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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

TT NỘI DUNG 

I Chương trình Đại hội 

II Quy chế tổ chức Đại hội 

III 
Các nội dung báo cáo Đại hội  

(Tờ trình số 752/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 27/4/2018) 

1 
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

2 
Báo cáo tài chính kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 

năm 2017 

3 
Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù 

lao năm 2018 của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát 

4 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018 

5 
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và định hướng năm 2018 

(Công văn số  04/TCTHK-BKS ngày 28/3/2018) 

6 
Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2021 

(Công văn số 02/TCTHK-BKS ngày 28/3/2018) 

7 Sửa đổi Điều lệ VIETNAM AIRLINES 

8 Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ VIETNAM AIRLINES 

IV Dự thảo Nghị quyết Đại hội 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
 

1. Thời gian: Từ 08h30 thứ năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 

2. Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội   

 

Thời gian Nội dung 

07h30-08h30 Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông 

08h30-08h35 Khai mạc Đại hội 

08h35-08h45 Giới thiệu Ban chủ tọa, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 

08h45-09h00 Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội 

09h00-11h05 

Các nội dung chính của Đại hội: 

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ 
tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phương án phân 
phối lợi nhuận, chia cổ tức 

3. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, 
Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018 

Nghỉ giải lao 

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt 
động năm 2018 

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định 
hướng hoạt động năm 2018 

6. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 
2019-2021 

7. Sửa đổi Điều lệ VIETNAM AIRLINES 

8. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ VIETNAM AIRLINES 

11h05-11h30 
Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội 

Biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội 

11h30 Bế mạc 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
của VIETNAM AIRLINES 

 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2018 (gọi tắt là Đại hội) của VIETNAM AIRLINES. 

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy 
quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại 
hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. 

3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách 
nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

Điều 2. Mục tiêu 

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công và tuân thủ các quy định của 
pháp luật. 

 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI 

 

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội  

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền 
trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội 
theo quy định của Quy chế này, Điều lệ VIETNAM AIRLINES và quy định của pháp 
luật.  

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội 

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của 
ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ VIETNAM AIRLINES, Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây: 

2.1 Trực tiếp tham dự họp Đại hội; 

DỰ THẢO 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
 

1. Thời gian: Từ 08h30 thứ năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 

2. Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội   

 

Thời gian Nội dung 

07h30-08h30 Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông 

08h30-08h35 Khai mạc Đại hội 

08h35-08h45 Giới thiệu Ban chủ tọa, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 

08h45-09h00 Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội 

09h00-11h05 

Các nội dung chính của Đại hội: 

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ 
tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phương án phân 
phối lợi nhuận, chia cổ tức 

3. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, 
Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018 

Nghỉ giải lao 

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt 
động năm 2018 

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định 
hướng hoạt động năm 2018 

6. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 
2019-2021 

7. Sửa đổi Điều lệ VIETNAM AIRLINES 

8. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ VIETNAM AIRLINES 

11h05-11h30 
Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội 

Biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội 

11h30 Bế mạc 
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2.2 Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội. Trường 
hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 27 Điều lệ VIETNAM AIRLINES thì ủy quyền cho cá nhân, tổ 
chức khác tham dự Đại hội.                                                                                                                             

3. Được VIETNAM AIRLINES thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội. 

4. Sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ 
đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó ghi 
rõ họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, họ và tên, tổng số cổ phần sở hữu/đại 
diện và tổng số quyền biểu quyết). 

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu 
quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. 

6. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai 
mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng 
Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cá nhân này đăng ký. 
Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không thay đổi. Ban Kiểm 
phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông,  đại diện 
được ủy quyền của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 
Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.  

7. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Điều lệ VIETNAM AIRLINES, Luật 
Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội 

1. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo các 
giấy tờ sau: 

1.1 Thư mời (nếu có); 

1.2 Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc tài liệu pháp lý tương đương; 

1.3 Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội: 

a. Thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ VIETNAM AIRLINES. Người đại diện 
theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho cá nhân, 
tổ chức khác dự họp Đại hội trừ trường hợp được cổ đông là tổ chức đồng ý; 
hoặc. 

b. Giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội  

(i) Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản uỷ quyền phải có 
chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ 
chức được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng 
minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền. 

(ii) Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền, văn bản uỷ quyền phải có 
chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật 
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của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức 
được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương của cổ đông tổ 
chức ủy quyền.  

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện 
các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ 
đông là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. 

2. Trường hợp cổ đông đã hủy/ chấm dứt việc ủy quyền cho đại diện được ủy quyền 
nhưng VIETNAM AIRLINES không nhận được thông báo bằng văn bản về việc 
hủy/ chấm dứt ủy quyền đó trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội hoặc trước khi 
cuộc họp được triệu tập lại thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ 
biểu quyết tại Đại hội nếu đại diện được ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục nhận 
thẻ biểu quyết. 

