
"″

C∂ηgク ι∂′乃́″L"″多瀬9ゴ賜
"ル

ασ乃。

― Cグ″σ″′滋力乃滋力乃οク′∂6ηgッa姦勿gα湯ヵ。ク′∂ち
“
g sd″ χク″ たintt dOα

“
力″ガ

“2θノ5。

Ban ki6m sott xin dlroc blo c女)hott dong ki6m tra,ki6m sOtt hott dong

cia COng ty nhllsau:

I‐KET QUA KIEM TRA,KIEM SOAT HO本T DONG CUA CONG TY:

1ノ Xic nhan l晨;t qui holt dong SXKD nttll1 2015

“

ＴＴ
Cic chi tiCt DVT K6hoach

nttll1 2015

Thtrc hien

nttll1 2015

Tゥ le%
so K0

holch

TOng Doanh thu 1.000d 112.693.472 130。 595。881 115,89%

a san xuat nlrcc 1.000d 106.693.472 118。 189.700 110,77%

b X～ 1“ 1.000d 5.000。 000 4.509.695 90,19%

C Doanh thu hopt dQng TC 1.000d 1.000.000 4.102.799 410,28%

d Doanh thu kh6c 1.000d 0 3.793.686

つ

“ TOng chi phi 1.000d 82.997.762 88。 130.693 106,18%

a ―Gi`v6n httg b加 1.000d 76.499.796.

b …Chi phi tai chinh 1.000d

C - Chi phi ban hung 1.000d 828。936

d
―Chi phf quan l′ doanh
nghiep

1.000d 7.058.233

E -Chi phi kh6c 1.000d 3.743.728

3 Lci nhuan ttv6c thue 1.000d 29.695。 710 42.465。 188 143,00%

4 Lol nhuan sau thue 1.000d 23.162.654 33.030。 372 142,00%

ξ
Ｊ 球 sutt LNTT/VDL % 59,38% 84,930/0 143,00%

6 C女)khoth n9p NSNN 1.000d 11.750.624 14.229。578 121,09%

7 Lao dQng binh quan NguOi 85 82 91,10%



κ
Ｏ

【■

Ｓ

Ｔ
Cic chi ti6t DVT K6hoach

nttln 2015

ThlFC hiOn

nttll1 2015

T,10%
SO面

hoach

8 Thu nhゎ binh qu舗 : 1.000d 6.500 7.250 111,54%

2/Dinh gii lこ t qui sin xuit kinh dOanh nttll1 2015:

″ だ 凌フα″ヵルタr T6ng dOanh thu nttn 2015 d雛 115,89%k6hOaCh n加 .

脚:が靭鶏槻
S社

留糧胤洲胤::Thnm201■
aЮ′7%。 Doanh

話緒鰍棚ぽ鳥聯轟驚紺doanh nttiepヽ qu加 1′ sh xlltt Va cic

COngty co ph舗 .

ノ だ ′α ″ヵ
"′

″′Loi nhuぃ ■vc h
nam 2015 va bttng 78,450/O so nttH1 201`

thg 43%so v6i tt hoach nm 2015,d
theo ke hooch.

Do doc diem nttm 2015,He thong
hoan thanh dlra vao khai thttc.Theo qui

究盤蠅蠍t梶響l産昴
協テ灘鰐:fk猟:F罐器謝ぶ

3/COng tic dau tlFxay dlFng xay dTng COng trinh:

冊Itt m計″智
“
・鶴。H鴛

iio Cli`五 cOng tinh hoan thanh dlFa Va0

躍認胤 五w醍,懲辮 瓢 ]柵ご棚
3 trinh,dV ki6n hoan th油 dua vao si

dung thttg 4/2016.

4/TInh hinh chip hanh phip luattrong holt dOng sin Xu▲ t kinh doanh:

瑠綿轟:符蹴需鳳l誂器Ю乱ま鶴轟魂電躍淵
ia Nha lllT6c,dtt bao trung thuc,chinh

xac,ro rang.

れ辱″θん′″rぬわ皿
“
ngぬ

iぷ
,棚
踏1:鴛謝観:官繁

盤濯蹴‖識霜篭∫梶∬Ш源,cH血 xれ,め r魂 .

ctali:fft:線をも解1箱fζ i:|“

f Van dung Va thvc hien t6t quy dinh

3ay 18 thing 06 nttn1 2014 cta Qu6C hOi,
cic nghi dinh Cia chinh Phi huttlg dh thi h漱 血lu年 50/2014/QH13。 Ctt thOng



如hШtt d加 ■熙hmaBoX～ d‰
:i鵬婁鑑:1覆λL:籠撫cOng ttinhoVieC thvc hien va chゎ ha山

器 紺鰍 評棚 租拙 胤
加け岬 dh ttX～ d岬輌

ンchi phf,glam g14 thanh nang CaO hieu
qua cic dv an,cOng trinh dau tlr。

II― TlNH HiNH TAI cHiNH CtA CONG TY TttI THtt DIЁ M 01/12/2015

T“n co s6 b10 clo tai chinh nt血 2015,Ban ki6m sott da ki6m tra,d6i chi6u

va xac nhan nhlr sau:

1/Cic chitiOu chi y6u va taisin va ngu6n v6n d6n 31/12/2015:

Chi tiOu Maso
s6dau nttm

(01/01/2015)

s6cu6i nttm

●1/:2/2015)

I.Taisin ngttn han 100‐BCDKT 135。985.098.675 149.718.442.319

1.Tien va cac khoan tlFOng dlTcng HO‐BCDKT 75。544.687.814 84.586。 927.173

2.Cac khoan dau tlrtai chinh ngan 120‐BCDKT
3.Cttc khoan phaithu ngan han 130¨BCDKT 50.853.756.703 54.934.466.144

_■%壺 iヽとp聟 ■1■0∞i 2.315.497.226 2.315.497.226

4.Hぬg tOn kho 140-BCDKT 9.586.654.158 8。462.948.259

5. TAi sin ng[n h4n kh6c 150‐BCDKT 1 734.100。 743

IIo Taisin dai han 200¨BCDKT 43.689.409.757 52.587.410。 485

1.Ttt sh c6 dinh 220…BCDKT 40.045.577.425 38.268。 184.079
…Taistt c6 dinh hm hinh 221‐BCDKT 40.013.077.425 38.250.684.079

_Tai sttn co dinh v6 hinh 227‐BCDKT 32.250.000 17.500.000

2.Btt dOng sh dh tu 230‐BCDKT 0 0

3.Tai san d6 dang daihan 240-BCDKT 3.643.832.332 14。 319。226.406

4.Cac khOan dau tlrtai chinh dai 250…BCDKT 0 0

5。 Tai san dai han khic 260‐BCDKT 0 0

IⅡ.Ng phiitra 300…BCDKT 19。444.731.120 24.868.350。 860

1.Nq ngin hqn 310‐BCDKT 19。 444.731.120 24.868.350.860

Trong dd; Nq quri h4n 0 0

2。 NO dai han 330‐BCDKT 0 0

IV. Ngudn v5n chri sO hiiu 400-BCDKT 160.229.777.312 177.437.501.944

1.VOn cia chi s6 htu 410‐BCDKT 160.229.777.312 177.437.501.944

ルο″gαび「v6n dau tlF Cia Chi s6 411…BCDKT 50.000.000.000 50.000.000.000

2.NguOn kinh phi va quy khic 430‐BCDKT 110。229.777.312 127.437.501.944

V。 (t qui kinh doanh

3.T6ng loi nhuan tru6c thuё 50…BCKQKD 54.025.575。 113 42.465。 188。 135



ChiltiO■ M嵐‐66
s6dai i五五

ol● 1/2011)

s6ti61i五五

(31ノ12/2015)

4.LOi nhutt sau thue thu nhtt DN 60…BCKQKD 42.104.308.589 33.030。 372.048

Lai cσ btt tren co phieu 70‐BCKQKD 8.421 6.606

彫 ′
“
χι′

`′
α Bα

“
JαO“ sοご脅

Cic chi tieu tai chinh tren da dlFOC

nam 2015 cia COng ty va da dlroc kie]

(COngty tt ki6m tom va anh gi`Tl
s6s“h k6tOm va bぉ c6。 cia c“ bo phtt nghiep Ⅵlcia cOng ty.Ban kiem so壼

xic nhtt cac so lieuち 船n ph加 価 trung ivc tinh hinh tai chinh cia Cmg ty nttm

2015.

2/VieC quin l′ ng phiithu,ng phiitri,nguyOn nhan va giii phip xi l′

cic khoin ng phiithu kh6 dう i,ng phiitri qui han.

a/NO phaithu(d6n31/12/2015):54.934.466.144。 dもngo TrOng d6:

十Phai thu tian rllF6C: 10。 637.006.086d(cht y6u la h6a don tian lllr6℃

cia thttg 12/2015 sang thttg 01/2016m6i thu dlFoC)。

+Phaithultt dtthe■ 6ng lllr6α 6.298.602。701d

十Ph触 thu khac(ngin han va dai han):16.466.323.376d

b/No phaitta(den 31/12/2015):24.868.350。 860 dOng.

c/NO phaithu kh6 dδ i:2.315.497.226 dOng.

COng ty da kh6i kien va da dlFoC Tδ a m nhan dtt huyOn Nhon Trach

Quy6t dinh cOng nhtt th6a thutt Cac dlrong sv.Hien nay,phδng thi htth m

huyen Nh(m Trach dang ivC hien ke bien tai sh thi hetth加 .

d/NO phaitra qu`h“ : KhOng

画靴 ⅧTh鶴蒲」認器盤織λ;風yぶ珊岬翻
doanh nghi∞ .

4/1Rnh hinh quin l′ Si dlng v】 bio to】 n v6n g6p cia nha nlF6に :

Dinh gia qua cac chitieu sau:

a/Chitieu he so bao t。 2h:

VOn chi s6 hin cta DN

tai thむi dielll Bc          107.206.817.792

VOn chi s6 hin cu6i k,
92.104.308.589

m6c lien ke v6iけ Bc

H = =  1,16



He s6 baotott v6n H>1=>cOng ty

b/ Chitieu hieu qua si dung v6n:

bao toan va phattrien dlroc vOn。

+野 su漁 1∝ nhutt sau thu6た 6ng tai

sh KROA):

+球 su乱 lφ nhuttLSau thu6/v6n cl■

s6hm(ROE):

33.030.372.048

202.305。 852.804

33.030。 372.048

= 16,32%

=30,81%
107.206。 817.792

報辮般憮諄盟」金辮 鵠慰ぶ 黒鴨漁
1. va h。 .t dOng Cia HOi dδ ng quin tri

Trong nう血 2015,s61uく和g thanh宙 en Hoi dさng quan tほ nhiem k,2013中
20181a5nglFbi,di va s6 11rり ℃va chtt lu∝ lg theo yeu cau cia Lutt anh.Hoi

dさng qu加

"ぬ
duy tt cicけ h"thumgけ。Tれg tha山 宙en c6′ thtt Chわ

h狂山ph奪》lu`江 Va diёu le Cong ty mot ciCh nghiem chinh,khOng c6 xllllg dOt vё

quyёn 19io c`c thttdl vien IIDQT dさ u phtt huy va neu cao dlroc vai m trれ h
nhienl cia rninh trong cOng viec.

N油■2015,IIDQT da t6 chic hop 5 phien hop thlrぬ gけ,Va ball h油 13

Nghi quyet,xoay quanh cic n。 l dung chi yeu sau day:Dinh gll tinh hinh hoat

“

ng Sh xutt kinh doanh,da ra bien phわ thお go kh6 kh狙 血ic d～ sh Xu乱
phtt tri6n.Dh tlr x～ dmgc麓 山m m6 rOng mttg lu6i cllng cわ nttЭ tten dia

b:h;Chitam 6mg va chic6疑 ic cδn lli cho c6 dong。

鉄   Dα
“
λ gJ″

`λ
″″g r Hott dong cia Hoi dさng qu:m ti da th6 hien t6t

vai ttё trich nhieFrl Va quyan han theo ding quy dinh Cia Diさ u le o cing v6i

Ban dieu hatt kip■ むi dlFa ra nhing cm mmg quy6tsich pn h叩 ■ic d行
hO"dOng SXKD phtttri6n,dtt bao tinh 6n dinh,tinh phtt tri6n.

2 Vさ hOlt dOng Cia Ban diau hanh

Ban dieu h油己l cong ty c6 04 nglFOi(mOt gi`hn d6c,2 Ph6 gittm d6c va K6

tom twhg)C6dけ 山 knh nghiem ttinh do va nttg lvc dさ uh湘l cOngサ .

Trong nttn 2015,cOng ty da kip thd khお pttc nh詭lg htt ch6,kh6 khm cung

Ctt lllr6c an toan cho cic khu cOng nghiep,khu dtt clrtren dia ban,sxKD c6

hieu qua,nttg Cao dlroc dd s6ng vtt chtt Va tinh than cho ngubilao dOng;ch6

do tien llFu■ lg,thlrong va trfch nop BHXH,BHYT,BHtt thvc hien theo d山 lg

th6a lr6c lao dong ttt th6 Va cic quy dinh Cia nha lllr6c; thu nhtt Va dbi s6ng

nglrci lao dOng nけ Chg dlroc cai thien,tao dlICc niem tin cho nglFd laO dOng

an tam cong tれ ,g`h b6 v6i COng ty thvc hien“ t nhiem vり ducc giao.Quy ch6



dan chi 6 cO s6 dlFgc phat huy COng tic xa hoi dlrcc quan ttt thlFC hien.Trong

nam 2015 CBoCNV cOngty da mg ho dら ng bお b五o lut,thien tai,血g hO qtt trё

em nghёo hi6u hoc,quy ntt nhan chtt doc mm da cam。 .v6i t6ng s6 tian la:

159,6 trieu dong。

轟  Dd“力gtt θ乃
“
ηg r Ban diさuh血 cOng ty da■vc hien t6t nhiem

vll diさuh汁血san xutt kinh dOanh theo d山 lg quy dinh Cta phそゎlutt Va diさ u le

COng ty,dttn bao chO cong ty hoφ  dOng hieu qua ca。 ,phtt tri6n 6n dinh va

血 gtコ
『

6ng ben_g。

Aただ
“
力θ″「

‐c6dong Cty;
―HDQT,BKS,BGD;
‐Llm VT;IIDQT.

(Ttt li"DHCD 2016).

TM.BAN KIEM SOAT

五Tin Ding

CONG TY
CO PHAN

CAP
NHON



crY c0 PHAN cAp Nrloc odNc Ner CONG HOA XÅ HoI CHi NGHIA VIET NAM
Docl,p― Tv do― H●nh phic

MσИ EΥQσれ 4gaノイ5厖′ηg θイ″グ″2θノ6

CONG TY CP CAP NUOCNⅡ ON TRACH

BAN KIEM SOAT

,,
BAO CAO

TLIDANH GrA xnr euA HoAT DQNG cua BAN xrnvr soAr
NAvr 2ols

Cdn cri DiAu lQ C6ng ty .6 phan c6p nu6c Nhcm Tr4ch dd dugc Dai hOi
dさng c6 dさng thong qua ng:,25/4/2013.

Cをh ci quy ch6 t6 chic va hott dOng cia Ban ki6m sott cong ty c6 ph温

C“ rllr6c Nhm TraCh ban h血 ngけ 28/4/2013

Ban kiem sott xin dlFCC b`O clo聟 d`mh gM k6t qua hOtt dOng nm 2015

nhlr sau:

1ノ Ⅱolt 10ng:9ia Ban ki6m sOit.

Ban ki6m sott gさm ba(3)th油 宙en dO Dai hOi ttng c6 dong bらにra“
thlrc hien cic ho“ dOng gi加 l Stt theo qui dinh Cia phap lutt va diさ u le cong ty・

Trong nttm 2015,ducc sy ph6i hqp chtt chO Cia Hoi dOng qu加 憤i va Ban diさu
h激山,Ban ki6m sOtt da thvc hien cong tic ki6m tra,gittn stt va khuy6n nghi

thvc hien nhmg tha7y d6i ch thi6t g6p phtt tttg hieu qua qu加 1′ diさu hatt va

SXKD,nmg cao chttluttg qu加 鷲 dOanh nghiep.

TЮng nttn 2015,Ban ki6m sott da hop 2 phien noi dung:

_Tha。 lu`漁 quy ch6 t6 chic va hOtt tЮ ng cia Ban ki6m sOtt COng ty c6

phtt cゎ lllr6c Nhm TraCh nhiemけ 2013-2018

_Phan cong nhienl vu tきng th油 vien.

T̈rong nt加l Ban kiem sott xem x6t,dゼ mh gi`h。

"dOng cia Hoi dさ

ng
quう阻鷲,Ban gitt d6c va he th6ng qu加 1′ COng ty trong su6t nien d6 1ien quan

d6n vieC thuc hien tai chinh va k6 hoach sam xutt kinh dOanh cta COng ty da

dlrcc Dai hOi dさng c6 dong thong qua.

―Ban kiem sott cihg thaln gia cic cuoC hop cia Hoi dさ ng quam鷲 va Ban
gittm d6c COng ty,dlra ra nhthg ki6n nghi v6i HOi dふ ng qu加 鷲 va Ban giam

d6c cong ty cic van dё  lien quan d6n hoat dOng San xuat kinh doanh va dau tlr

xay dvng cc bin nttn1 2015。

―Xem x6ttinh ph如 1′,trinh tt thi ttc ban ha血 cic nghi quy6t,quy6t dinh

Cia HOi dOng qu`m tri va Ban gllm dOc COngtytrong nm 2015。 Kiem sott v19c

tutt■i cac qui d:nh Va cong b6 thong tin cia COng ty theo dmg qui 4nh Phわ

lu飢。



T6chic ki6m tra,thtt dinh blo c4o ttt chinh cta COng ty 6 thttg dh

narn 2015 va b4o clo tai chinh nttn1 2015.Ban kien■ sOat dong y V6i danh g14 ve

anh nnh h。

"dOng sh xutt kinh dOanh va anh hinh ttt chinh cia C61唾

;ty

呻 ki6mtOm va dinh gi`Thtmg Long。

…Ban kiem sott cllng thlr∝ lg xuyen trao dOi va nhau qua dien thott va

email nhこ■l hoan thanh nhiellll vu cia Ban kiem soit.

*T6ng k6ttiさ n llr∝lg,■うlao va cic chi phi cta Ban ki6m sO乱 :

2/Dinh gM sT ph6i h"hOlt dOng giiFa Ban ki6m soit v“ Hoi dさng

quin tri,Ban giim d6c va c6 dong.

V6i tinh thtt trich nhiem,x～ dwlg Va h《⊇tic trong qutt anh ho"dong,

thuc hien nhiem w cia cic c6 dOng giaO ph6,Ban ki6m sottlu6n ph6i h",trao

d6i va d6ng g6p′ ki6n thtt th猛 ,trung ivc vd Hoi dふ ng qu航 廿iva Ban diさu

h漱山 COng ty trong vieC qu:ml′ va diau h漱血 hott dong Sh Xutt kinh dOanh

cho pht hop v6i rnuc tieu cta cong ty va cic chll■ l sich,che do quy dinh Cia

nha rllFCC

3/K6holch hOlt dong cia Ban ki6m sOit n五 lm 2016.