3. Đại diện được ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ 
trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1.3 Điều này. 

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải 
nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, 
điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, 
lịch sự, không gây mất trật tự. 

5. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành 
nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem 
xét và có hình thức xử lý theo Điểm b Khoản 7 Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13.  

6. Trường hợp vì lý do cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi 
cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với 
Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu 
quyết tại Đại hội. Trường hợp rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không 
thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ 
đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách 
cổ đông) có 05 thành viên do HĐQT VIETNAM AIRLINES thành lập và được giới 
thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau: 

1.1 Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông 
dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn 
cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời 
họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu 
có);  

1.2 Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội cho cổ đông, đại diện được ủy 
quyền của cổ đông; 

1.3 Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư 
cách các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. 
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2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm 
vụ của Ban. 

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban 
kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp 
Thẻ biểu quyết và từ chối việc phát tài liệu của Đại hội. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Chủ tọa 

1. Chủ tịch HĐQT VIETNAM AIRLINES làm Chủ tọa Đại hội và có quyền hạn, trách 
nhiệm như sau: 

1.1 Chủ trì, điều khiển Đại hội; chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều 
khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được 
mong muốn của đa số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự; 

1.2 Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình 
của Đại hội; 

1.3 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung 
chương trình của Đại hội; 

1.4 Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

1.5 Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội 
yêu cầu; 

1.6 Trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp bất cứ 
lúc nào phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và 
Điều lệ VIETNAM AIRLINES mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận 
thấy rằng: 

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên dự 
họp;  

b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ 
đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và 
biểu quyết; 

c. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến 
có trật tự của cuộc họp; hoặc  

d. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một 
cách hợp lệ. 

1.7 Chủ tọa Đại hội có quyền: 

a. Yêu cầu tất cả các thành phần dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện 
pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; 

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những 
người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, 
ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm 
tra an ninh ra khỏi Đại hội. 

2. Ban Chủ tọa có tối đa 05 thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị 
của Chủ tọa. Ban Chủ tọa có chức năng chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu 
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1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội 
biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. 

2. Điều kiện làm thành viên Ban Kiểm phiếu 

2.1 Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên HĐQT, KSV;  

2.2 Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên Ban Giám đốc của 
VIETNAM AIRLINES; 

2.3 Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là những người có liên quan với 
những đối tượng nêu trên. 

3. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của 
Ban.  

4. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

4.1 Hướng dẫn cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội 
cách sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số Thẻ biểu quyết theo từng 
loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu 
quyết; 

4.2 Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ 
đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội; 

4.3 Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội; 

4.4 Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội 

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa cử. 

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa 
như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính 
xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước 
Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

3. Ban Thư ký Đại hội có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ 
của Ban trong việc ghi chép diễn biến cuộc họp, các nội dung câu hỏi, ý kiến chất 
vấn của cổ đông và trả lời. 

 

Chương III 
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

 

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội 

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại 
hội hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách 
cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. 

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do VIETNAM 
AIRLINES thông báo. 



6 
 

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại 
hội. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể 
lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này. 

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội  

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên 
khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong 
chương trình họp. 

2. Trường hợp thay đổi chương trình họp so với nội dung gửi kèm thông báo mời họp 
hoặc nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES, các 
thay đổi phải được Đại hội thông qua. 

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội 

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và thời 
lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều 
khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự 
Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và 
được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ 
tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của 
cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông, đại diện được ủy quyền 
của cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông, đại diện 
được ủy quyền của cổ đông trình bày ý kiến của mình. 

2. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào 
đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông 
qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông 
không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền 
hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông, 
đại diện được ủy quyền của cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu 
để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. 

3. Đối với những vấn đề được chất vấn, Ban Chủ tọa có quyền trả lời ngay cho cổ 
đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông hoặc ghi nhận ý kiến của cổ đông,  đại 
diện được ủy quyền của cổ đông để HĐQT VIETNAM AIRLINES trong phạm vi 
thẩm quyền của mình trả lời bằng văn bản cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của 
cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội. 

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội 

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau: 

1.1 Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết; 

1.2 Biểu quyết thông qua việc cử đại diện tới dự họp, khi đó đại diện được ủy 
quyền của cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực 
tiếp dự họp.  

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng 
số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại 
hội hoặc thông qua đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội chấp 
thuận, trừ nội dung quy định tại điểm a Khoản 3 và Khoản 4 Điều 38 Điều lệ 
VIETNAM AIRLINES. 
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3. Các vấn đề quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 38 Điều lệ VIETNAM AIRLINES 
phải được số cổ đông đại diện từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ 
đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện được 
ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội chấp thuận. 