Ch ci vao chttc nttlg,nhiem w cta Ban ki6m sOtt va phlTc..g hu(魚 g slm

xutt kinh dOanh nm 2016 cta COng ty,Ban ki6m sott xin dua ra tt hoaCh

nhielrl vu trOng nam 2016 cu the nhu sau:

a/N飯lg cao nttlg lvc,phtt huy nhthg m“ mり山 dtt duoc,dOng thむ i

khic phuc kh6 khtt nhtt hott thien nhienl vり duoc Doi hoi dさ ng c6 dong giaO

ph6.

b/Tttng clrёng cOng tic sott x6t,ki6m tra cic quy6t anh cia Hoi dさ ng

qutt tri va Ban gittm d6c,dうm bao tinh th6ng nhtt va tutt■ i phtt lutt Cing

nhlr Diさ u le cong ty mot ciCh nghiem■ c.

c/Tこng clFOng cOng tic kiem tra giゼ hn sit tinh hinh SXKD va dau tu

xay d口g CiC dv in,cOng uinh xay dmg,nhtt dと肛l bao hieu qua,tinh kha thi

khi dua cOng tinh vお khaithac si dung。

STT Hovう Ten Luongo thir lao Thttg COng

01 Nguyen Ttt Ding 36.000.000 36.000.000

02 Nguyen via Hmg 18.000.000 18.000.000

03
Dttg Nguyen Thanh
Liem

18.000.000 18.000.000

cQng: 72。000.000 72。000.000



d/Ti“ 毎c thtFC hien gi加 l stt COng ty宙 ec ivc hien c6喝 b6thong tin

tren cic phlrυ ..g tien thong tin dal ch血g, nhaln bao dtt tinh minh boch cOng

khai■eo yeu ch ch ciaむ ban ch伍g khom Nhan"c.

Tren d～ la blo c4。 ho“ dong Cia Ban ki6m sOtt nttn 2015 va k6 hoach

hO"dOtt Cta Ban kiem sotttrong nm 2016 Hnh籠nh mモc Doi hoi ttng c6

d6ng xem x6t.

ハ化ガ″力ρ
“=

‐C6d6ng Cty;
‐HDQT,BKS,BGD;
‐Luu VT;HDQT.
lTttlieu DHCD 2016)。

TM.BAN KIEM SOAT

6n Dfrng

N疇 ネ%

- 

-'XcOxo ry



c0Nc ry cp cAp Nr/Oc ooNc Nar
C6XC TY CP CAP NTTOC NIION TRACH

So: Ol /TTr-FIDeT-NTW

CONG HOA XA HOICHO NGHIA VIЁ T NAM
Doc lap‐ Tr do¨ Hlnh phic

D∂″gハリぁ4ノン|ジ 滋d“gθイ″グ″2θノ6

ro rniNn
V/v: Th6ng qua kif hoqch phdn phiit loi nhudn,
trich lQp cdc qtg vd chi trd c6 t*c ndm 2015.

Kinh gii:]Doi hoi dδ ng c6 dong thlrong nien nm 2016

鳳淵  鵡恐鯛欄爾需冊拙W肥
‐Ctt ci B4o cao tai chitt ki6m tOm nm 2015 cia COng ty co phtt cap nu6c

湘 冨 籠 熙 ∬ 常 選

「

・
6m btt Va Ditt」

`Thttg Long―
TDK― Ch

dさngttl駐需寵ユ棚 %"認L:犠協lぷ器」蹴∬上1機
,留:黒

"cnm 2015,trich lap cac quy va qui ch6 si dung cic quy nhlr sau:
I‐ Phrσ■g in phan ph6ilqtt nhuan,trfch lap c` ic quy va chitri co tic:

Stt Chi tiOu Dvt DG nghi
■
■ V6n DiCu le 1.000d 75。000。000

II L゛ nhuln 2015 dr ki6n phan ph6i nhtFSau: 1。000d 33.030.372

Trich qu! ddu tu phSt tri€n 5o/o 1.000d 1.651.519

2 Trich quy khen thlFtt phic 19i 5%

Tro到勇d6:

1.000d
1.651.519

- Qul khen thuhg2Yo 660。 607
―Qtt PhiClgi CBCNV 2% 660.607
- QuI Phric lqi cQng d6ng I% (*) 330。 305

3 Chitra c6■,cb激lg tien 20%VDL 1.000d 15.000.000

4 Thuて知g Ban qu`ml′,dieu h漱血cong ty 3% 1.000d
990。911

5 L9i nhuan cδn l・ichua phm ph6i 1.000d 13.736。 424

(*)50%mic trich Quy phiC lgi xa hoi¨ cOng dさ ng ding d6 chitheo cic chuong

trinh chung cria TOng cdng ty.
II‐ Quy ch6 si dlng cic qu,sau khi trich lap:
1‐ Qu,dう u tlF phit tri6n:

DlrOc dimg dё :

‐Dh tlr phtt triё n stt xutt kinh doanh COng ty;

‐Dtttu x～ dung VaO cac■ m cta congty;



_B6sung V6n kinh doanh COng ty.

2… Quy khen thlrむ ng:
DuOc ding de :

‐Thu“g cuOi nユlll hoaC thu“ g thuぬgk,tren cc s6 nttg sutt lao dong va

tha」h tich cOng tac in5i cin bO,COng nhan vion trong COng ty.

‐Thu仇lg dot Xutt cho cac ca nh加 ,ta)the trong COng ty。
‐ThlF6ng cho nhing ca nhan,dOn vi ngOai cong ty C6 d6ng g6p nhieu ch。

hoat dong kinh dOanh,cOng tic quan l′ cia cOng ty.

3‐ Qu,phiCICi va qu,phiC 10・ i Xa hoicOng dさ ng:
DuOc ding de :

‐Dau tu xay dttg,sta chia cac cOng trinh phic 10i cia COng ty.

C̈hi cho cic hott dong phiC loi cOng cong cia tap th6 cong nhtt vien Cong

ty,phic 10i xa hoi.

G̈6p mot phan v6n dё dau tu xay dung cac cOng trinh phic 10i chung cia

COng ty,trong noi bO nganh cap ntr6c,hoュ c theo chi tr『ong cia cap tren.

‐Ngoai ra cё n duoc si dung inot phan quy phic 10i de tro c“ kh6 khtt dot

xutt chO nguOi lao dong,k6Ca truぬ gh"vё htru,m6此 sic,laIIn vao hottn cヵdl kh6

khtt khOng nci nucng tva hoぅc ltt COng tac tき thien xa hoi.

4‐ Qu,thlFhg Ban diёu hanh:

T̈hlrttg cho Ban dieu hatt qu加 けCOng ty.

、    5… Quy khen thu6ng va phic loi,khisi dung phai pht hop V6i quy dinh cia HOi
dOng qutt tri va COng doan cc s6 COng ty.COng ty khOng duoc ph6p chi quy khen

thtr6ng va quy phic loi khi chua thanh tom d～ di ciC khOtt ng va cic nghia vu tai

chinh khac den han phaitra.

6- Lci nhuan cOn lli,chuy6n sang nttm sau:Dv phё ng 19i nhuan cho ntt sau

hOiC tiCh l■ y d6 ctt d6iけ le C6■ c cac nttm sau.

Tren day la phucng m phtt ph6isi dung 19i nhu餌 ,triCh lap cic quy va chitra

c6tic nm 2015。 Kfnh trinh Doi hoi dさ ng c6 dong xem xё t vathong qua./.

A此ガ″力′″
=

‐Nhr tren;
‐CO dOng COng ty;

T̈htth vien IIDQT COng ty;

…Ban Gitt dOc COngty;
_Thanh vien Ban Kiem sott cong ty;

L̈lru VT―HDQT.

IDONG QUAN TЩ

嬬

CONO TY
CO PHAN
cAp
NIICN
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cONc rY c0 PaAN cAp wrldc NHoN IRACH
ru0No rwvEDoANH NcHtEp

Gi{y chf'ng nhgn tl6ng kf doanh nhigp

H$i dingquin tri
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`t

Bin Cittm a6●

K`亡01■ tF距醗:LI

Ngrむi dll dttn theO phip ll繁

Tl■ sO chinh

v6n diat総

V6■ diu tll・

Dl111 1lo11

Fax

Ma‐ sさ th■6

11。lt ao■ g chi■ hiCli C11lg ty.

Kll●I tOin薇 o11,p

Ciみ chng・ han d競3け thay d6ユ 1轟 thi3.s63600977120 ngay 27thttg

05‐ ■五m2013.

畿鑽穐撮難磨斃鸞r鑑胤熾晴混‐

殿 ム 戴 鷲 管鑽 ヤ
Nhm■ lch tt COng w con Cta COngり CO

O嬌g｀3uy缶 CaO ttλ               cm tth
缶3N゛ Ducng D01              Thinh宙 e,
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れg Nguズn chF Qu6c               Thinh vien
OngNguyan Thanh BM卜              Tha油 宙en

OngNguメ鶏Tふ Ding            T鷹 ぬgtan
018Nguメh VittHung              Thanh vien
OngDいg、聘Cn Thanh Liem         Thねh vlen

Ong Nguy秘 Anh Tutt            Gi鍋

“

o

Ong Ngo DtrongDOi                 Pho Ciam“ c

Ongvo Qlang Hも ng             Ph6.Glin“ c
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山ng
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501000,000:000諭 6ng
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3600977120
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cONG Ty cO PHAN ci.P Nuoc NI{oN TR4cIr

nr\O cAo cuA BAN ctAtut ooc

βF"C″″,とわ ″ ″́夕。昭 ″ ″ィ:滋 ι″ο
`議

ο臓″

“

″gV乙′ε

“

βあ ″ θ ra′ ″ 珈ヵ″ 漁 、 た′ん わ″ ″ ο肩ク ″ ″ノ訪

`滋

λ凌

rカラθ
"g″

3′ ′力″″gノク″″解2θ 75.

T)Nll HiNH TAI cHINH VA KЁ T QUÅ I104T DONG ICINH00ANH

・■■hh〕 nh tt chinll t,i ngay 31 th‐ 舗g12 nttm 2015 va kttt qua hO"dong kinh doaⅢ chO nm ttichlnh tt th“ ctng ngay cta

cong ty dビ Oc trinh biy trong Blo cac tai chinh dinh:kこ m b4o caO nay(tt tFang 7 d6n trang 38).

Sり
・
Kl秘N PHAT SINH SAU NGÅ Y KЁ T TIIltC‐ NAM.TAI cHlNH

Ba,G輸■d6c c61g ty絲轟gdinhkllongc6slkiennaophatsitaltsaungay31tllang12nam2015chod6,tha diさ m‐ tap b40

caO nぅりtna chua duO,xem xo`itu chinh s6 11eu‐ hO"‐ cong b6 trong Bお oお tai chfab.

1・RAcH NHl‡M.COA BAN CIム 甲 DOC DOI V01 CAc13Ao cAO TAI cHiNH

Ban Chn d6c Co■8 ty ch“ trach nhttm iap cac ba。 輛O tai chtth httg nam■ 、6 hion m∝ Cach tung thvc va hlp lソ 毬nh hinh薇

Cttnh Cm撼 厠1ず Юt qua hott dOng kinl dOanh vattnhttnh lyu chuメ n tttn te Cta c6ng tytrong饉 m、 Trong宙 eC tt c“ bお Cao

lこi chinll nay, calll.ket Ca tuan tlit cac ycu cau saul

o ChO■ 1事a cic chlnll sach k`tOln pht h"va tt dぃ ng c“ chinh sに h nay mot cach nhat quan:

。 Thげ c hiCn caC Ph`血 dO島l va uOciビ913 mot c“ hh"け Va than tr9ng;

・  B4o Cao lヽ i chlnh dビ。℃‐lap tFen CC So tll口 c llien day di cac lhuan inrc kё  tO五五Viet Nam,khOng c6 nhttng

sai lechす 。ng yёu d`nmきc cin phai cong bさ va giai thf● h trong b40.c`o tal chinh nay;

・ Lap cac b五 o cac tai chinh tren co se dOanh nghiep hott don3 1iO■

“

c.

Ba■ Cia■l`6c calg tyぬれtrたh」jo■ blo dttn r濃3‐ cac s6 sach tt t。 なdtrgC tti chlp mOt c■h pht h"de pll如

oま cl〕 110Pけ gnh llllh tai chinh cta cOng ty tli n19i thOi diё m va磁
"bao rang cれ

b,ooお tai chinh tum thicac Chuan

loin Vitt Nam lliOn ll讚h Va cお quy anh phip ly c6 1ien q● 3nt Ban Cialn d6c co13 ty om3 chiu tMCh nhll餞 d6i vtt vier

ve cic thi san ctia COngty Va thゞ c hien ca・ biell ph`plllgp Iソ
ー
de‐ phong ngua va‐ pllat hien cac gian ian va sal quy`1● h kh¨ .

PHE CHUAN CAC BAO Cム O TAI cHINH

l:1looソ k16n Cio Ball eiⅢ 、d6c,B△ng can d6i k6 10an‐ t● ngay311thamg 12,■ 漱■2015,bao c40 k61 qua hOび don3 kinh 10anh,

b晨o“Ol口 u lhuyёn ti凛

“

ずm:voi ban thl)ot lllin1 1lnh鷺

“

轟 a nttn ttt Chinh濃 由

“

‐tttng igけ da du∝

`。

神 ぬお mng

thvc vよ hgpけ ,phl h"voi ciC Chtin m"K6t“ ■,c101o爆 to舗 lhien hれ h vi cac q,y allh,hゎ ,co l“ n qu“ 峰inず

“COng HOa xa Hoi clll‐ INghia Viet Na:n,
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CttNGTVTNHHKllMTOAN&霧 INttGIATHANG LO撻 G・ T,DlK

CHI H‖輌‖H菫 :壼菫‐撻輌‖
TttANtt LONG“ T:DlК AuD「IN8&VALttATttN‐ tO=,LTtt lSθJ:機種識 3月質剛

慾鸞漁曇鸞霧撃難.菫意酬臨職|『驚‖1帥織t蹴朧懺
Sd: 14015 /TDK - KT

Nguy 18 thdng 0l ndm 2016

‐BAO CAO KIEM TOAN DoC LttP
V03ao cao tai chfnh‐ niOnごo2015‐ 1晨∫tthic vao ngさy31 thing 12 Rttm 2015 va cho nanttai chinh

由 tllic cing n3と ycta C6ugty C6 Phan cttP Ntt Nhol Tr●ch

島 ヵ♂∵r cAc THANE VIttN BAN GIAM DOC

Cllil13 16i da ki6m t。

`m cac Ba。
。
`。

tょichinh cta COng ty C6 Phan c4p N瞑 むc Nhσ tt Trttch(dtF6i day goitit ia cong

ty)ChO nュ lnぬ i cllFnh 2015 k6t thttc va。 118～ 31 11ling 12●こm2015 bao gふ m Bttg cm d6i k6toin vaO ngay 31thmg 12

n4:112015,34o ctto k6t qtla hO1l d01lg kinh doanh,B40 clo l口 u chuyan tian te va Thtly6t Fllinh blo clo tai ch(1lh cho

nain thi chitth k6tthic ctng ngay neu tron,dtr9c tr)1lh bay tき trang 06 d`n trang 34 kさ m theo.

Trich llllllltl ctta Ban Cittm D6c

Ball Giam D6c cong ty chiu tMCh nllielll vё  viec Ilp Va trinh bay trung thtrc va hgp lソ bお CiO tal chinh cta COng t

cllu△■Hl、「Ck`tOin,ch6 do k6 10▲ 1l doanh n311iep viet Nam va cttc quy dinh phipけ 。6 1ien quan d6n vicc lap

bay b10 clo tii chinh vi chiu tttCh nllilllt vδ  kiさ llt sOttt noi bo ma Ball Giam D6c xAc dinh il Can thi`t de dim

viec lap Va tli11lla bay bl。 。lo tai chillh khOng c6 sai s6t trOllg yeu do gian laln lloぅ c nllam I盆 11.

Trici1 1lhiclll ctta鳳 おm tOin viem

Trich nhiein cta ching tOi la dtra ra夕 ki6n vё biO c五0機i chinh dtFa tren k`t qua cta cuoc ki6m tOm.ching t6i da tlltrc

hien cong Viec ki6m toAn tl100 cac chu△ nl■、Ic kiさ ln toin viet Nam.Nhttng chuan ln“ nay yeu cムu ching tOi tuan thi

chuin lllりc VA CiC qlly din1l vさ daO dむ c11811さ nghiep,lap k6.ho"h va.thtrc hien cuoo k16m tOin de dat duoc sr dam b△ 0

hop lソ Ve v‐ iec lieu b10 ctto tai clli:lh clia COng‐ ty cO cOn sai s6ttrOng yeu hay khOng`

c6ng宙 eC k“mt。ゑn bao gふ m tllげ c httn caC thi tuc nhと m thu tllap cac bふ ng Chttng kiさ in tOin va cic s6 1ieu va thu≠ t

lllinh trell blo ciO tさ ichmh.cic tlli tL:l ki6h tOin dず 9o lra Ch9n dva tren x6t d10AA cia ki6in tottn vien,baO gさmごinh

gil l｀ Lli rO C6 sai s6t trOng yёu trOng blo cao tai chillh do c6 gian lan hotto nhamn lan.Khi thtrc hion dinh gii cac rti rO

naヌ 鳳6ni b漁l vttn da xelll xёt k16111 sO農 凛Oi bO Cta COng ty lien quan d6n viec l"哺 trinh bけ bムoC五0ぬi chinh tung

th、lo,hoP Iソ nhふlll thia k6 cた Jli t,c ki`lll‐ 10in pht hgp v6ittnh hinh thvc t6,tuy nhien kllong nhttn muC dich dua ra′

ki6n vさ hicu qui cia ki6in sOat noi bo Cia COng ty.cong vieC kiem toin oing bao gふ m dinh gia tinh thich hOp cia cttc

c1111lh sloll R`tOin dtrOc ip dung va tinll h。 ,1'Ctia Cac troc tFllh k6 10an cia Ban C)itt D6c cang nhv dinh gia vieC

甘hh bay t6ng thё  bぉ

“

O tai chFnh.

Ching tOi ln tば さng rttg o4o bふ―ngchttRttkttmtoinmachingtadatlluthaplduocぬ day di vathth h"ぬ m co sO cho
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CONG TY CO PHANICAP NげOC NHσN TRttCH

KCN Nhon t、、ch,dtrしn3Tran Phi,xョ Hiep plltだた,huyen Nhon Trech,tinh Dふ ng Nai.

BANC CÅNか OI KЁ TOAN
Ttt ntty31 11ang 12■ 各m2015

ぉao ι
`:。

″セン′力″聰 C″¢
``'4g 

ν′′
`′

″r/1“″r rr7ル″b′θ‐
`″

οr″ ●カレカ Maus6 B 01_DN

ρσ″ザ′i4rrf′N動

TAI sAN 剛
“

Thuyet
ntinh

56 cudi nilm 56 ttiu nrrn

A.  Thi,in ngX,h,■

(100=110+120+130+140+150)
100 149,718。4421319    135。 985:098.675

I. ■さ■vi cic khotti ttI・ng duttgtぬ■ 110 34。58`:927.173     751544.687.814

1.  '「 ,さn

2.  Cic khoan ttFOtt3 ducng tiё n

II.blu tぱ ttti ch`=1■がi110燎

111

112

V.01

V.02

6,9051833.363      6.694.017=025

77.681,0,3.810     68.850,670.789

120

L Chtittg kho6n kinh doanh

2.  Dψ phё IIg gianl giう olling klloln k:1lh doallh

3. Dさu tlF nim giす d6■ ngay dic hln

121

122

123

lIIo  Cic kho議 n philthu ngin hin 54.934,466.144     50.353.756.703

l.  Phal:hu l13an han cta khム lh hang

2.  Tri trw●c cho ngtrむ i bin● 31:l h4n

3.Ph嶽 薇u∞ibo ngふ ho●

4.Phaithu theo●

`n“
k611tDoch h"dら ng xay dwng

5.  Phai tllu vさ cho vay ngaln h]n

6.Ph“ thu nttn han kltac

7. Dり phO嬌 g phaithu ngill han kh6 dう :

131

132

133

134

135

136

137

139

V.03

V.04

V105

V.06

V.0‐7

33.401.932.163     32.436.939.173

3.378.928.395        398.834.658

20.000.000.000

469.1021812

(21315。 497.226)

20,000.000.00

333.480.09

c2.315.497.226

8. Tこ i si:こi sin thieu cho x壼 1ソ

lV. IIiltg tOn kho1貫 tも n 140 V.08 8。462.9481259 9,586.6541158

l.  1lillg ton kho 141

149

8.462:,48.259 9.586.654、 158

2.Dr pl10ng giら m gitt hang tδ n kに。

V.  Tヽ i sttn ngin tll● klllc 150 1.‐734.100。743

1. Chi pll`tri tRだ たngin h,11

2. Thu`GTGT dす∝ khiu trき

3.  Tllua va cic khoan khic Phai thu Nha lltFdC

4.6iao d“ h mua banl■ け五i phi6u Ch“h phi

S.  Tさ i sin ngan hln khac

151

152

153   V.09

154

155

1.218.916.283

515.184.460

B.  Tl'sin dli hl■

t200=210+220■ 240+250+260)
200 52,387.410。 485     43.689.409,757

(31c thoan phAithu dぬ t h4n 210

1.  Pllai tllu dai hln ctta khich hang

2.Tra tl■loc‐ cho nttrOi o韻 dl han

3.  「ヽ0■ kinh doatth o dch vitryc thuoc

4.  Phaitilu dai hln n。 lb0

5.  1)1laithu vё chO vay dal hln

6.  Pll1l thtt dふ i han khac

7.  D`pl10.ng phai tll■ dat hネ 1l kl16 dも
,

211

212

213

214

215

216

219



CONG TViCO PHAN CAP NUOC NHON TRttCH
KCN Nhon Tr"h,d,い g Trな Pht,xa Hiep PhJ6c,huyenNhon Tr"h,■ nh D6●g Nai.

B人、IG CAN Da KЁ  TOAN rノあ FJreリ

Tli l131y 3 1 tlll■ 312線an1 2015

Bdo cdo nfo phai daqc dpc cilng vdri Bdn thuyiit minh b6o cda ldi chinh Mfius6Bol-DN
(Donvi tinh: WD)

TAI SAN 漁
“

Thuyet
nlinh

s6 cudi nim s6dau nこ m

H.  Tユ iSin c6 dinh 381268.184‐ 07,     40.045377.425

Tユis`n c6 dinl‐ llttu lllth 221 V.10 3812501684t07,     40.013:07■ 425１

．

一
　

¨ Ngvyen 311

… Gi`tri haO mも n ity ke

222

223

117115‐ 816381.543    1081352.613.010

(78:907.954:464)|  (68.339.535,585)

2. Tii srin c6 elnh thue tli chinh
- Nguy€n gid 225

226Gii tri hao mdn lfiy k€

3。  ・1・ lisin co dl● ■V61hitih Vll l 17,500.000 32.5001000

Nguyei gi`

Gtttl h00■ uヽ ltiソ k0

228

229

45.000.000

(27.500,000)

45,000.000

(12:500.000)

IIL t}{t d$ng sin tliu tu
― Ng、ly,n31`

" cia嶺l ha。 燎ёn l,y k6

231

232

IV. Tiri s$n dri'dang dii hgn 240 14.319,226.406

II Chiph`sin xuれ ,ki五五a6■■ll da dang dal hln

2. Chi pltt xiy dpng co brin dcr dang V,12      14:3191226.406

241

242

V,  Dllt tr tii chfnII dai hall

1.Datt tll vふ 0“ ng ty oo■

2. Dなu ttt v10 cang ty llen dOanh,lie,l k6t

3 phuttr86p v6● 嗜O dOn v:khAC

l. D、 r pllさ ng Oさ u ttr tal,hinh dと :1lml

5.  Datl tr nttrn gIこ ―den ngay di。 111■

251

252

253

254

255

VI. T,Isin lhi Lan‐ hhiC

1. Chi lhi tra ttt“ 曇ih。1

2.Ttt sね thul 1lu nhap hoan i「

3. Thi`t bi,vtt tv,Fh平 薇ng thay th6 dal hl鸞

1. Thi s‐ 11l dal httl khac

261

262

263

268

TOng co■露tl‐ 1‐ sin■71=100+200) 270 202.:30518521804    179.674tS08.432



CONG TY CO PHAN cAP N」
`c‐

N110N TRttCII

KCN NhoA Ъ

“

cL d“0■ g Trさn Phn,x,Hiep Phu6c,huyen blhon Trach,tinh D61lgNai`

BANo cAN‐ DOI KЁ TOAN“ f串 ノカピけ

J,1.1盛瞬虫煙燿壼聟雪J墾ユ_.こ _機、鳳.¨
^・
報

β″θ ca。 ″″′み″潤暉Cめε
`ル
埓 νδゼβ″″′ありご

`″

,ル湾baθ ″ο ra′ cヵ″カ Maus6 B 01_DN

(Don,r"″ rぷ聡

NGUON V6N
螂

ｍｉｎｈ

Ｍｉ
ぶ

^t t.so cuot nam s6dlu nlm

C・   N,phtti‐ tFI(3oO=310+330) 24.868.350。 860     191444.731.120

Nγ‐■gttn hen 310 24.8`8,350,860     19。 444.731.120
一
●

２
．
３
．
４

ュ

６
．
７
．
＆

９
．
Ｌ

Ｉ
一

Pllal tranLぬ i btti ng嵐 hヽln

Ngtrむ i mua tra tiさ n tl・tF6C n331 119n

Thu`va cac khOan phai nop Nhさ ―ntrOc

Pllli tltt ngtrむ 1 laoldOng

Clli‐ phi phtt tra ngふ han

Phai tta n∝ bO ngalt han

PI〕 at tra thco tien d。 lke‐ h。lch llop dalg xay d、■lg

Doanh thu chia th▼ c hien■ 3ヨnh=1,

IPllai tra ngュ nh暴11 ldlic

Vay vi ng tlttle tai chinh ngall ll,11

Dv,1lё ng phai trangin l14■

Qtt,then thting,phic igi

Quソ binh 6n gi五

Giao diCh l■ ua bin ilitr`i phidu chinh pllll

11,  Nodhillo■

Pl,1:ra ngぶbi‐ b`ndなi ll,■

NgtFOi mua tra」 さnt蘭oc dal han

Chi p:II Phai tra dai lla:l

Pllai tiヽan。l bO ve V6n killhldoanll

Plllitra noi bO dai han

Doal、 1l tllu 01lva thlc lllen dよ i l14n

P1lai tra dat han kl,lc

vay va ll,thue tよ i chinh dat htt:1

Ttil phi611 chuyさ 1l d6i

TIヽ uC thu nhap hoan i4i phai tri

Dr phさng phaiむ i dtti h4n

Q●,phキ lⅢ
6"■19a19・ VI C6● g nghe

3H  V.13
312   V.14

313   V.15

314  V.16

315

316

317

318

319  V17
320

8.0921583.170

3571897.681

179t,55.966

4.880.953.237

537.483.022

10.319.477.784

2.727:548,023

125,993.845

1`610.483`289

5,012.173.496

287.753.314

１

　

２

　

３

　

４

２

２

２

２

３‐

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４‐

４２

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

D. \'6n ch0 sd hitu (400 =410+430)
vall clit、 こht・u

177.437.501。 944    160.229.777.312

1771437:501.944 160.229.7771312

l.  V011 3op cta clli sO h■ u

2.  ・「hing duヾもn c6 phan

3.Quyさ 1l chon chuyln dOi trtt phi61

4  V△ n khttc cia chi sOお きu

5.  CO pllleu q,,‐

6. Cllenll llCh dな lh gi4 1,i thi san

7. Chenh iech ty.gil l16i d。 11

8.  Qtly dau ttr phat tlien

411

412

413

414

415

416

417

418

50.000.000.000     50.000.000.000

6.043.138.411      6.043.138_411

64`187.545.741     62.082.330312



CONG TY CO PHAN CAP NuOc NHON TRACH

KCN Nhtt Troch,d● mgTrM Pht xa Http Phげ

“

,luyen hlhon TraCh,翻 nh Dふng Nd.

BANC CAN D61KЁ TOAN作蛯わル″″
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OI ngay 31 12 nttm 2015

Btio ctio ndy plwi dwTc dgc eilngv6i B,iu thuy& minh b6o cdo tdi chlnh MIu s6二
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"精

Vliルカr′N動

NCUON V6N 瀬
“

Th“yet

minh
sd cu6i ntm s6●登u nim

1

Qい,hO廿o dOtth n31｀ iep                        419

10.Quy thac‐ thuoC V6n chi sO hき じ                 420                _           _
11. LOi nhuan san thue chtra phan ph6, 421             57,206,817,792     42,104,308,589
‐  Lgi nhtlalSauthuc ohき a phan ph611,yk`d6nicu6i k,m● c   421a            24,13o,748,472                _
‐ L9i nhOゎ sau thu6 ch● lphtt ph61け nay         421b       33,076.069,320  42104,308,589
12.N8160 vl:ldautyXDCB                422             _        _
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CONG TY CO PHAN CAP NびOC NHCN TttcH
KCN Nllon Tracil,dザ t蹴8 Tran Phi,xュ 1liep P騰oci huyen卜hm Trach,tlnh D6●8 Nal.

BAo cAo KET QUA HoAT DONG KINH DOANH

Clro ndm tii chtnh k6t thric ngdy 3 I ih6ng I 2 nim 20 15

Bあ ε″ο″とソ″力″ 漁stab.cル Fgッ∂′3a″ ィカロジar“ノ″力ι″θ
`″

ο′aF aJIル ,/1 Mttu s6 3 02‐ DN
F)σηツ′鷹

"か =ヽ
ゝ

Clll tiCtt 幽

ｓ６
Thuyet
鶴inh

Ntrm nay NIm trF6・ c

一
一一一一一一一

６

　

４
・′一

Doanb thu bdn hing vi cung cfp dich vg

Cdc hhodn gi6m tru doanh thu

１

　

２

０

０

VI.01    122,711,812,461

VI.01         12,416,484

117,674,983,470

11,958,011

Dollllh illu thuin vさ bin hang v、 cullg cttp dich v“

(10=01‐ 02)

4.

5.

8.

9.

10,

1 1.

12.

13.

14,

15‐

16.

17,

18.

191

G14v6il hal13 ban

L911lhuin gop Vさ bttn hlng vA cung cip dicll Vリ

90=10Ⅲ ll)

Doanh thu holt dll● g tai chinh

Chi phf tai chlllh

_ Fro″g ttr働「P/1′ Fa‐ iνげ

Chi phi ban hang

Chi phi quan i′ d●anh nghiep

L。
.11lhuitt thuan tむ

h。 .t dong kil】 h doatth

{30=20■ ol-22)― (24+25)}

Thtt llh,P khた

Chi plll khac

l′。1:ihuln klliC(40=31-32)

",,22,`,`絶

鹸NAM

五1日晰

21    VI.03

22

2θ

24   Vl104

25   VI.05

4,102,798,837

828,936,399

7)058,232,425

46;199,599,876 57,172,275,950

4,438,955,977

289,277、 952

J
総

42っ415,229,889
１

　

２

VI.06

Vl.07

3,7,3,686,464

3:743,728,218

4,,958,246   102,918,2嗽―‐―一̂二二二==責了轟6壺・1161lg lgi nhu拿 :1薇

`toin tru・

6・c thu6

(50=30+40)

Chi phitllu6 TNDN hien htth

Chi phithu6 TNDN hott lai

1拶
42,465,188,135     54,025,575,113０

一
１

　

２

５

¨
５

　

５

Vl.08 9メ34,816,087     11,921,266,524

L91111luin sau thu6 thu nhttp dOatllt nghicl)

(60=50- 51- 52)

Ltt co bm tFn c6 1hi6u

しこ1,tly.31ま in tren c6 phiさ u

_…____33・ 011,'129048_  122191■ 111,12
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CONG TY CO PHAN CAP NびOC NHσN TR4CH
CヽN Nhon Trlch,dすOng Tran Ph`,xl H:IP Ph``C,huyenド lon Tr斡れ,tinh D●ing Nai.

BAo c人 o LUU CHUYttN TIさ N Te rr/1θ 。″「7tr077g′ れつぎatt ri場

CIlo五五:1l tal cll1lh kat tllic n3)y31 thilg 12■ る1■ 2015

おね
`dο

″生γρあ″ど
“
“

α″。●cルragッ∂′″″
"r771リ

ゼ′″カカ b`o cao FaF`力

`″

″ Mtus6Bm-DN
(Dsnvi tinh: YND)

Chi●Ou 熙
“

Thuy&
ntinh

Ndm nry Nttm tru・●c

Lurr chuy6n $in til hoSt it$ng tdnlr doanh

r.ι fri“ヵ

“"rFrFCrrrttJ

ぬ
υ イ2イに Jθθ.IJ∫    J4θ

'ユ

∫Z彙 ′rJ

2 Dfaicrtれた。ぁθ cdc彙みo●″′
, Kll13 haO ttt stt c6 dinh

‐  Cん。kl10油 ‐dψ phong

…  Laii16 chenh iech ty gi4 h61‐ doii chじa thvc hien

… Lal)16‐ tむ h。

“

dong dさ u tw

_ Chi phi ltti vay

２

３

４

５

６

０

０

０

０

０

10.6151852:330      7.4661749:745

‐        13.313.446

(4.102:798.837)     14.3921846.138

ユ ニグ ″みイ 機静 力θ″′4,prg“腕力rFa″′Iル rr・Ittc rJ2響 ガ l,メ″

m′ ″辱
イ&クな フイr.623    な 89&484.イイ2

Tillg,gia■lcま c kloan phai thtl

Tlng)giam hang tふ
“
kLo

T五1lg,gialll cac klloan phai trl(Kh01lg ke lai vay pllai tra,

thu6 11etl.ninap doanh n3hiep p:tai:10p)

T嶺lg giam chi phftrよ tttr●●

T:ふ11断 vay tt tl・ a

‐ Tいう轟u nhap doaⅢ  lJttep da noP

_  Tittt tllu khac tき h。1l dong kl● h dOani、

‐  T1011 chi kh`c cho ho,t dong kinh dOanh

(5、 814.110.184)   (11.619.881`810)

I、 !23.7051899    (1.'28,098.966)

3.242.009.549    (1.479.214.677)

(10.705,525i038)   (14,296.169.3

‐      (908.002.
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II.  Luu chuyOi tiさntむ h。lt a6;il-,S,' t"
l、 Tiさ n chi dさ

“

uasl■l,xay d中3 TscD vふ 。4C tli San l譴 han

kれまc

2. Tiさ n thu tt thanhけ,nhlFo,lgも in TSCD Va cacttt sin dal

lll■ khic

3. Tiell‐ dhi cllo vり,ntua C`|●Ong c゛ ng cia dm■ vi khi。

4.  
・
「 ie,111、 u hOi cho vay,bin l■ i cic●611g cu ngota don vi khac

s  lliさ n shi dさ u ttr gOp V6n vac l。1l vl klllC

6.  '1・ :さn thu l16i dお u ttr g6p● 6n vさo don vi khiC

(194811419.607) (19.296.554.11の

‐     10.000.0001000

4.102.7981837      41227:861.901
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7.  Tien thu lai chO vay,cO ttc vれ l゛ i nh口 ln dtrOC Chia
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CONG TY CO PHAN CAP Nび OC NHOIN ttCI

KCN Nhon Trach,duい :Trtt Pht,xa Http Phり 60,huyen Nhon Trach,tinh Dttg Nai.

BAo cAo LUυ  CHUYЁNTIЁ N Tttβ力
`θ

′み燎
"7g″

ん
`″

gia″ ′Fタ

Cho nttn ttt ch“ h ttt籠IC,gay 31 thang 12■1,2015

Bdo cdo nity phdi d*rrc doc c*ngvrri Ban thuy€t ninh bdo cdo tdi chlnh MEusdBm-DN
(Donvi tinh: YND)

chr tiou 蘭
“

Thtty`t

minh
N{m nay NIm tru・ 6・c

Lru tiin t* hogt il$ng tli chinh

1.  T:さ n thu tti phat hanh c6 phi6u,hho,V6n36p ctia chi sO httu   31

2.Tlё :、 chitra vOn 36p cho cac ChO:sむ h,u、 mua 10i c6 1hi`u    32

3.Tお n vay:gtt h曇 ,1麟 |"nhan dtroc            33
4_  Tian chitta ng g6c vay                                34

5  Tien chitra n。 ‐thue tai chinh                            35

6.  Ca tttc,19i nhutt Ca tra chO chi to httu                    36 (12j402;761,725)    (7,500,000,000)

Lu'u chuy6n tian tliuム n trOng ll五 ltl

Tiさ it vl tucng dtFOng tiさ 織dau l】五.1 V.01
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NGUYfN VAN HOAN

NGUdI LAP BITU

―
Ｉ
Ｌ

ｆ
ｌぃ

●
―

／

ι″
““

″ッピ
"″

ar rrr“な―′ヵルθ

“

′

“

Pr6「 滅′r・/1ttIJr      イθ      ″スイθ2,%1,72,  名∫θらθθιθθの

c6NO TV海
群
ぶ
ぶ

′2″″″ 2θ ′j

NCUVЁ N ANH TU

CtA■100C
TRAN VAN.THむY
KEilTOAN TR」 ONG

う
Ｚ



cONc rY cP cAp rrirJoc ooNc Nar
c0xc TY cP cAp xrlOc NHOI\ TRACII

CONG HOA XA HOICHi NGHiAVIET NAM
Doc lap‐ TT do¨ Hlnh phic

56: o& /KH-HDQT-NTW Dδκg助鳥z轡ら′19滋び″gィ ″夕
“

2θf6

KE HO本CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016
CUA CONG TY CO PHAN CAP Nび OC NHON TttCH

Kf」hg"i:]D01 hoi dOng cO dOng thumg nien nttm 2016

…Cttn ci chttc nang,nhiellll vり va quyen han cia Hoi dも ng quttl tri dlFOC

quy dinh tai Diё u le t6 chic va hOtt dong cia COng ty co phtt cap n"c Nhm

TraCh da duoc thong qua t■ D。l hoi dOng cO dOng ngay 25/04/2013.