4. Hình thức biểu quyết: 

4.1 Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết từng nội dung trong 
chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ 
đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu 
quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm 
số Thẻ biểu quyết tán thành, số Thẻ biểu quyết không tán thành và số Thẻ biểu 
quyết không có ý kiến; 

4.2 Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông 
theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ 
đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi 
như Tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông, đại diện 
được ủy quyền của cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần. 

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội 

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào 
biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản 
Đại hội được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại 
hội. 

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và 
đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua 
trước khi bế mạc Đại hội. VIETNAM AIRLINES thực hiện đăng tải Nghị quyết 
trên trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES theo quy định. 

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp Đại hội, toàn văn Nghị quyết 
đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được 
lưu giữ tại trụ sở VIETNAM AIRLINES theo quy định.  
 

Chương IV 
 ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

 

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành 

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 
định tại Điều 10 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực 
hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. 
Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 
cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VIETNAM AIRLINES.   

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 
định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, 
kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp 
của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện 
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được ủy quyền của cổ đông tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định 
tất cả các vấn đề mà Đại hội có thể phê chuẩn. 

 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 16. Điều khoản thi hành 

1. Quy  chế  này  gồm  05  chương, 16  điều,  được  thông  qua  ngày 10 tháng 5 năm 
2018 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua. 

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. 

3. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội 
có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./. 



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

 
………….., ngày…… tháng…… năm 2018 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP 

 

1. Bên ủy quyền 

Tên cổ đông: ...…………………………………………………………………………………….. 

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN số: ………………… 

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ……………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………. 

Mã số cổ đông (nếu có): …………………………………………………………………………. 

Hiện đang sở hữu: …………………cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần). 

2. Bên được ủy quyền 

Ông/ Bà: …………………………………………………………………………………………… 

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Tài liệu pháp lý tương đương: ……………………………………………………… 

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ……………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………. 

3. Nội dung ủy quyền 

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty Hàng 
không Việt Nam - CTCP vào ngày 27/4/2018. 

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2018 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật và Quy 
chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP 
với số lượng cổ phần được ủy quyền là: 

□ Toàn bộ  □ Một phần1: ...…………………………………………………………….. 

4. Thời hạn ủy quyền 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng 
công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền2 

- Thực hiện công việc được ủy quyền tại Mục 3 nêu trên. 

- Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc được ủy quyền./. 
 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 
ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG 

LÀ TỔ CHỨC3 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu (nếu có 4)) 

                                                           
1 Ghi rõ số lượng Cổ phần được ủy quyền. 
2 Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên được ủy quyền cần mang theo: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu pháp lý tương đương của Bên được ủy quyền; bản photo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công 
dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu pháp lý tương đương của Bên ủy quyền; Thư mời; Tài 
liệu họp và Giấy ủy quyền bản chính. 
3 Trong trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền. 
4 Trường hợp cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải được đóng dấu (nếu có) và ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Cổ đông 
tổ chức có thể gửi thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ VIETNAM AIRLINES thay vì 
Giấy ủy quyền này. 
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BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu chính  

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP trân trọng báo cáo 

ĐHĐCĐ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu 

chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 

 

                                                               PHẦN 1 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 

 

I. Môi trường kinh doanh  

 Năm 2017, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81% - cao nhất trong 6 năm trở 

lại đây, các chỉ tiêu vĩ mô ổn định, du lịch tăng trưởng ở mức cao, tạo điều kiện 

thuận lợi cho thị trường vận tải hàng không tăng trưởng khá mạnh. Trong đó:  

- Thị trường quốc tế tăng trưởng mức kỉ lục 23,6% so với cùng kỳ do bùng 

nổ khách từ Hàn Quốc và Trung Quốc (chiếm gần 50% tăng trưởng hàng không 

quốc tế). Trong đó tăng trưởng chủ yếu ở phân khúc hàng không giá rẻ, phân khúc 

hàng không truyền thống chỉ tăng trưởng 20%. 

- Thị trường nội địa tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn tăng trưởng nóng của 

các hãng LCCs các năm 2013-2016 về tải cung ứng, thị phần LCCs đã có dấu hiệu 

ổn định, tải tổng thị trường chỉ tăng trưởng ở mức 6% so với mức tăng trưởng bình 

quân 20-30% của các năm trước.  

Tỷ giá các đồng ngoại tệ so với đồng USD biến động ít và theo hướng có lợi 

cho Tổng công ty. Đồng Việt Nam ổn định đã tác động tích cực làm giảm chi phí 

tài chính Tổng công ty. 