Hoi ttng qu加 鷲 COng ty co phtt cap rllr6c Nhm TraCh X～ dmg K6
ho`ドhsうm xutt kinh dOanh cia COng ty co phtt cap n“ c Nhon Trach nttm 2016

nhlr sau:

I.翻 HO本CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016:

H6認品ftttl肌鷺淵鵬;i6驚蝋:h“
nり da鈍与Dv

CHI TIEU DVT癬蹴
l san llrcng nu6c stt xu飢

2 San llFOng nu6c tieu thu

3 TOng Doanhthu

4 Lci nhuanttv6c thue

5 Lol nhuan sau thuc

5。 l Trfch qu,dh tu phtttri6n 5%

5。2 Trich quy khen thlF6ng phic 19i 5%

…Q可テkhen thuttE 2%

―Qu,PhiCld CBCNV 2%
―Quy PhiCld COng dδ ng l%(*)

5。3 Chitta cO itc bttg tien 150/OVDL

5。4 Thuてhg Ban quanl′ ,diさuh漱血cong ty 3%

5.5 LOinhuan cё nl■ chua phan ph6i

lr13

1r13

1.000d

l.000d

,,

12.853.914

11.954.277

122.064.600

19。272.916

15.418.332

770.917

770。917

308.367

308。 367

154。 183

11.250.000

462.550

2.163。949



STT cHi rrtu DVT  
癬 :lll

6 1け sutt LNST/VDL

7 Cickhoh n`江 Ngtt Mch

20,56%

7.662.071

rセ カοク機 ″″ の 電 クルィ カJθ″″θο σ乃び″ f4め′腸α′滋ごσ勧虎 ngれ,5″動 ノ″
"α

″ν虎

7“αあ埓 乃δκ電 ″ ″ 蒻 c″ 勧虎 助
"ル αcか σ∂電 s"ル f fθ aθθ伽 3ん♂ ″ c′αα 辱 ク

cο′乃́″ε″″rdCDδ′gハしり′

二 僣 騨 鉗 π

“

抑 グ cDび加 ジ υrびM彦2"`
AeCOng tic dau tlF Xtty dlFllg ccr bin3

Ti6p ttc tti6n khai■ vc hien hott thtth cic dv tt dh tlF X～ dmgCOb加
,

dlFoC Doi hoi dさng c6 dong,]H6i dδ ng Qutt tri cOng ty phe duyet:

1。 COng nnh x～ dlmg Tru s6 hm viec cong ty co phm cap Nec Nhm
Trach:ho2h th激血thi cong nghiem thu dua vao si dttg cOng trinh trong Qtt 1/

2016.

2。 Nttg c“,m6rOng職興 bm cわっnu6c Doi Ph"c cong su乱

認蹴宅ふ 蹴需t鳳磁ξЪ絆甘:∫鷺肥蝋織
nglrむi dan cic xa Doi Phlr6c,Phi Hin va Phi DOngtrong qu′ IInm 2016。

3.COngttinhheth6ngCttnu6ckhu cOngnghi∞
7.500m3/ngけ dem:HOm

投躍t4W輩:1よ職7謂鳳 職 嶽品搬棚 鴛I
Trach.

4.COng ttinh tuy6n 6ng Cわ nu6c D200 dlFいg DT 769xaPh mi:Hom
岬 面 COng nghem■ u tta vあ si批

話 讐 :∬豊脇 !蹴 鳳 肝

Cung
cap lllr6c sach phuc w nglrci dan tCn di

5。 COng ttinh Lわ dュ tuy6n 6ng cap nu6c cic hё m xa Hiep Phu6c:Hom

鰍鳳:需 l誌亀ll議乱潟i懸lhξ槻ふ愧I階ぶ【罵::
PhlF6C.

わlllr6c P400 dlrhg Nguyan vtt cき :

透O kitt te tt thutt X～ dttg COng nnh,
va tien hanh thi cong trong quy II nh

ch t6i cic khu quy ho"h dan cu tren dia

ban xa PhlF6C An,Long Tho va cac khu dan clF hien htu tren dia ban.

cゎ n"c D160 dlFぬ gH油g Vumg:
)Htt te tt thutt x～ d口g cOng anh,
7a trien khai thi cOng trong quy II nttm

rd dm doc hai ben dlri資Lg H洸唱 vuorlg
xa Doi PhlF6C Va Phi DOng。

%

1.000d



8.Dv an X～ dvng he thOng cap rllr6c lien xa Phi lDOng,Vinh Thanh va

Phu6c Khinh,cong suat 2.800m3/ngay.dem:Hoan thien cぉ h6sc■i tuc dat

dai,hO so du an theo quy dinh trOng quy II n勁 肛L2016 va trien khai thi cOng

nhm cung cap lllrcc cho cic khu dan cu tren dia ban xa Phi DOng,Vinh Thanh,

Phu6c Kh:数■l va khu cong nghiep(Dng Kё o。

9。 COng nnh x～ d口g tuyen ong C¨ nlr6c HDPE D160 du統 lg DT769…

Tran Phi xa Phlr6c Thien:H。 :h th汁血 hO so khao s壼,1ゎ blo C10 kinh te貯

thua ttong叩′Inm 2016 va■れ廿a ptt dッ et,t6chic血 血h,■ 6n kh」

■i cOng ttong qヅ II nm 201,nhm Cllrlg Ctt lllT6c pttc w cho ngud dm
hien htt tren tuyen DT769-Tran Phi xa Phlr6c Thien.

10. Tiep ttc hott thien l帥 ho so dtt tu x～ dmg ttam ban thg如
慣Cn dia btt xa Phi Hin nhttn inuC tieu dtt ba。 如 lvc Va llFu luCng lllFCC d6n

cic ving sau xatren dia ban cic xa Phi Hin va Phi DOng.

B.COng Mc m6 rong mlnglutt Cip nⅢ 鈍 v】 phittri6n HMch hぅng ma.

1.Lをゎdtt tuyen ong C“ lllr“ hem 446¨ Ben Chia,xa Phtt Thien trong
quy II nm 2016 nhm cung Cap nlF6C SaCh ChO nglrむ i dtt trong h6m。

2.Tiep ttc dau tlr m6 Юng ciC mttg lu6i c¨ nu6C Cた h6m tren dia b油

“

C

xa Hiep PhlF6C,Phlr“ Thien,Long Th。 ,D。l PhlF6C,Phi DOng,Phi Htu thuoc
huyen Nhull TraCh bttng nguon v6n cia cong ty,v6n khich hang.Trong nm
2016,thvc hien lわ dit v6 m61 1.000 ho dm。

IV.BIEN PHAP,GIÅIPHAP TⅡvC HIEN:
1.van dOng Va tuyen truyan CBocNV thvc hien t6t cic qui dinh Cta cOng

ty,cac chi tw∝ lg chinh sich cia Dang,Phゼ ゎ lutt Nha nuく梵,trien khai ch。

CBoCNV thvc hien c6 hieu qua cuoc vtt dOng“ HoC tap va lttm theo tan glrmg

dlo dic HO Chf Minh"nang cao ve nhan thic va hieu qua cOng v19c。

2.Ph6i hOp chこt chё v6i huyOn doi,COng an khu cOng nghiep Nhon Trach

bao ve an ninh irattlr dinl bao an toan cho hoat dong SXKD cia cOng ty.

3.Thlrc hien cac bien phわ tiet kiem chi phi Sam xlltt h"1′
,′
khai th“ tOi lFu

nguOn lvc hien c6,dと肛l bao cung Cap lllr6c an toan cho san xuat,sinh hoat cia
cic khu dan clF,Khu cOng nghiep tren dia bttn huyen Nhm TraCh。

4.Tttg clFぬg cOng tic kielrl tra gij山 ls壼,nttg cao chtt llr"g dich VLl
khich httg trong toan COng ty;ThlFむ ng xuyen kiem tra hoat dong cia Cac bo

phan nghiep vり va nhan vien lruc tiep giao dich,tiep xic v6i khich hang nhm

n`流g cao mic do h滋 lδlE Cta nglFOi d`流

5。 Ti6p tuc dau tlF in6 rOng inang llr6i cap ntF6C tai CiC Khu cOng nghiep,

mu dtt cu血温血g hanmgcm惑
軋 ∬色瞥脳非織:鶯doanh thu,1∝ nhutt Va tiф ttc tiep nh`

Tttch(Cs:100.000m3/ngd)nttg cao nttg lvc cわ nu6c cho cic khu cOng

nghiep,khu dan clF tCn dia ban huy9n Nhon Trach.

6.Ti6p ttc l漁g cumg cong tic ki6m tta bao m mttg lu61,he th6ng C昴

rllr6c va dさng hふ nu6c khach httg h“ Ch6け le thtt thO乱 .Bao dumg m～ m6c



艦瞥器t撫綸 鳳肌ξ
おW“貯ぬu各輸bね Sh刈乱m
lhOaCh SXKD nユ n12016:

cゎ謂摯躍路栽瑞
1蹴糊 剛 i∬奮淵 6¨nt

b誠

~謂
i∫留li重蹴躍通」冨艦織∬鮮盤鵠概

thvc hien dさng bo Cれ giai phtt ch6ng thtt thott lllr6c。

…Nttg cao tinh i猛 誦ch nhiem qu加 けmttg lud cわ lllr6c,nhtt n d&

席ilili31r:蠅笹
24 glo,dtt bao phit hien va sia chiFa nhanh ch6ng,lcp

鷺 甜鮮聾:韮朧霊∬椰
‐Xa h6i

&D神 頭 血 g LC tt b01袖 dttm#&翼
筆 ュきを譜俎ご漱 :盤岬C Cing cO,kien tott bo m～ quan l′ di

漁辮I:ガ乱W乳‰蹴淋
崎Chuy舗 宙飩」d“

“
山nttg Lc

l cia toら血COng ty d“ hieu qua ca。 .Ben

i獄臨 器
j讐

響 驚 ∬
織 器 鍵 柵 庶 蝿 聯 」l縄
vatuyen dung dOi ngi Cin bo cOng nhan

宙en c6 chuyen mon gi6i,c6kinh nghiem..6 mOt S6 vi tt quan trong。

9.昴 dり鴨 he,th6五Ё qum l′ chtt lumg sh phtt theO Tieu chutt lso:

魂盤留鍬喘籠∫戦鳳∬毬1打
おphm mem血g ⅢgpttC w

Tren d～ la ф thぉ bl。

“

O k6 hOoch sh xlltt kinh doanh 2016 cia cOng ty

c6phM cぁ nlr6c Nhm TraCh Hnh ilnh Dが hoi ttng c6“ng cOngサ xem
x6t,phe duyOt thvc hien。

Trttn trong!   .

Noi nhQn:
- Nhutr6n;
- CO <tOng C6ng ty;
- Thanh vi6n IDQT C6ng ty;
- Ban Girim tl6c C6ng tl;
- Thanh vi6n Ban Ki6m so6t Cdng ty;
- Luu VT-HDQT.

cOxo rv
co PHA

NHON TRネCH



CONc TY CP cAp NUOc oONcNar
C6NC TY CP cAp NTIOC NHON TRAcH

56: o& /TTr-HDQT-NTW

CONG HOA XA ⅡOICHO NGHiA VIET NAM
Doc lap‐ Tv do¨ Hlnh phic

Dδ昭助ぁ疑ぁノイラ滋グ昭ィ″夕″2θf6

TO TRiNH
//7働∂4g9γαッ″c″″″″力彙

"η

 tta″ヵッ″″Bα″力′́″sο Á

Kinh glFi:D。 l hoi dOng cO dOng thucng nien nm 2016

…Cttn ci Luれ doanh nghiep s0 68/2014/QH13 da duoc Quoc hOinu6C COng hOa xa

hOiChi nghia Viet Nam thOng qua ngけ 26/11/2014;

軍≦熱電椛守響
i鵠
首蹴嘘肌:跳ザW鵬瑞

'1
dlroc thOng qua t■ Doi hoi dOng cO dOng ngけ 25/04/2013.

Ban kiёm sott cong ty co ph′ h cap nu6c Nh(m Trach kinh trinh DOi hoi dδ ng c6

靴 肥 i∬tよ需 蹂 胤 訛 譜牲
叩a ttC満 面 如 血油 血 hH鵠

lch,nhu sau:

+ ThOng qua viec lrlien nhiem chic vu thanh vien ban kierrl sOat cia on

Nguyen Viet IIlrllg.

十L′ do miёn th油 宙en Ban ki6m sO乱 :Theo don xin tt nhiem vll′ dO Ca nh舗

cia(Dng Nguyen viet HIIng

Kinh trinh DOi hoi dさ ng c6 dong thuむng nien n加 2016 xenl x6t,thOng qua.

Aただ″力′
“
′

…Nhu tren;

C̈O dOng COng ty;

T̈htti vien HDQT COngty;
…Ban Gitt d6c COngty;
_Tmtt vien Ban Kiem sott cong ty;

…Llru VT―HDQT.

KIEM SOAT

燎

cONG TY
co PHAN

cAP NIJdC



CONc TY CP CAP N[-rOc oONcNaT
c6xc rY cp cAp xtroc NHor{ TRAcH

CONG HOA XA HOICHO NGⅡ iA VIET NAM
Doc lap‐ Tr do‐ Hanh phic

sti: o 5 ltrr-rroer-NTw Dδ昭助∴4動′И3滋d竹
1″

夕″2θノ6

TO TRiNH
V/v th6ng qua viQc bAu bO sung thdnh viAn Ban kidm sodt.

Kinh glri:D。 l hoi dOng cO dOng thlrong nien nttm 2016

C̈h ci Lutt doanh nghi〈 ゎ s668/2014/QH13 da dlroc Qu6C hOilllF6C COng
hoa xa hOi chi nghia Viet Nam thOng qua ngけ 26/H/2014;

器1道奮  紺』
器群ぷ蹴 器鵠糧儡

ngけ 25/04/2013.

Ӭ lllF6C Nhm TraCh kinh anh Doi hoi

露鯛駅胤朧 玉謝鯖ぷ:Smg

l‐ L′ do bau b6 sung thうnh viOn Ban ki6m soit:

―Ngけ 31/03/2016,Ong Nguy5n vi6t IIung… Thtt vien Ban ki6m sO乱 _da
c6don xin i nhiem chic danh th汁 血vien BKS vllf do ci nh`温 .

乱會肌 i獅蹴就∫:」8:1獄
IIImg.

評ど 鰐 器五̀鰤:
rlg the dι血 nhiem chuyen trich,Vi v～

2‐ S61"σng,diさ u kien va cich thtt bハ u b6 sung thanh vion Ban ki6m
soit:

中S611rong thanh vien Ban kienl soit bau b6 sung:01 thanh vien.

濡鶏離 灘運   l躙 誂∬謝謝為捲盤
p ntr6c Nhcn Trach。

―C`ch iic bau:Bau tuc ti6p va b6 phieu kin t。 lD。l hoi.

‐Ⅲg血山狙的血g山∝痛鳶指借電ぽ∫蹴附tdWnghiep S6 68/2014/QH13 ng:ン 26/H/201
Nhon Trach.



3‐ tng civion dё  ci bう uv】O Ban ki6m soit:

Stt ⅡO va ten Nttm
sinh

Trinh dQ chuyGn mdn Chrric vg dang c6ng tic

Trtt V狙 ■

"
1979 Ct tt Kinhte chuyen

nganh ke tOan

Ketom mtt c6鴫 ty CO

ohm cao N6sNhon Trach

Kinh trinh Doi hoi dOng c6 dOng thuthg nien nm 2016 xem xa,thong qua.

ハ化ガ″力r″
=‐Nhu n;

_c6dong COng ty;
_嚇 vien HDQT COngty;

:獅   。乱∞嶋
‐Llru VT‐HDQT.

DONG QUAX rnl
cOxo ry
cd pxA\

2



CONG TY CP CAP NU6C DONGNAI   CONG ⅡOA XÅ ⅡoICⅡ6 NGⅡ懃LVIET NAM
CONG TY CP CAP Nび OC NHON TRACⅡ        DOc lap_TIF dO¨ Ⅱanh phic

D∂″gA砂ち裂ダン11シカ
`η

g θイ″夕
“

2θノσ

腕 CtnGCす 嗜 山 轟 隠 晨 鶏 柚 輛 NBANttM S山

血:ぶ沼」田器密報酬蹴群躙鵠粗w→

CHびmGI
QUY DINⅡ  CHUNG

MIc dich,phlIEl vi Va d6i ttr9■ lg ip dlng

Quy Chё nけ dlrcc si dung chO viec dё  ct,ing ci va bau ci b6 sung山ぬnh vien
Ban ki6m sOtt cong ty c6 phtt cゎ 面 c Nhon Trach tが Dd hoiめ ng c6“ng
(DHDCD)■讀翫lg nien血 2016,dtt bao ducc thuc hien d■ lg quy dinh Cia Lua
Doanh nghiep va c“ quy dinh ph4p luat hien hanh.

ユ電躍 靴 盤 W織 ぅ寵
脚缶 Ch'哺 け nuh"ph“ cm血 ぬ
nh t6 ch“ cta phien“p Dd“iめng c6

“

ng。

Quy Ch6 nay quy dinh Va diё u chinh cた hoat dong vё  vieC dё ct,ing ci va viec
bau ci b6 sung thanh vien Ban kiem s。 壼。

柵
lien quan den v19c tO chic hOp D。 l hoi dOng cO dOng J■ uしng lnen。

s61“町:d血血宙伍 BKS duccbttb6 sung:01t睦 血 宙範

Nhi〈hけ Cね ■戯血宙伍 Ban ki範 l sott ducc btt b6 sung la■ 戯 han cm l■ c伍
nhiい け 2013-2018。

Quyうn va nghia v.cia cic c6 dOng

Quyёn cia cic c6 dOngkhitham dTDlihoi

ⅣЮic6 d6ng,載諄dien c6 αttg khi t,tham du phitt hOp DHDCD晨 池ducc」ぬnm∝
Phittbh ci“ smg n価 宙飩 BKS,“nphi6u c6 ghiめ s6c6ph触 血、c6“ng“
血 gi■ 哺s6phi6umOng`鴨 c6“ng cヽttdmg“ b温 .

Nまiaw cia cic c6 dOng khitham dTDoihoi

Tu山 ■icれ diёukien vathё  ttcbh ci quy dinh t″ Quy chё n2,;

c6“ng,破ti dien c6 dong phtt hOm thtti cぉ thi ttc dttg埼 ,thaln dv vd
NHOTRAWA.Khi du∝ phtt Phi6u bh ci phai kiё m tra ld s6 c6 ptt ghilに n

m61ょi[:li,n6u c6 sai s6t phtt thOng b4o ngay cho NH(DTRAWA td thtЯ
 di6m

Nghiem“ c chゎ hatt Quy Ch6 bh ci tt phien“ p DHDCD,tOn"ng ttt qua b6
phi6u tai D"hoi。

Di6u 1.

l.

5。

6。

Diёu 2。

1。

3.

4.
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●

　

　

●



Didu 3.

1.

a

●

Diёu 4。

●

●

●

●
ん
　
　
　

●

Cmび〔NGⅡ
QUY Dtt VEDE Ct,6NG CtTIIANH Ⅵ EN BAN KIEM SOAT

DO ci面mg civien d6 bハ u b6sung VaO Ban Kiる Im sOit

TiCu chuう n va diё u kiOn cia thねnh viOn Ban IG6m soit:

Tき 21m6i tr6 1en,c6di nttg l熙 h油血宙dtt sv va khong thuoc d6ituOng bi C6m

th激血 1"va qu`猛 1′ dOanh nghiep theo quy dinh Cta Lutt Doanh nghi∞ s6

68/2014/QH13 dugc Qu6C hOi nu6c Cong hOa xa h6i chi nghia Viet Nam Ц6a
XIIIthOng qua ngけ 26/11/2014;

C6phttn chit d00 dic“ t,trung ivc,liem khiё t,khれh quan,hi6u biёt phゎ lua va

c6′ 血 c chわ h油 ptt h飩

圏Юng phaila vg hO¨ Chδng,cha,cha nu6i,mO,mO nu61,con,con nuOi,anh,chi,

em ruOt Cia th副■vien Hoiめng qum tri;Gim■ d6c hO¨ ngud qum l′ せ血 cね

cOng ty;

C6anh(玲 d″ hoc tr6 1en,lru tien clЮ  ngud c6 chuyen mon k6 toな L hO¨ kiёm
toin;

Ng面 廿山lg ci vお Ban ki6m so乱 皿輸ng pM la nguM gi■ cお chic vu qu`ml′

trong COngty NHOTRAWA,H“ ng phtt la ng面 lam viec tt Phё ng Ttt clnh ke

tom cta NHOTRAWA va khOng nhttthi6t phtt la c6 dong hO¨ ngud lao“ng

cln COngty NHOTRAWA.

DO ci ing civien d6 bttu vね O Ban lG6111 sOttt:

c6dong hOIC nh6m c6 α)ng ntt git籠 10%d6n dud 20%s6c6ph2通 c6quyёn

biёu quy6t ducc“ ci mot(01)血 lg Vien vぉ Ban Kiem so乱 ;

c6“ng hO¨ nh6m c6 dOng ntt gi■ 籠20%d6nd面 30%s6c6phtt c6 quyёn

biёu quy6t du∝ dё

“

t6ida hd(o2)血 g vien vぉ Ban K16m so乱 ;

c6dong lЮ¨」

“

m c6 dong ntt git n 30%d6nd面 40%s6c6phh c6 quyё n

biёu quy6t ducc dё ct t6i da ba(03)血 lg vien vaЮ Ban Ki6m so乱 ;

c6“ng hO¨ nh6m c6 dOng nin git籠 40%d6n du“ 50%s6c6phtt c6 quyё n

bi6u quy6t dtt de ci t6i dab6n(o4)ing vien vao Ban Ki6m soat;

c6dong ho¨ nh6m c6 dOng ntt git n 50%tr6 1en s6 c6 ph:濃 c6quyё n bi6u

quy&duoc dё  ci n2加lthg vien(05血 lg vie⇒ vお Ban Ki6m so乱。

Ⅱ6sc thanl gia ing cib dO ci■ ■g ci vien d6 bttu b6 sung thanh vien Ban
K16m sottt。

Don dё ct,血lg ci vao chit danh th油 宙en Ban ki6m sO乱 (01 btt g6c)theO m獅

dttng ta tren website: 
―

.niⅣocomovn

sc y6u l′ 1lch Ca nhm c伍 血lg vien(ol btt g6C)theO mau dttng ttt tren website:

―
・ntWoCOmovn

Btt sao c6 chttg ivc ho kh俎 ■uぃglm(hO¨ dttgけ t興1色0;CMND ho¨ ho

chi6u←6u la ng面 nmc ngOai);cた Vtt bttg Chthg minhlhg ci宙 en動 cぉ diさu

kien,tieu chutt theO quy dinh Ctaph■ lu針 (01 btt g6c ho¨ ban sao hOp le)。



Diさu5。  ThOng tin g面 h6scr

Hё sσ

“
",血

g前対n gi vё COngty C6 phtt cゎ 面 cDδng Nd加
"c16h ngけ24/04/2016

CONG TY CO PHAN CAP NびOC NHON TRACⅡ

Dia cH:KCN Nhom Tr"h,dttg Trtt Ph,xa Hi∞ Phoc,huyen Nhon Tr"h,tinh Dさ ng
Nai

Dien thod:(o61)3560574

Lien he: Ong Ng6 Du(mg Dd

Ba Dttg Thi Ti

Diёu 6。  Ltt ch9n CttC l■ g ci vien:

Dua“n Dυ..xin血g ct,“ ci cia cた c6dOng hOl“ ca n屁h dai dien c6 dong,nh6m
c6dong va tt sσ ttm theo cm cお 血 g vien vぉ Ban ki6m sott ctt NHOTRAWA,
COng ty c6 phtt cゎ nmcNhm Tr"h se ltt danh sお hcた 価g ci vien d“ 価g“ tieu

chu俎 ,diёu kien quy dinh“ dua vaO danh s“h ttng宙 en thanl gia bh b6 sung th価

vien Ban Kiё m sott va so thong qua danh sach t■ Dが hoi.

CWONG Ⅲ

BAU CttBO suNG THANⅡ  VIEN BAN KIEM SOAT

Diゐu7.  Phi6u bハu va ghi phi6u bau.

1。  PhiOu bハ u.

・  Phiёu b狙 狐 t in th6ng nhtt va c6 d6ng dtt dO NHOTRAWA phtt h激 血ohi6u
mh xanhb′狐b6sllng th油 宙en Ban ki6m s010;

● T“n phi6u b缶暉ghir6 danh sおh“c ttmg宙 en ducc sap xep theoぬ i tt ABC;Ten
cO dOng hoac Ng面 dai dien uy quyen;T6ng so phieu bieu quyet;

●  CO dOng hooc Ntt dd dien uy quyen ducc phat phieu bau b6 sung tha田 血vien
Ban ki6m sott theO ma s6 thaln du(s6hm Va ducc uy quyё n)ngay khi dttB k′

tharn dv Doi hoi.

2。  Ghi phiOu bハ u.

●  C6dOng ho激)Ngud d″ dien ty quyさn phitu minh ghi s6 quyё n biёu quy6t bh
cho ting ing ci vien va。 6■6ng tuong ing t6n phi6u bau.Trong tuOng hgp uす

quyёn h"le(c6gi～ uゥ quyёn),ngtt dtt ty quyё n c6 d～

“
quyёn biёu quy6ち

● Tttghくっ ghi sai,c6dOng“ nghi NHOTRAWA d6iphi6u b′ 粗HMc;

・  巧
'Xお

nh餌 宙ec thlrc hien b狙 。

3。  Cic truむ ng hgp phiOu bハ u khong hgp lo.

・  Phi6u ttng dO NHOTRAWA pMth油 ,kh6ng theo mh
hodc kh6ng c6 dau cta cong ty;

・  Phi6u g"h xol,sれ chia,ghi them

sach血g ci vien da ducc DHDCD
phieu;

Fax:(061)3560031

Dien tho製 :o918212223

Dien thoが :o916668125

quy dinh ctra C6ng ty

hOaC ghi ten khong ding,kh6ng thuoc danh

thOng nhat thong qua ttu6c khi tien hanh b6
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Diお u8。

●

●

DiOu 9.

1.

●

●

●

Diёu 10.

0

●
ん
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Phieu c6 t6ng sO quyen da bieu quyet cho nhmg lrng Ci vien cta co dOng vlr《 元qua

t6ng s6 quyё n ducc biё u quy6t Cta c6 dong d6 n注肛L git(baO gさnl s6 htu va ducc

uy quyen);

Phieu goCh b6 1壼 )tten cれ ing Ci Vien;

c6dong hot“ Nguo■ dd dien uゥ quyёn Httng k′ Xれ nham tttn Phi6u bh。

PhlFOng thic bハ u ci.

viec biёu quy6t btt b6 sung th罰 l vien Ban kiё m sott thuc hien b6 phi6u kin theo

phumg i面obハu dbm phiOu,theO quy anh tが Khoιm 3.Diёu 144 Luれ Doanh

nghiep S6 68/2014/QH13 ngけ 26/11/2014.

T6ng s6 phiё u btt ch m5ic6“ng tlrO■lg 6mg vdめng s6 c6 pLtt c6 quyёn bi6u

quy6t ⑩aO gδm c6 plttlca nhtt s6 hl如 va c6 phtt ducc uy quyёn dd die⇒。

Nguyen ttc bau ct ducc quy dinh cu tt t■ Phu luC huttlg dtt ghi Phi6u btt BKS

ban hatt kёm theo Quy ch6 nけ 。

Ban Bハu civa ki6m phi6u,nguyen tic b6 phi6u va kiる m phiOu.

Ban Bハu clFVa ki6m phi6u.

Ban Bh ci va kiё m phi6u gさ m o3 ngud do NHOTRAWA“ ci va dlrcc Dが hoi

dOng c6 dOng thOng qua.Thadh vien Ban Bau ci va kieln phieu khong ducc c6 ten

trong danh sおh dё ci va`mg ct vぉ th嗣h vien ban ki6m sO壼 ;

Ban Bh ci偽 kiёm phi6u c6 trach nhiem ti6n h血 cお thi tuc ch thi6t chO vieC

b6phi6u btt b6 sllng山 由i vien Ban ki6m sO乱 ,bao gё m:chu`h bi■mg phi6u;

phO bien Quy che bau ci;thOng qua danh sach ing Vien bau b6 sung thanh vien

ban ki6m so乱 ;h嵌知g dtt ghi phi6u,trinh“ b6phi6u;g五 m stt viec b6 phi6u va

ti6n m ki6m phi6u;cong b6 k6t qua b:通 ct前でたDoi hoi。

Nguyen tic b6 phi6u va ki6m phiOu.

Ban kiёm phi6u i6n h激血ki6m tra血■lg phi6u tts sy chimg ki6n cta ctt c6

dOng;

Viec b6 phi6u dlrcc btt dau khi宙 ec phtt phi6u bau ci ducc hottn ttt va k&血
`ckhi cO dOng cu6i cung b6 phieu bau vaO■ ing phieu;

viec ki6m phi6uphtt duccti6n m ngay sau khi vieC b6 phi6u k6t iic;

K6t qltt kiё m phi6u ducc lゎ ■激i vtt btt va ducc Twing Ban bh ci va kiё m
phi6u cong b6血6c D″ hoi.

Nguyen tic xic dinh tring cithanh vien Ban R■ 6m sottt。

viec l口 c“nc“ ing Ci宙en ttmg Ci vぉ Ban Kiё m sott du∝ ch civあ T6ng

s6c6phan c6 quyё n biるu quy6tina ing ci vien m¨ ,dtt bね dat khOng it

hcm 51%t6ng s6 c6 phtt c6 quyё n biё u quy6tthaln gia Doi hoi Va tinh tt cao d6n

面p chO d6n m s6 ng面 血 g citheo quy dinh。

ウng ct宙en mmg ci b6 sllng vあ Ban K16m sottla ol血lg Ci宙 en c6 s6 phi6ub温

cao nh針 ;

Trong加ばmg hくpHめng lva chOn ducc 01(mOt)■厳i Vien Ban Ki6m sott dO c6

nhiёu ing ci vien c6 s6 phi6u bau cao nhtt ngang nhau■ l se t6 chic bau ld rieng

nhmg nguO■ d6de chOn ng面 C6so phieu bau cao hOn.

4



Diёu llo Lap va cong b6 Bien bin ki6m phi6u.

●  Sau khi kiem phieu,Ban Bau ci va
dung bien btt kiё m phi6u baO gδ m:
dOng thanl gia b6 phi6u,t,le quyё n
phuong thic bれ dёn phi6u sO v“ も

樹tf昌需色器」側
器s織稔織鶏鳳淋股ぶ鼻才

mg宙
“

n。電血g前

●  Tottn v油■Bien b力n kiellll phieu phai dlrcc cong b6色 R面にI)が h)i。

Dめu12. Nhingkhi6undvё viecbauvaki61」

11:持』l嶋)I:薯眺      「i`狙 quy6t ngay tが
Dが hoi va ducc ghi vぉ bien bιm cuc

Diau 13.Quy ch6 nけ gёm 3 ChlFOng va 13 Diё u do HOi dδng qum"cong ty ban h油
,

血 ■ic“ quy dinh Cれ Lutt Doanh nghi∞ va Cac vtt bm ph“ lutt C6 1ien
quan.

Quy c“ ■ y se面血 血

“

c6heu llrc va ducc“ dり鴨 ngay● D曇

“

ic6 d6聖 ぬぬ 電
nien面 en n激.2016 cttl COng ty co ptt cap nu6c Nhull TraCh Sau khi ducc DOi hoi

dδng c6ま)ng thong qua va tile biёu quy6tt`h th油 la tren 51%t6ngs6c6ph c6
quyen bieu quyetthalln dv D1l hoi.

Cお cO dOng va c漁 〕th激血vien tharn gla D。 l hoi dOng cO dOng■ 漱資lg nien nttm 2016

cia COng ty cO phan cap nu6℃ Nhon Trach chiu trach nhiern thi hanhノ
.

cONG TY
co PHAN



PHv LUC

HびmGDÅ N GHIPHIЁ U BAu BO DUNG TⅡANH VItN BKS
のθο′乃"“

g滋たらああ″′乃′て初

1.  Looi phiOu bttu ci:

_    Phieu rnau xanh:Bau b6 sung thanh vien Ban kienl soat.

2.  B6phi6u:

‐    B6phieu bau b6 sung thanh vien BKS vう o thing phieu.

3。   Ghi Phi6u bttu ci:

_  Mδi c6 dong c6 T6ng s6 phi6u b′狐tu∝lg血lg va t6ng S6 c6 phιtt c6 quyёn biёu quy&

(baO gδm c6 phan s6 htu va duoc ty quyё ゴ)nhtt Va s6 thttd■ vien ducyC bau cta Ban

K ems乱。

…    T6ng so phieu bau ciarnOi cO dOng da ducc ghitren Phieu bau ci.

…    c6dong c6■ 妥ゝchia t6ng s6 phi6u bau cho tat ca cac ing vien,hOttc dさ n ha t6ng S6

phi6u b′h chO mOthOユC motS6 ing ci宙 en tthlmg dtt btty t6ng s6 phi6u bh cho cお

血g ci theo phuong■ ic bh dδn phi6u HЮ ng Ⅷ゛ qua t6ng s6 phi6u btt ghi tren

Phieu bau ci.

Vi du l:Dグ 乃θJあ昭 θびあ 昭 bJあ クη´ εttο″θf tta″乃ッ′ο″みあ らびs"辱 憾ο Bαηんあ

Sο

`∴

OZグ θびあ ″g力をηθ″レυ″И′α
“

g′クのαο gο
“

S′ 乃伽 ッタ蔽 σc ιレ ,ηθり f・ θθθ θο
 ρ乃́ η

cび 9ηδ″bJあ 9η″ 勘 Jあ π ttsび′乃ん bあ θ′αθびあ 埓 蛇 η易 乃 ″βめ∫

f.θθθ χ f=I.θθθPhiδ
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C6dOng Nguyёn vtt A c6 thё  btt dδ n phi6u theO phuong■ic sau:

ル 励 g力ρP I=G∂ d妙
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g ιヽ〃 ″́陥
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ノl Jδ″ヵ́ %″gsび′力″
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うa″
`′

α

“

〕
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力
`力

ο臨 gッ:ご
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Ho ten

血 g ci viOn

s6phi6u bttu

1.ウng宙en l 1.000

T6ng s6 phiOu bハ u 1。000

ル″加g力″ 2′

Cδ ′り″g tヽ切膨れ フ笏″∠ ル″∂″gα∂″力́ ′ヵιδ

“
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α′″〕

“

力c力ο所
"gッ

:0“

Hg t6n
.A

ung crr vren

s6phi6u bttu

1.むng vien l 500

T6ng s6 phi6u bttu 500
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cONc rY cP cep NUoc PONcNaI
c6Nc TY CP CAP NTIOC NIION TRACH

CONG HOA XA HOICHも NGHiA VIET NAM
Doc lap… Tr do¨ Hlnh phiC

so: 04 /TTr-HDQT-NTW Dδ′g Abぁ 4ノンメフ滋d“gθイ″グ″2θf6

TO TRINH
陥 だ 動 6死 9クα彦 力οクεtt σ力′″ ″ ′崩醐 g,力)ル0

εzα 力り′グぢ″g?″ι″rr′ ッa助″た′ο″sο″′″ガ″2θfd

Kinh εlri:D。l hoi dOng cO dOng thuё ng nien nm 2016

dさngi:i[1lliiiijlil粥
lilIII;llllaov】

quyan 19i khiC Cia l巨 oi

―Thaln khお mic itlao“ dutt Cia mots6 dOanh nghi∞ Cう喝 ngtt nghさ

va quy mo tuongせ tren thi枷め鴨 hien nay。

2/Hoi dang quin tri COng ty da xuit hぉ hOlch chitri tian l口 cng,thi lao

m五1■ 2016 cia Hoi dang quin triv】 Ban K16m soit nhlFSau:

Ktt tr血 DOi hOi dδ ng c6 dong xem x6t vathong quaノ .

ハ化ガ″力′″
=

‐Nhu tren;
―CO dOng COng ty;
‐Th激lh vien HDQT cOngty;
‐Ban Gitt dOc COngty;
―Thtth vien Ban Ki6m sott cong ty;
‐Llru VT‐HDQT.

STT NQi dung
“
叩
ｇ

Ml魚c tiOn llrcyllg,

thi lao

(dうng/nguttthi
ngヽ

S6
thin
g/n五

m

Thanh tian

(dさng/nttm)

■
■ Tian luσng Cia Trttng

Ban ki6m soit

336。000.000

Truong Ban ki6m so6t

(Ldm viQc chuyAn trdch tgi
C6ng ty)

1 28.000.000 12 336.000.000

2 Thi lao cia HDQT v】
Ban ki6m soit

420.000.000

a ChitiCh HDQT 7.000.000 12 84.000.000

b Thi油血vien HDQT 4 5.000.000 12 240.000。000

C Th激血 vlen Ban kiem s。壼 2 4.000.000 12 96.000.000

T6ng cQng 756.000.000

凸

cONG TY
cO PHAN

pONG QUAN TЩ



cONc rY cP cAp Nt-loc oONcNaI
coxc TY cP cAp NTIOC NIION TRACII

CONG HOAXA HolcHONGⅡ iAVIET NAM
Docl,p‐ Tr dO― H●nh phic

56: Ob /TTr-HDQT-NTW Dδ4gA磁ぁ烈ダンオラ滋
`η

g θイ″グ″2θf6

TO TRINH
//v′ 7乃∂ηg 7“αッ′ごσ麟αc力ρ

“励 ッ′た:0″ ′ο

`″

Bdο
`び

ο′a′ εヵルヵ″う
“

2θノ6

Kinh gti:D。l hoi dOng cO dOngthucng niOn nm 2016

C̈m ci Luれ doanh nghi∞ s668/2014/QH13 ng2,26/H/2014 cta QuOC hOi
nu6c Cong hё a Xa hoi chi nghia Vio Nam;

】詭f譜:肌驚《異∬浅鯖肌忠l紺鷺辮翻躍器
thOng quatai DOi hoi dδng c6 dong ngay 25/04/2013。

Ban H6m stt cOngサ ktt m山 Dが

膿擁温t縄麟t∬:長慧1‰錫:臀chOn cOng ty ki6m tOm doc l"ivc hien、

cia C(hg ty nhu sau:

― COng ty■ ■ヾ HH Kiem toan va Dinh gi`Thttng Long tt TDK

‐ COngty n荘Ⅲ  Ki6m tom AFC VietNam.

COng ty kiё m tOm tren hott dOng h"phゎ tai Viet Nam,nら血trOng Danh sich

cac congサ ki6m tOm m diё u kien cllng Cわ dich w ki6m tOm B40 c40 tai chinh n加

2016 va dlFoC Cllng cap dich vll ki6m tOm chO cac cong ty niem y6t thcO qui dinh cta

cc quan co thanl quyen.

H6ml肌轟∬l:詮雲亀″犠ふ機l淵漑‰
Ch°nm∝廿ong hd COngサ
16。

Kinh trinh DOi hoi dδ ng c6 dong xem x6tvathong qua。

ハ此ガ″λ′″
=

…Nhlr色鯰n;

_c6dong COng ty;
‐Thm宙en HDQT COngty;

:盤f盤 正 f針絆 :。乱c6ng幌
…Llru VT―HDQT.

TMoBAN KIEM SOAT

c6NG TY

NHON TRネCH

Nguy6n T{n Diing



cONc ry cp cAp NUoc ooNc Nar
cONc ry cp cAp Nrloc NrroN TRACH

so: 0G /TTr-HDer-NTw

CONG HOA XA ⅡoICHO NGHIA VIET NAM
Doc lap‐ Tr do― Ⅱlnh phic

D∂″g」悔ち電″ 1ラ励′″gθイ″夕″2θf6

TO TRINⅡ

穿Z〃霧脇1%解協Zプ
Kftt gii:Doi hoi dさ ng c6“ng thlFtt nitt nう血2016

…Cm ci Lutt doanh nghi(ゎ s668/2014/QH13 da dlFoC Qu6c hOi nU(梵 COng hoa
xa hOi chi nghia Viet Nam thOng qua ng～ 26/11/2014;

躍Ъ‰肌」Ъ盤『轟 響 辮 ‖棚 濡冊拙W肥
1/04/2013.

De dttm bao hoat dOng Cia cOng ty cO phan cap nu6c Nhm Trach pht hqp v6i

魚鐵欄鮒:騨様質静i麓驚糊棚棚幌t龍
り。

め鶴
“
盤載躍智謝喘

=勲
毅置粗言犠w躍譜譴

::[flys猶
0]Luat dOanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014. Noi dung sia

l¨ Cic Diおu,Khoin sth d6i:

Chiti6t cac Diさu khOんn sia d6i:theO Ph,luC dinh kё m Tむ trinh nけ .

卜種1)Pふ魔蹴殿欝轟fttti,憮∬°‖思拠青棘
2013)

3-Hiou llド Cia Diさule sh d61:Thvc hien va c6 hieu lvc k6 i ng:ン DHDCD
nttn1 2016 thOng qua.

Kfnh trinh Doi hoi dδ ng c6 dong thlr悦 lg nien nh 2016 xem x6t,phe chu猛
.

ハ此だ″Й′″
=―Nhu“n;

…CO dOng COngty;
―Th泣血vien HDQT COngty;
…Ban Gim dOc congty;
―Th油山vien Ban Kiem sott cong ty;

…Llru VT‐HDQT.

θ
ＩＩ

鑑

cONG TY
cd PHAN
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC DONGNAI  CONG HOA n HOICHi NGHIA VIET NAM
CTY CO PHAN CAP N」 6C NⅡON TRACH       Doc lap― Tv do― Ⅱlnh phic

s6:    /BB― HDQT            ハ物σれルσσ力,″gη   励びれg  ″夕″ 2θf6

“D″ 訪′ο"

BIEN BAN HOP
DAIHOIDONG CO DONG TH」 mG NItN NAM 2016
CUA CONG TY CO PHAN CAP NびOC NHON TRACH

A― THOI GIAN,DIA DIЁ M DttI HOI:

‐ThOi gian:vao 16c."¨ .giむ 。..".phit,ngay.¨ .thttg 4 nttn1 2016(Thi.¨ .).

…Dia diё m:tai HOi trlFmg COng ty C6 phtt cゎ nu6c NhT TraCh,KCN Nhm
TraCh,dlFmg Tran Phi,xa Hiep PhlF6C,huyOn Nhon Trach,tinh DOng Nai.

B― THANH PHAN THAM D丁 :

Ngay thむ i di6m khai maC Dai hOi dδ ng C6 dong thじて知g nien nttm 2016 cia COng ty

c6phtt cわ nu6c Nhon Trach:

… TOng sO cO dOng va d。 l dien nh6nl cO dOng duoc rnδ i:。 "..".".CO dOng

―Tharll dv]D。 l hoi C6。 .̈… .… CO dOng va d。l dien nh6n■ cO dOng c6 1nttt va duOc uy

quyёn tlrmg dlFOng………..c6ph温 ,chiёmけ le…………%/V6n diё u le.

C. NoI DUNG DttI HoI:

1/Tinh hσ p phip,h,p le Cia Doi hoi:

Dai hOi da nghc ong… ………………………・~TrtF翫lg Ban th△ m ta tlr cach c6 dong cong

b6B40 caO th△ m tra tu cach c6 dong tham dv DOi hoi C6 dOng thlFmg nien nttm 2016,

nhlF Sau:

…TOng s6 cO dOng dlFoC rnむ i tharlll dv:.… .¨ .¨ C̈O dOng.

…TOng sO co phan cia co dong duoc mOitham dv:7.500.000 co phan co quyen

bieu quyet.

‐Tham dv Doi hoi C6。 ………… C6dOng va dai dien nh6m c6 dOng C6 mュ va dlFoC

uy quyen tlFOng dlFOng"¨ ¨¨¨" ・̈ CO phan,chionl t,le ・・¨."¨ .¨
°/O SO cO phan c6

quyen bieu quyet。

Ctt ci theo 9uy anhfia Lutt Doatt nghiep.Dが hoi dOng cO dOng thuぬ g血On

nttn1 2016 da di diou kien de khairnac va tien hanh theo quy dinh.

I1/Thi tlc ti6n hう nh Dli hoi dδ ng C6 dong:

1/ThOng qua Quy ch6 1と[l viec DOi hoi dさng c6 dong thlrё ng nien nttn1 2016 cia

COngty c6 phan cap nu6c Nhm TraCh。

Trang 1



2/Chi toa Dai h6i:

―Ong Nguycn Cao Ha       _chitich HDQT

3/Chi t9a Dai hOi Ci Ban ThlF 15'd6ghi lai nOi dung va diё n bi6n cia Dai hOi,

gom:

1.Ong NguyOn Lumg Thttg   …Truhg ban

2.Ba Dュng Thi T`        ―Th2hh Vien

quyξtE乳懸殿肌∫l∬格鶏
=∬

樹漱龍1∴証t轟℃」潟洩rmi::
gonl:

1.Ong Vё Quang H6ng       ‐TrlF税lg ban

2.Ong:Nguyen Vttn Binh          …Thanh vion

3.Ong:Lain Hing Hai          …Thanh vion

Ban b′h ci va ki6m phiё u c6 nhiem vu:K16m phi6u bi6u quy6t va kiё m phi6u bh

ci b6 sung thtth viOn Ban kiё m sOtt toi Dai hOi dさ ng c6 dong thlFぬg nien nttm 2016

cia cac co dong dv h9p de blo cho Ban Thlrktt ghi VaO Bien btt D。 l hOi.

4/Dai hOi da th6ng nhat bi6u quy6t...""・
°/O th6ng qua chucng trinh DOi hOi dO

Chi tOa Dai hOitrinh b2ン .

Ⅱ1/Noi dung Chinh cia Dli hoi:

1/Dai hOi da nghe cic nOi dung b10 Clo nhlrsau:

1.1.Bao cao cia HOi dさng qutt tri vё qutt tri va k6t qua hott dOng cia Hoi dさng

quan tri va ttng thanh vien HOi dong quan tri nttn1 2015。

1.2.B4o cao cia Ban ki6nl soat vさ k6t qua kinh doanh cia COng ty va kot qua hoat

dOng Cia Hoi dδ ng quan tri,Giam d6c cong ty nttm 2015.

1.3.Bao c40 tv danh gia k6t qua hOtt dong Cia Ban Kiё m sott va cia ting Ki6m

sOat vien nan1 2015。

1.4.ThOng qua k6 hoaCh phan ph6i lgi nhuan,trich lap cac quy va chi tra co tic

nttn1 2015.

1.5.ThOng qua B五 o cao tai chinh da kiem tOan nttn1 2015。

1.6.ThOng qua Ke hoaCh san xuat kinh doanh nttn1 2016。

曰慟g“ Qw鋼Ⅲ∵…d電
機搬管驚雪品鰤鶴忠尾nhan sv lalln ngllむ i dai dien phtt von cia C

りc6phan ctt nu6cNhm TraCh.

1.8.ThOng qua Tむ trinh vO vlOc rniOn nhiOm thanh vien Ban kiem soat.

1。9.ThOng qua Tむ trinh vieC bau b6 sung thanh vien Ban kiOm soat.

1.10.ThOng qua Quy Che do cu,lFllg ci va bau b6 sung thanh vien Ban kiem soat

nhiem k,2013-2018.

Trang2



1.H.Bh ci b6 sllllg th漱血vien Ban kiёm sOtt nhiemけ 2013‐ 2018.

1.12.ThOng qua TO trinh de xutt mic it lao,tien llFmg cia HOi dOng quan trl,

Ban kiё m sott nttm 2016。

1.13.ThOng qua Tさ trinh宙eC lva ch9n COng ty ki61n tOm B10 caO tai chinh nh
2016.

1.14.ThOng qua vieC Sia doi,bO sung Dieu le cia cOng ty.

2/Dai hOisau khi nghe cic nOi dung.c6dOng da thiO luan va bi6u quyOt:

2L Dが h∝ dさng C6 dong■ 6ng n諸詰諾鶴it:P.::。 1雷:iWtl鋪 :

鵠輩認∫詰棚ド.:ll府躍 c6′ Hわ。
2.2. D。 l hoi dOng cO dOng thOng nh

tham gla D。 l hoithOng qua B4o cao cia H〈

鵬蹴棚,T.ll飢魅1踏よ硼
mam」,Dが h∝■6ng tta B4o“ofiam奪

舞繁驚■鑓霧詰喘ずl:締ty va kot qua hOat dong cia HOi dOng quヵ

・"・・・・・phi6u tan thanh,。 "".phi6u khong tan thanh,。 ".¨ p̈hieu khong C6′ kien).

2.4.Doi hoi dδng C6 dong th6ng nh狙 .…….%/s6c6ph′ h c6 quyё n biё u quyё t

燎鑓鷺農∬梶lTら∫智脱∫鑑 協懺 :T鷺:嶋牌I毅洛賊
・・・・・・・・phieu tan thanh,。 ¨̈ .phieu khong tin thanh,.¨ 。̈.・ phieu khong c6′ kien).

2.5。 Doi hoi dさng c6 dong th6ng nhat.¨ ..“ .°/0/S6c6phan c6 quyёn bi6u quy6t

tham gia DOi hoithOng qua kё  hOoch ph`m ph6ilgi nhu舗 ,trich l`い caC qu,va chi tra c6

鮨cnうm2015 cia COng ty cO phtt c“ nu6C Nh(m Trach。 (G6m:.… ….phieu ttt thtth,

""¨ phieu khong tin thanh,。 ""..。 phieu khong C6′ kien)。

2.6.Doi hoi dδng c6 dong th6ng nh猛 .…….%/s6c6ph′ h c6 quyё n bi6u quyё t

拙轟鷲::黒ぷ埓r器澪げl.1。富嵐1:点il″ηliγ量管盤獄為∬
"・・・"O phieu khong c6′ kien)。

2.7. D。 l hoi dOng cO dOng thOng nhat."....・ °/0/sO co phan co quyen bieu quyet
tham gia]Doi hoi thOng qua Ke hoaCh san xuttt kinh doanh nttm 2016 cia COng ty c6

phtt cゎ lllF6C Nhm TraCh(Gもm:"…"phi6u ttt thtth,… ...phi6u nong tin thtth,

"・ "・・・phieu khong c6′ kien)。

2.8.Doi hoi dもng c6 dong th6ng nhat......・ ・°/0/s6c6phan c6 quyёn bi6u quyё t

糖3覗蹴誂∬」臆fil囃  ギ鸞盛灘HIFllg(Gも m:。。。..。.O phi6u tm th油 ,……phi

kiOn)

2.9。 Doi hoi dもng c6 dong th6ng Ⅲ狂.…
"・
%/S6c6phtt c6 quyё n biё u quy6t

tham gia DOi hoithOng qua Tさ trinh vieC bh b6 sung thtth宙 en Ban ki6m sott nhiem

Trang 3



γ.聟i調 礎 ぷ 胤 lil守凛 ∬
C Nhm■γЦ Gさ

… …山 赫 ぬ狙L
Ong c6′ kien)。

撤榊 11 柵 積T欄鰐駆脚
,"° "“・phi6u khong c6′ ki6n).

:嘗轟糧1聯鮮警WWi拙端税磐
kiOn),V6i danh sach nhll sau.

□ Ban kiem so乱 :

2.12.D。l hoi da tion hanh bau ci:

dOng v::ililよ∫よ■,IItl)|チlit,[:1は寵en cOng tac bau ci,ph6 bi6n ky chO cac c6
31e va cach thic bau ci.

‐Dai hOi da ti6n hanh bau ci thco ding quy ch6,th6 1e bau ci.

*Ket qua bau ci b6 sung thanh vien Ban Kienl soat:

Theo ket qua kieln phieu:(cュ n Ci VaO Bion b力 n kielll phieu):

□ Thanh vien Ban kiem soat dttc cu gonl:

2.13.Doi hoi dδng c6 dong th6ng nhat....."・ °/0/s6c6phan c6 quyさ n bi6u quy6t

tham gia Dai hOithOng qua dё  xutt mic tiё n ll10ng,thふ lao cia Hoi dδ ng quan tri,Ban

H6m sO乱 mm 2o16 cia COng ty c6 phtt cれ nu6C Nhcll Tra9h。 (Gδm:…… ph6u t加
thanh,.""。 phieu khong tin thanh,.¨ "̈.phiOu khOng c6′ kien)。

2.14.Dai hOi dさng c6 dong th6ng nhat.¨
"̈.0/。/s6c6phan c6 quyёn bi6u quy6t

thalll gia Dai hOithOng qua viec iva chon cOng ty kiem toin Blo ctto tai chinh nttln 2016

cia COng ty cO phtt c"nu6C Nhm TraC与 。(G6m:…… pheu ttt th油 ,…。..phieu
khOng tin thanh9.".“ ..phieu khong c6′ kien).

2.15.Doi hoi dδng c6 dong th6ng Ⅲ猛.… ・̈4/S6C6phtt c6畔 yё
l Ы6,quy6t

tham gia Doi hoithOng qua viec sia d6i,b6sung Dieu le cia cOng ty cO phtt c“ lllF6C

Nhcll TraCh・
(Gδ

m:.……phi6u ttt thm,…… phi6u khong ttt th油 ,"……phi6u

khOng c6′ kiOn).

V… THONG QUA NGHIQUYET VA BE MAC DAIHOI:

Dai hOi dδ ng c6 dong nhtt tri.......。 %S6C6phtt c6 quyёn bi6u quy6ttham gia Doi

hOithOng qua toan vぅ n Nghi quyet D。 l hoi.

Doi hoi CO dOng thlFёng niOn nm 2016 cia COng ty cO phan c“ ntF6C Nhon Trach

da kotthic lic........gl。・̈“...phit ngay.‥ ./4/2016.

Trang 4
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Ы詭∬&DO鳥亀需肌出出T空飛鍛肌留詔よ%ぶ乱R棚
gia Dli hOi。

h“二駕潔観淵:ぎ漁 服りa"鳥霧
'“

nwめ血e da職 リ

BAN THび KY              CHも TOADttI HOI

Nguyёn LIFCIng Thing Nguyen Cao Hぬ

ルα″g5



CONC TY CP CAP NtJOc ooNc NaI
crv c6 pnAN cAp xtloc NHor{ TRACH

S6:   /NQ…HDQT
“D″ ηり′ο"

NGHI QUYET
D41HoIDONG CO DONG THびmG NIЁN NÅM2016

‐Ctt ci Luれ doanh nghi∞ s668/2014/QH13 ngけ 26/H/2014 cia Qu6C hOi lllr“
COng hё a xa hOi chi nghia Viet Nam;

柑卵留錦路港鳳糧1尊Ъ舅‰LIW酬鳳∬智認Ⅷ

山猛:織Rふ吼‖lyI♀l魂%ll軒3肥
ぬgH範血2016 da Cmgり

“
血∝碧盤盤路獄暗t出出篤諸脚 ∫鑑t鴨泄場:
.……ngけ 。…/4/2016 va ka thic lic。……giO.……phi ngけ …/4/2016.

…"ずll薦∬:鶴ぉ灘rattT蹄轟Ⅲ……""………C6p血,ch6mけ蛉
an cap nu6c Nhm Trach.

Sau khi nghe cac b40 caO theO chuong trinh]Doi hoi dδ ng c6 dong thuむng nien n加
2016 cia COng ty co phan cap nu6c Nholl TraCh,Doi hoi da tha0 1uan va bi6u quyet cac nOi

dung:

QUYЁT NGH耳

LT■
芽織 踏

'∬
I脚 着 版 fhm宙

∝ 哺 m山 価 cЫ詭 叩y&■ Dが 呻
ham gia Doi hoi nha trithong qua。

2肇

鸞纂割鐵搬湘賄器讃IV拐懺ittTtti
qua.

3.ThOng qua B五 o cao cia Ban Ki6m sott vё  k6t qua kinh doanh cta COng ty va k&qua

器 f缶:瑞 翔 絆:肥 i跳柵 」

CC“gサ nm川 井 … ….%品 蘭

“thOng qua。

4.ThOng qua B6o cao年 d加血gM k6t qua hOび dOng Cia Ban K16m sott va cia t洸 lg Ki6m
sO乱 宙en nを血 2015… …….0/。 s6c6phtt c6 quyё n biёu quy6ttham gia DOi hoi nhtt trf

thOng qua.

5。 ThOng qua k6 hooch ph`m ph6iloi nhu`口 ,triCh l`わ Cac quy va chitra c6任ic nttn 2015-

。。…"%s6c6phh c6 quyё n bi6u quy6ttham gia Doi hoi nhtt trithong qua v6i cttc chi

tieu nhu sau:

CONG HOA XÅ HOICⅡO NGHIAⅥET NAM
Doc lop― Tr dO― Hlnh phic

Dδ
“
g Nαらゅ  滋び″g  

“
夕″2θf6

Trang I



Stt Chi tiOu Dvt S6tiOm

百
■ V6n Dieu le 1。000d 75.000.000

II L゛ nhuan 2015 dv ki6n phan ph6i nhtFSau: 1。000d 33.030.372

Trich quy dtt tlr phtt trien 5% 1.000d 1.651.519

2 Trfch qu! khen thucrng phirc lqr 5%
Trong d6:

1.000d
1.651.519

- QUI khen bhufug2o/o 660.607
- Qul Phric lqi CBCIIV 2% 660.607
- Qul Phric lsi cQng d6ng l% (*) 330。305

4 chi ra co tic bttg tien 200/OVDL 1.000d
15。000.000

5 Thuong Ban qufur ly, di6u hanh cdng ty 3% 1.000d
990。911

6 Loi nhuan cδ n ld chlra phan ph6i 1.000d 13.736.424

(*)50%mic trich Quy phiC loi xa hoi_cOng dう ng ding d6 chitheo cac chucng tanh

chung cta TOng cOng ty。

6.ThOng qua B4o ctto tai chinh da ki6m tOm nttm 2015‐ “̈。.0%S6C6ph′濃c6quyё n bi6u

quy6ttham gia Doi hoi nhtt trithong qua.

7. ThOng qua ke hoaCh san xuat kinh doanh n壺 肛12016… 。"""°/O SO co phan co quyen bieu

quy6ttham gia Doi hoi nhtt trithong qua v6i cac chitieu chinh c u the nhlr sau:

CHI TIEU DVT癬蹴
lS加 lumBnu"sh xll飢

2 San llr。1lg nu6c tieu thu

3 T6ng Doanh thu

4 Lcinhu舗 旬田6c thu6

5 Lcinhum sauthu6

5.l Trfch qtt dh tlr phtttri6n 5%

5.2 Trich ql,khen thttmg phicld 5%

―Q可テkhen thuて知g2%

…Qu,PhiC l∝ CBCNV 2%

―Qu,PhiC l∝ COng dさng l%(*)

5。3 Chitra c6術c bttg tien 15%VDL

ll13

m3

1.000d

l.000d

12.853.914

11.954.277

122.064.600

19.272。 916

15.418.332

770.917

770.917

308。367

308.367

154。 183

11.250.000

Trang 2



STT CHI TIEU DVT癬猟
5。4

5.5

6

7

Thlring Ban quう阻け,diさu ha話lcong ty 3%

LOi nhuan cё n l■ chua phm phoi

彎 sutt LNST/VDL

cac khOm nOp Ng`h sach

%

1.000d

462.550

2.163.949

20,56%

7.662.071

&卵陽群:府麗亀甘℃『騰澪魚鶏肝絆■環ξ留譜響:冨
bi6u quy&tham gia Dai hOi nhtt trfthong qua..

9.ThOng qua danh sach tnmg Ci b6 sung th油 血vien Ban kiё m sOtt nhiem k,2013‐ 2018
duoc bau tail)。 i hoi,nhu Sau:

Th汁血vien Ban ki6m sO乱 .

10。 ThOng qua Tむ trinh DHDCD ve mic tien lu∝ lg,ぬt lao cia Hoi dOng qu`m tri Ban

Ki6m sott nttm 2016-.……%s6c6phh c6 quyёn bi6u quy6ttham gia Doi hoi nhtt tri

thOng qua.Trong d6:

a/Tien llr∝ lg cta Trtrong Ban kiem s。乱:            336.000.000 dOng

b/Tht lao cta chi tich HDQT;thttlh Vien HDQT va th:hh vien Ban Kiem so乱 :

420.000.000 dOng

HoThOng qua Tむ trinh DHDCD viec llra chOn COng ty ki6m toゼ h B40 clo tai chinh n加

2016‐ 。"…。°/O SO co phan cO quyen bieu quya thallll gla D。 l hoi nha trfthong qua。

12.ThOng qua Tむ mnh DHDCD viec sta dol,bO sung Dieu le cong ty cO ph`hc“ nlF6C

Nhon Trach… ..“
"。

0/。 s6c6ph:h c6 quyё n biёu quy6t thaln gia Doi hoi nhtt tri thong

qua.

Doi hoi dさng c6 dong giaO cho Hoi dさng quan tri,Ban kiё■l sOtt c6 trich nhiem the。
d6i va chi d.o Ban diёu h汁山thvc hien dttlg theo noi dung Nghi quy6t nけ 。

′ Ngtt quy&du∝ Dd h∝ dδng c6 dong衡くい
gliet∫

稔:lτl」∫:I氾:1証露∫:lFg〕cap nucc Nhon Trach thOng qua v6i."..。 。°/0ノ

hoi va c6 hieu lvc thi h油血籠ngけ …/4/2016.

TMoDttI HoI DONG CO DONG NAM 2016
CHU TICⅡ ⅡDQT

_c6d6hgCOngty;

ÜBCKNN;
…SGDCK Ha Noi;
…T6ng congty DOWACO;
―DQT COngty;

:認 冦蟹 臨 F6ng協
―Llru VT.HDQT;

Nguyen Cao Hぬ

Trang 3



MA SO:
DAr Hor oONc co oorvc rnUoxc NrtN NAwI 2016.CONC 

TY C6 PTTAN CAP NTIOC NHO|.{ TRACH

PHIEU BIEU QUYET

HOv】 ten c6 dong ttοクσ降評 δtttC η ,多夕δり/Ten cong ty“びあ ηg″ ″ ελの :

S6CMND βあノ′カク肋物あακり:0……………………………………………………
s611rttg c6 phan s6 hiFu:.“ """"""“ "00"¨ "̈“ "̈¨ "““""""00"00。・"00"""・

S611Fmg cO phan nhan uy quyen:.““"""“"""“ "00""“ "0"“ "00"""""“ """・

TOng sO llFCrElg cO phan biou quyet:.""“ "。 。0""00""""""""0・ "“ """"・ 000""・・・

r2″′Dα′らだz屁
`κ

あ凌,″

`リ

ッタο∂ジ″0″ み́αε力ρ″″θοヵれ4g″θ′グ″″gb″″g″ンピリ

Noi dung biOu quyet
Tin
thanh

KhOng
tうn

thanh

KhOng c6
y kien

Noi dung l:ThOng qua Blo cao cia HOi dさng qum tri vё quan
tri va ket qua hoat dOng Cia Hoi dOng quan tri va

t面g th油血vien HOi dOng quan tri n傾 血 2015。

□ □ □

Noi dung 2: ThOng qua B4o cao cia Ban Ki6m sott vё  k6t qua

Hnh 10anh cia COngサ va k6t qua hOtt dOng cia
HOi dOng qu`m tri,GMm dOc nttm 2015。

□ □ □

Noi dung 3:ThOng qua B4o cao tlr dttdl gia kOt qua hOat dOng

cia Ban Kielll sott va cia timg KiOlll sott vien nttm

2015。
□ □ □

Noi dung 4:ThOng qua k6 hooch ph`m ph6i loi nhuれ ,triCh l"
cttc quy va chitra c6■cnうn12015。 □ □ □

Noi dung 5:ThOng qua B4o cao tai chinh da kiem t。そh nttm 2015 □ □ □

Noi dung 6:ThOng qua K6 hooch sh xutt kinh dOanh nm 2016 □ □ □
Noi dung 7:ThOng qua Tむ trinh ve viec mien nhiem th漱 血vien

Ban ki6m so乱 .
□ □ □

Noi dung 8:ThOng qua Tδ  trinh vieC bau b6 sung thtth vien Ban

kiem sott nhiem k,2013-2018. □ □ □
Noi dung 98 ThOng qua Quy Che de cu,lFllg ci va bau ci bo sung

th汁血 vien Ban kiem sott nhiemけ 2013‐ 2018. □ □ □
Noi dung 10:ThOng qua Tさ trinh ke hoaCh chitra tien luO■ lg,thi

lao cia HDQT va Ban Kiem sott nm 2016. □ □ □



Noi dung bi6u quyet
Tttm

thanh

KhOng
tin

thぬnh 岬^血
ｎ
′ｙ

Noi dung ll:ThOng qua Tむ trinh vieC iVa chon COng ty ki6111

tOan B4。 cio tai chinh nan1 2016。

Noi dung 12:ThOng quavieC Sia d6i,b6sung E)iёu le cong ty □ □ □

Noi dung 13:ThOng qua Bien b:h vaNghi Quy6t Doi hoi. □ □ □

Httgdan:

:     :零   棚炉
:撚米 Ili撤∬Wm6
“

idmg。

LIFu予:α あ埓 a gЙ′″″ッタ″″′みJあ
“
″ cヵο助″″あ″′あ

Ngり ……滋グ4g……″夕″ 2θf6

的チ彪4 ψJガ わ 総 彪〃



CONG HOA XÅ HoICⅡO NGHIA Ⅵ ET NAM
Doc llp… Tv do‐ Hlnh phiC

… …
‐ ‐ ‐

000-‐
‐ ― ―

Dm DECi
軸 GCウ V【EN THAM GIA BAN KIEM SOAT

CONG TY CO PHAN CAP NUOCNHCN TttcH
(Da″力ε力。′乃び″っc∂ グリηυ

Kinh g面 :  BAN TO CHぴ c DttIHOIDONG CO DONG TⅡ UmG NIЁ N
NÅM2016 CiA CONG TY CO PHAN CAP NU6C NⅡ ON TttcH

HOm nay,ngay.“ …̈¨̈¨̈¨̈……・・,t■ ・……………………………………………,Chl缶Lg t6i laコ血血g C6 dOng cta

COng ty co phtt cap nu“ Nhon Trach chg nhau llam gi■ 。……「………cO phれ ,chi6m。……%s6
c6phtt c6 quyё n bi6u quy6t cta cong ty,c6ten trong danh sお h dinh ttm cttt nh猛 籠

“

ct:

Ong(Bり :.………………………̈ …̈……………… …̈……………… …̈……………………………………………。

CMND s6:。………………………Ngけ cわ :。……………………Ndcわ :.……………………
Dia chithばhgtm:.… ………………………………………………………………………………
Tanh dO hoc van:。 ¨̈“̈¨̈ 。̈̈¨̈ …̈……̈…・・̈ C̈huyen ng油」h:.¨ .̈………̈ ・̈・・̈・・………………………………̈・

Hien dang S6 hm:… ……… c6phtt ρ湯埓 `″…………….………………・………………………リ
Tuo..glrng vd t6ng menh gM la(“ ng):.…¨̈………・………̈ ……。………………………………。…………。

Lttn血lg ci vien thaln gia vあ Ban ki6m sOtt cong ty co ph′通 c叩 鹸 QNhm Trach nhiem kシ
nalln 2013‐ 2018 dugc bau b6 sung trong k,h9p]D。 l hoi dOng c6 dOng ttuёng nien nュ肛12016
vあ ngけ 26/04/2016.

DOng thd ching tOith6ng nhtt ci:

Ong(Bり :.………………………………………………………………………………………………………………………
CMND s6:.… …………………………̈ Ngay cap:.…………………………̈ Nd cap:.…………………………・

Dia chi■ばhgt亜 :。…………………………………………………………………………………
Hien dang S6 hih:.… …………C6pttn β湯埓 σ乃

".…
……… ………………………………… リ̈

Tuu..g ung va t6ng llnenh gittla(dOng):.… ……….………………・…・̈¨̈・………………………。…………………̈…………
1油l dd dien nh6m dё  thtt hien cお thi tuC da Ci theo dぜ mg Quy dinh vё 宙ec thaln gia dё ci,

価gci vお Ban kiёm sott cta COngty co phtt cap ttcNhm Tr"h。

・̈ …̈…・り″

`姿

Zソ ………洗乃d7"g… ……′タスη2θノσ

Dtt DIEN NH6M cO DONG

`レ

ッa gЙ′′δヵ9′′〃

Ghi chf :

- Chi c6 Cij ddng/Nhdm cd d6ng dil diiu kien theo qtry dinh moi dugc tti c*.
- Don tlii ch phdi iluqc gthi diin Ban tii chtc Dqi hQi tudc 16h00 ngay 24/04/2016 vi ctia chi: C6ns tv cd phdn ciip
nudc Nhon Trqch; KCN Nhon Trach-tludng Trdn Phil-xd HiQp Phudc-htryQn Nhon Trqch - finn Oing nai'

DiQnthoqi: (061) 3 560 574 F*r: (06t) 3 560 031



DANH SACH NHOM CO DONG DE Ct

De tt Ong/Ba:.。 …… …̈……………………̈tham gla Ban kiem s。 乱

COng ty co phtt cap n"c Nhon■■ch nhiemけ 2013… 2018

Dが dien nh6m c6 dOng:.… ……………………………………

c6dong
S6

CMND/DKKD Dia chi
s600 pha五 s6

hin 町 ten

T6ns c6ns



CONG HOA XA HOIcHも NGHIA VIET NAM
Doc lap… Tr do― Hlnh phic
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‐
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― ―

DσN DE Ci
伽 GCき VIEN TI―IAM GIA BAN KIEM SOAT

CONG TY CO PHAN CAP Nび OC NHCN TRACⅡ
′Da″みεtto θびあ′gε

`′

ヵ́″乃οクσ
"C力

の

Kinh gm: BAN TO CH3c DttIHOIDONG CO DONG TⅡ」い G NIЁ N NÅM
2016 CUA CONG TY CO PHAN CAP Nび OC NHON TRACⅡ

Ten t6 ch“ /ci nhan:.¨ .̈.¨ ¨̈ .¨ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ・̈ ¨̈・・̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ・̈ ¨̈ ¨̈ “̈・・…………̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ 。̈

CMND/DKKD s6:.… ………………。Ngay c叩 :。…………………………・No・i cap:.… ……………….

Dia ch:.… ………………………………………………………・………………………………¨……………。……。

Hien dang S6 hれ′碑i die■ .……………C6ph猛 (Bふng σ乃
"。

………………………………

・……………………………ノ

Tumglrng va tong mOnh g141a(笏侶ノ.……………………………………………………

Dё ngЦ Ban T6 chic D″ hoi dう ng c6“ ng thutt nien nm 2016 cia COng ty c6 phtt cゎ

lllFCC Nhm Trach cho tOi dlrcc de ci:

Ong(Bり :。…………………………………………………………………………………………

CNIND/DKKD s6:.… ………… N̈gけ c昴:.……………………Ndcわ :

Dia chi■ばhgt五 :.………… ……………………………………………………

Tnnh d6 h9c van:.¨ ¨̈ “̈̈・……・̈ ・̈…̈ 。…………・Chuyen ngttdh:..… ¨̈ …̈…・………

Hien dang S6 hm:… ……….c6ph温 (Bれgεカケ .………… ………………

Tumgjmg va t6ng menh giう la(dさng):。 ……..……・…̈・…………・・̈¨̈ ・̈………̈・…

・……………ノ

Lttn血lg ci vien tham gia Ban ki6m sOtt COng ty co ph:h cap ttQNhm Trach nhiem k,

naln 2013‐ 2018 ducc bau bO sung trong k,h9p lD。 l hoi dOng cO dOng■uむ.lg nien nttΠ1 2016
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PHẦN MỞ ĐẦU 

  Điều lệ này được Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (dưới đây gọi là 
Công ty) thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức 
chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2016 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ  

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a.   “Vốn điều lệ” là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 
5 Điều lệ này; 

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; 

c.  “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh lần đầu; 

d.  “Cán bộ quản lý” là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí 
quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn; 

đ.  “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 17 
điều 4 của Luật doanh nghiệp; 

e.  “Việt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

f.  “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 
bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3.  Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện 
cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn 
hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH 

- Tên tiếng Anh : NHON TRACH WATER SUPPLY JOINT-STOCK 
COMPANY 

- Tên giao dịch  : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH 

- Tên viết tắt : NTW 

2.  Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện 
hành của Việt Nam. 
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3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ     : Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, xã Hiệp 
Phước Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại : 0613.560574 

- Fax  : 0613.560031 

- E-mail : nhotrawa@ntw.com.vn  

- Website : ntw.com.vn 

4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện tại 
địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp 
với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.  

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 
TY 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là 

 Khai thác, xử lý và cung cấp nước: 
- Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp; Phân phối nước sạch. 

 Xây dựng công trình công ích: 
- Xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm. 

 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: 
- Lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước. 

 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: 
- Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện 

công trình cấp nước. 

2.  Mục tiêu hoạt động của Công ty 

Công ty hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng 
pháp luật. Các cổ đông cùng góp vốn, cùng phân chia lợi nhuận, cùng chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài chính khác của công ty 
trong phạm vi số vốn mà mình đã góp vào công ty. 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh 
theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được 
pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP  
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Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ 
đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.500.000 cổ phần (Bằng 
chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ 
phần. 

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 
phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. 
Các quyền và nghĩa vụ kèm theo của cổ đông được quy định tại Điều 11,12 
Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp 
thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo 
tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 
trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không 
đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng 
quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện 
và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số 
cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào 
bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao 
dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách 
thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do 
Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo 
những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và 
văn bản hướng dẫn liên quan. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 

8. Tổng số cổ phần của các  nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu với tỷ lệ nhỏ 
hơn 15% vốn Điều lệ của Công ty. 

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ 
phần và loại cổ phần sở hữu. 

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo 
pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận 
cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên 
người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn ba mươi ngày (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị 
chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 
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hai (02) tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ 
ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án 
phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng 
nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in 
chứng nhận cổ phiếu.  

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, 
mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp 
chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở 
hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ 
các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát 
hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp 
luật có quy định khác. Trường hợp cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng 
khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán 
và thị trường chứng khoán. 

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. 

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo 
pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Công ty. Trường hợp cổ phần của cổ 
đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận 
thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy 
định của pháp luật về dân sự. 

Điều 9. Thu hồi cổ phần 

1.  Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả 
mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó 
thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí 
phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu 
là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo 
phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa 
thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và 
đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được 
thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng 
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quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho 
người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều 
kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi 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 lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của Ngân Hàng mà 
công ty đang mở tài khoản giao dịch công bố tại thời điểm thu hồi theo quyết 
định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh 
toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán 
toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời 
điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót 
hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1.  Đại hội đồng cổ đông; 

2.  Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Ban Giám đốc. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 11. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng 
theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về 
nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào 
Công ty. 

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 
quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện 
được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của 
Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ 
thông mà họ sở hữu; 

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh 
sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi 
các thông tin không chính xác; 

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại 
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hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại 
tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán 
cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy 
định của pháp luật; 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của 
Luật Doanh nghiệp; 

i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 

Các quyền đối với các loại cổ phần khác (nếu có) phát sinh sẽ được thực hiện 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông 
trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: 

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định 
tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo 
các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền 
tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 
điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện 
bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng 
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập 
hoặc số đăng ký kinh doanh 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; 

đ. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này. 

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 
trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ 
xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện 
cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. 

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực 
hiện một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 
tổ chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra 
đối với Công ty. 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội 
cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ 
đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh 
doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 
lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định 
những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông 
qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các 
kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc 
thông qua các báo cáo tài chính năm. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 
trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo 
kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) 
so với số đầu kỳ; 

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy 
định hoặc ít hơn một nửa số thanh viên quy định trong Điều lệ ; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu 
cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các 
cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó 
mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan; 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin 
tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi 
phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp 
hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi 
quyền hạn của mình; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
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4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy 
định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm 
d và Điểm e Khoản 3 Điều này; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày 
tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp 
theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có 
quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ 
tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả 
chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty 
hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi 
tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: 

a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; 

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các 
vấn đề sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật 
Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này 
không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến 
của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán; 

đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát; 

e. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù 
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lao của Hội đồng quản trị; 

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

h. 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 
năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

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

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

l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây 
thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty; 

m. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao 
dịch mua tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) 
tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong 
báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 

o. Các hợp đồng được quy định tại Điều 162 của Luật Doanh nghiệp. 

p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công 
ty. 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại điểm o Khoản 2 Điều này khi cổ đông 
đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông 
đó trừ trường hợp việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào 
mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải 
được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền 

1. Các cổ đông  xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được uỷ quyền cho 
mỗi người đại diện. Cổ đông là tổ chức phải ủy quyền cho người đại diện là 
cá nhân theo quy định như sau: 
Cổ đông sở hữu đến dưới 10% tổng số cổ phần chỉ được ủy quyền 01 người 
đại diện. 
Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có thể ủy quyền tối đa 
02 người đại diện. 
Cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có thể ủy quyền tối đa 
03 người đại diện. 
Cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có thể ủy quyền tối đa 
04 người đại diện. 
Cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có thể ủy quyền tối đa 
05 người đại diện. 
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Cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có thể ủy quyền tối đa 
06 người đại diện. 
Cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có thể ủy quyền tối đa 
07 người đại diện. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập  

    thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 
ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp; 

b. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ 
quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, 
người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện 
theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp. 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ 
quyền trước khi vào phòng họp. 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, 
việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu 
giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư 
hoặc bản sao hợp lệ của giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với 
Công ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người 
được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có 
một trong các trường hợp sau đây: 

a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 
lực hành vi dân sự; 

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông 
báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ 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 75% quyền 
biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức 
cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc 
thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc 
đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị 
mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số 
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đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) 
ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc 
vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc 
họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ  

phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ 
phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại 
các cuộc họp nêu trên. 

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự 
với các quy định tại Điều 18 và Điều 20 Điều lệ này. 

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt 
gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các 
vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không 
bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông 
được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 
Điều 13 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại 
hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng 
cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp 
và các quy định của Công ty; 

b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông 
có quyền dự họp. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng 
thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi 
công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử 
(website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít 
nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà 
thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc 
được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, 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 Đại hội đồng cổ đông, thông báo 
mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp 
cận. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có 



ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN  CẤP  NƯỚC  NHƠN TRẠCH 

 
 

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch, đường Trân Phú, xã Hiệp Phước,  Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Điện thoại : 061 3560574 - Fax: 061 3560 031; Website: www. ntw.com.vn   – Trang 16 / 41 

 

quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề 
xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) 
ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao 
gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội 
dung đề nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất 
liên quan đến Khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau: 

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội 
dung; 

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% 
cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này; 

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 
bàn bạc và thông qua; 

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong 
chương trình họp. 

7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực 
tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng 
cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều 
được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong 
chương trình. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 
diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 
tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, 
kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu 
tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% 
tổng số phiếu biểu quyết. 

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo 
quy định tại khoản 2 Điều này được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của 
Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp 
và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình 
họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng 
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ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền 
dự họp có mặt đăng ký hết. 

2. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, khi tiến hành đăng ký dự họp Đại 
hội đồng cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ 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 uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông 
đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 
dung chương trình. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị 
quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối 
cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, 
không có ý kiến hoặc không hợp lệ. Kết quả kiểm phiếu được Chủ toạ công 
bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách 
nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số 
thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề 
nghị của Chủ toạ nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật 
hiện hành.  

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau 
đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm 
dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu 
quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị 
triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc 
thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. 
Trường hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị 
có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp 
trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ 
cuộc họp. 

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu 
cao nhất được cử làm chủ toạ cuộc họp. 

5. Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát 
sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông. 

6. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội 
đồng cổ đông ngay cả khi đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. 

7. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần 
thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để 
đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền 
tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 
mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện 
được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện 
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pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng 
có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội. 

9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành 
các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 

Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp 
dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp 
áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn 
khác. 

10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu 
trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ 
đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp 
được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác 
với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ 
chức theo Điều khoản này. 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là 
tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội 
đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản. 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Các trường hợp sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 
65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận(trong 
trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các 
cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản): 

a. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; 

b. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; 

c. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao 

dịch mua tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) 

trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất 

được kiểm toán. 

d. Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh. 
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e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. 

2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua nếu được số cổ đông đại 
diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp  

    thuận (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu 
bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 
3 Điều này. 

3. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo nguyên tắc dồn phiếu. Người 
trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được 
xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có 
số phiếu bầu cao nhất cho đến 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến 
hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 
chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì 
lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến 
kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương 
thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị 
phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý 
để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn 
nhận phiếu lấy ý kiến. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của 
cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 
của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
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đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến 
đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp 
luật của Công ty. 

4.  Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các 
hình thức sau đây: 

a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá 
nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật 
của cổ đông là tổ chức. 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; 

b. 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 gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ 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. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến 
của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. 
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 
phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo 
phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

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

e. Các quyết định đã được thông qua; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật 
của công ty và của người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu; 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 
phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên 
bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các 
quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời 
hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) 
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 
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7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã 
được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều 
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có 
giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 22. Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên 
bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn 
(24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể 
từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc, việc gửi biên bản có thể thực hiện 
bằng cách đăng tải trên website của Công ty. Biên bản phải được lập bằng 
tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên 
bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng 
cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc 
Điều lệ Công ty. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định 
của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị 
huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày 
theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của   Hội 
đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại 
với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị không điều hành 
được xác định theo phương thức làm tròn xuống. 
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2.  Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 
nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với 
nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 
cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 
viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 
dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề 
cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) 
ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% 
đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3.  Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 
cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề 
cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. 
Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên 
Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 
trong các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành 
viên Hội đồng quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công 
ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị 
có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực 
hành vi; 

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục 
trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị 
và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống; 

đ. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội 
đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được 
chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội 
đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có 
hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên 
Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày 
kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới 
không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng 
quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia 
biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu 
lực. 
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6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 
theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của 
Công ty. 

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và 
chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền 
hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền 
thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý 
khác. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có 
những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý của công ty theo đề nghị của  Giám 
đốc, và quyết định mức lương của họ; 

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; 

đ. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết 
định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các 
thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó; 

e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo 
từng loại; 

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép 
người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; 

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi 
trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền; 

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán 
trưởng, các vị trí quản lý khác trong Công ty mà Hội đồng quản trị phê chuẩn, 
người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các 
quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); 

k. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 
qua quyết định; 

l. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

m. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc; 
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n. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc 
chi trả cổ tức; 

o. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. 

p. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến các qui định trong Điều lệ này 
do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền bằng một nghị quyết. 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn 

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; 

b. Thành lập các công ty con của Công ty; 

c. Hội đồng Quản trị chấp thuận các hợp đồng được quy định tại khoản 1 khoản 
2 điều 162 Luật Doanh nghiệp; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện 
thương mại và Luật sư của Công ty; 

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

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 
10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành 
lập ở Việt Nam hay nước ngoài; 

h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến 
việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần; 

k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

l. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự 
chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, 
cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và những 
cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không 
trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị 
coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua. 

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ 
quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc 
thay mặt cho Công ty. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay 
thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội 
đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng 
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quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường 
hợp không thoả thuận được. 

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi 
phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, 
công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên 
Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong 
báo cáo thường niên của Công ty. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 
đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 
những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi 
nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được 
trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, 
lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết 
định của Hội đồng quản trị. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi 
lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực 
hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi 
phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

11.  Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

a.  Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, các Phó Giám 
đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu 
về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị 
trong công ty.  

b.   Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các 
thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm chủ tịch. Chủ 
tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc Công ty quy định tại Điều 
152 Luật Doanh Nghiệp. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ toạ Đại hội 
đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những 
quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản 
trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm 
toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội 
đồng cổ đông. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng 
quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 
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Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm 
kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm 
quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày 
kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên 
có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành 
viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một 
người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị 
thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm 
(05) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào 
thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần 
thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu 
tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính 
đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày 
mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a. Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; 

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

c. Ban kiểm soát. 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến 
hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp 
Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì 
Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 
những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này 
có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình 
hình Công ty. 

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công 
ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch Hội 
đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội 
đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội 
đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có 
thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản 
tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp,  

    kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết 
tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng 
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không thể dự họp. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương 
tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng 
quản trị được đăng ký tại Công ty. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các  
quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có 
mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền). 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải 
được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp 
lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) 
số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị 
hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp 
Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các 
giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên 
đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của 
Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại biểu 
tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về 
những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều này, khi có vấn đề phát sinh trong 
một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội 
đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những 
vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết 
của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó 
được chuyển tới cho chủ toạ cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ toạ liên 
quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính 
chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa 
được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 
Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 35 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể 
trong hợp đồng đó. 

e. Bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào được hưởng lợi từ hợp đồng được qui 
định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp sẽ không có quyền biểu quyết. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một 
hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty 
và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản 
chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu 
tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một 
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thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích 
vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng 
quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội 
đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích 
hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan. 

11. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến 
tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường 
hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. 

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa 
các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở 
những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều 
có thể: 

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

b. 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. Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng 
quản trị 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 có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp 
nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành 
viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở 
ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. 
Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội 
đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng 
quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công 
việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về 
nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên 
bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất 
cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập 
thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên 
Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. 
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15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc. 
Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng 
quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng 
quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải 
tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể 
điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên 
Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền 
biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số 
lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và 
(b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham 
dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 
Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng 
quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, 
chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 

VIII. GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 

Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. 
Công ty có một (01) Giám đốc, các Phó Giám đốc và một (01) Kế toán trưởng 
và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn 
nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết 
Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức. 

Điều 29. Cán bộ quản lý 

1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, 
Công ty được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng 
phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất 
tuỳ từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt 
động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao 
động đối với Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với 
những cán bộ quản lý khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị 
theo khoản 3 điều 25 của Điều lệ này sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau 
khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.  

Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người 
khác làm Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi 
ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, 
quyền lợi của Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. 
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2. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ 
nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp 
đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ 
này. 

3. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế 
hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị 
và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản 
trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương 
mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của 
Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý như Phó Giám đốc, Kế toán 
trưởng, các vị trí quản lý khác trong Công ty mà Hội đồng quản trị phê chuẩn 
mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm 
nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, 
và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và 
các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý đó; 

d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao 
động, vị trí, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các 
điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của cán bộ quản lý khác và 
người lao động trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm 
của Hội đồng quản trị. 

đ. Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê 
chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp 
ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) 
năm; 

e. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau 
đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng 
quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm 
cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng 
quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế 
của Công ty; 

h. 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 Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động 
của Giám đốc và pháp luật. 

4. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 
về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ 
quan này khi được yêu cầu. 
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5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc khi đa số (trên 50%) thành viên 
Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một 
Giám đốc mới thay thế.  

Điều 31. Thư ký Công ty 

Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với 
nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội 
đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với 
các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể 
bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và 
nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 
cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 

2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 

3. Tham dự các cuộc họp. 

4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. 

5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và 
các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Các thành viên của 
Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 
không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát 

a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị 
cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 
Luật doanh nghiệp. 

b. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài 
chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty 
kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công 
ty.  

c. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành 
viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. 

d. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. 
Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao 
động của công ty. 
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đ. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm 
toán viên. 

e. Thành viên Ban kiểm soát có thể từ chức bằng cách gửi đơn bằng văn bản xin 
từ chức đến Công ty, căn cứ theo khoản 6 điều này, Ban kiểm soát xem xét 
giải quyết theo từng trường hợp cụ thể. 

3. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban 
kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán và phải làm việc chuyên trách 
tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp 
các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 
đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

4. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để 
đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 
10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) 
ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 
đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được 
đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm 
(05) ứng viên. 

5. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 
vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử 
thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ 
chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được 
công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến 
hành đề cử. 

6. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp 
sau: 

a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính 
của Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát 
có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực 
hành vi dân sự; 

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên 
tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban 
kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ 
trống; 

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông. 



ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN  CẤP  NƯỚC  NHƠN TRẠCH 

 
 

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch, đường Trân Phú, xã Hiệp Phước,  Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Điện thoại : 061 3560574 - Fax: 061 3560 031; Website: www. ntw.com.vn   – Trang 33 / 41 

 

Điều 33. Ban kiểm soát 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm 
theo quy định tại Điều 165 và 168 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu 
là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề 
có liên quan; 

b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước 
khi bắt đầu việc kiểm toán; 

c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo 
sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ 
chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; 

d. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý; 

đ. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm 
toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập 
muốn bàn bạc; 

e. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban 
quản lý công ty; 

g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội 
đồng quản trị chấp thuận; 

h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý khác phải cung 
cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo 
yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản 
sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên 
Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được 
cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung 
cấp cho Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm 
soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối 
thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối 
thiểu là hai (02) người. 

4. Lương của Trưởng Ban kiểm soát và mức thù lao của các thành viên Ban 
kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm soát 
được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh 
một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực 
thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. 

X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH 
VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH 
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VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 

Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ 
quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những 
nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách 
trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một 
người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn 
cảnh tương tự. 

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ 
quản lý 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. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ 
quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị 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. 

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những 
người 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 các khoản vay hoặc bảo 
lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc 
những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ 
quản lý 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 sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong 
báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao 
dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên 
Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên 
quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện 
hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành 
của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng 
hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc 
thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi 
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ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ 
phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công 
bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công 
ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc 
một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực 
hiện. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ 
quản lý khác và những người có liên quan với 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 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ 
quản lý 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 Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân 
viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm 
theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ 
quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty với điều kiện 
người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không 
chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không 
có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của 
mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy 
quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
cán bộ quản lý, 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 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. 

3. 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 mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong 
khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 
người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 
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XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY  

Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ 
quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ 
đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên 
quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

2. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh 
quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 
biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội 
đồng quản trị. các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách 
kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính 
hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh 
doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. 

3. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

Điều 38. Công nhân viên và công đoàn 

1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị 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. 

2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị 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 nhất, những thông lệ và chính sách quy 
định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện 
hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 39. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức 
hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định 
tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng 
sinh lời của công ty. 

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả 
liên quan tới một loại cổ phiếu. 

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh 
toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ 
quan thực thi quyết định này. 
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5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu 
được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. 
Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở 
các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty 
đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông 
cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách 
nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán 
cổ tức đối với các cổ phiếu Công ty khi niêm yết tại Sở giao dịch chứng 
khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm 
lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua 
nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo 
ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các 
chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, 
nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ 
HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 40. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng 
nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần 
thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định 
của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua 
các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở 
tài khoản. 

Điều 41. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và 
kết thúc vào ngày thứ  31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt 
đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 
thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp đó. 

Điều 42. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế 
độ kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán 
theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ 
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sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải 
trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường 
hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ 
dùng trong kế toán. 

XV.  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG 
TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng 
như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được 
kiểm toán theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này, và trong thời hạn chín mươi 
ngày (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài 
chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có 
thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán 
(trường hợp là công ty niêm yết/ đăng ký giao dịch) và cơ quan đăng ký kinh 
doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công 
ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và 
khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định 
của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là 
công ty niêm yết/ đăng ký giao dịch)  và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ 
quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), 
báo cáo sáu tháng và quý của công ty phải được công bố trên website của 
Công ty. 

5. Các cơ quan có thẩm quyền được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo 
tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc 
của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 44. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp 
luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY  

Điều 45. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập 
hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các 
hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều 



ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN  CẤP  NƯỚC  NHƠN TRẠCH 

 
 

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch, đường Trân Phú, xã Hiệp Phước,  Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Điện thoại : 061 3560574 - Fax: 061 3560 031; Website: www. ntw.com.vn   – Trang 39 / 41 

 

khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị 
và gửi báo cáo tài chính năm và bán niên cho công ty kiểm toán độc lập sau 
khi kết thúc năm tài chính và 6 tháng. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính 
năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình 
báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày 
kết thúc năm tài chính. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của 
Công ty. 

4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các 
thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được 
quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan 
đến kiểm toán. 

XVII. CON DẤU  

Điều 46. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và 
con dấu được khắc theo quy định của luật pháp. 

2. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ  

Điều 47. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp 
sau: 

a. Khi Công ty bị thu hồi giấy đăng ký Doanh nghiệp;; 

b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị 
thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ 
quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 48. Thanh lý 

1. Khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban 
thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông 
chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty 
kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. 
Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên 
Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý 
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được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh 
lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; 

c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước; 

d. Các khoản vay (nếu có); 

đ. Các khoản nợ khác của Công ty; 

e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (đ) trên 
đây được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh 
toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  

Điều 49. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của 
Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ 
công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy 
định giữa: 

a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay cán bộ quản lý 
cao cấp; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 
và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết 
tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến 
tranh chấp trong vòng ba mươi ngày (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp 
phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên 
gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh 
chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ 
khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải 
không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó 
ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế. 

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà 
giải. Việc thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết 
của Toà án. 
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XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 50. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét 
quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường 
hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong 
Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng 
và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 51. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty 
cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhất trí thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016 
tại  ĐHCĐ thường niên năm 2016. Các điều khoản của Điều lệ chính thức có 
hiệu lực từ ngày 26/04/2016. 

2. Điều lệ được lập thành mười (18) bản có chữ ký của tất cả các thành viên Hội 
đồng quản trị trên từng trang Điều lệ này và có giá trị như nhau, trong đó: 

a. Một (01) bản gửi công ty mẹ. 

b. Năm (05) bản gửi Hội đồng quản trị; 

c. Ba (03) bản gửi Ban kiểm soát. 

d. Bốn (04) bản lưu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. 

Số còn lại gửi cho các cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định của pháp 
luật hiện hành 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ 
tịch Hội đồng quản trị hoặc hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
GIÁM ĐỐC 

  
 
 
 
 
 

Nguyễn Anh Tuấn 
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