Đây là những thuận lợi cơ bản đối với Tổng công ty và các công ty thành 

viên của Tổng công ty. Tuy nhiên, tình hình chính trị, kinh tế và quan hệ thương 

mại thế giới diễn biến phức tạp; thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi 

trên thế giới và Việt Nam; giá nhiên liệu tăng cao hơn so với dự báo… đã ảnh 

hưởng tới nhu cầu vận chuyển và cân đối tài chính. 

 

II. Kết quả sản xuất kinh doanh  

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT với phương châm “Thay đổi và tăng tốc thay 

đổi”, Ban Điều hành Tổng công ty đã tích cực đổi mới, đưa ra các giải pháp điều 

hành quyết liệt, linh hoạt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu của 

năm 2017 và đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực: An toàn tuyệt 
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đối với 140 nghìn chuyến bay, vận chuyển 22 triệu lượt khách; Lợi nhuận trước 

thuế Công ty mẹ đạt trên 1.900 tỷ VNĐ, vượt 52% kế hoạch và vượt kỷ lục năm 

2016; Thu nhập và phúc lợi người lao động cải thiện lớn; Chất lượng dịch vụ tiêu 

chuẩn 4 sao được khẳng định vững chắc; Chỉ số đúng giờ đi/đến duy trì ở mức cao, 

thuộc top 10 các hãng Hàng không có chỉ số đúng giờ tốt nhất thế giới. 

1. Kết quả hoạt động nổi bật trong các lĩnh vực 

1.1 Khai thác - vận chuyển 

Nắm bắt xu hướng của thị trường, trong năm 2017 Tổng công ty đã chủ động 

điều hành linh hoạt, giảm tải trên một số đường bay hiệu quả thấp và tập trung vào 

phân khúc khách thu nhập cao. Nhờ đó, tuy các chỉ tiêu về khách, tải cung ứng thấp 

hơn kế hoạch khoảng 3% nhưng hiệu quả khai thác được cải thiện đặc biệt ấn 

tượng.  Trong đó: 

- Trên đường bay quốc tế, Tổng công ty đưa các dòng tàu bay thế hệ mới 

B787 và A350 vào khai thác trên một số đường bay đặc biệt quan trọng như Úc, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; điều chỉnh linh hoạt sản phẩm, tận dụng cơ hội 

trên các thị trường phát triển mạnh và giảm thiểu ảnh hưởng trong việc gia tăng 

cạnh tranh. Doanh thu vận tải hàng không bám sát theo KH.   

- Trên đường bay nội địa, hoàn thiện các sản phẩm cốt lõi các đường bay 

trục, đưa ra chương trình “Giờ tròn dễ chọn”; “Giờ bay lý tưởng, lựa chọn tối ưu”; 

chủ động điều hành tải phù hợp với nhu cầu thị trường, tối ưu hóa hiệu quả khai 

thác. Do đó, mặc dù tải nội địa giảm 2% so KH nhưng Hệ số sử dụng ghế tăng 1,2 

điểm, Doanh thu trung bình tăng 4,1%, doanh thu hành khách tăng 3,5% so KH, 

doanh thu hàng hóa cũng đạt kết quả tốt, vượt 7,6% so KH, dẫn đến doanh thu vận 

tải hàng không vượt 4% so KH. 

- Đối với hoạt động thuê chuyến, tổng doanh thu đạt trên 2.900 tỷ đồng, tăng 

17% so cùng kỳ; chủ yếu khai thác bằng tàu bay A321 vào khung giờ tối muộn, 

góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng tàu bay A321 cũng như hiệu quả khai thác 

chung của toàn mạng.  

Chỉ số OTP duy trì ở mức cao xuyên suốt cả năm, ngay cả trong những giai 

đoạn cao điểm, lễ Tết. OTP đi bình quân đạt trên 90%, đưa VNA vào nhóm các 

hãng hàng không có chỉ số bay đúng giờ hàng đầu thế giới.  

1.2. Kỹ thuật 

Tổng công ty tăng cường hợp tác với các đối tác lớn (Air France Industries 

KLM Engineering & Maintenance) nhằm nâng cao công tác bảo dưỡng kỹ thuật tàu 

bay. Công tác kỹ thuật luôn được đảm bảo, tỷ lệ máy bay sẵn sàng khai thác (ARL) 

ở mức cao: 93,5%, cao hơn mục tiêu 2,2 điểm; tỷ lệ định kỳ quá hạn ở mức (OCR): 

7,56%, tốt hơn mục tiêu 21,6 điểm. 
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1.3. Dịch vụ 

Chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn 4* được duy trì bền vững, không ngừng cải 

thiện và được Skytrax công nhận Hãng HK tiêu chuẩn 4* năm thứ 2 liên tiếp. 

Chỉ số Thiện cảm của khách hàng đánh giá qua trải nghiệm của khách hàng 

trên các đường bay quốc tế được cải thiện rõ rệt đạt 29,6%, vượt mục tiêu 1,6 điểm. 

Tỷ lệ khách tự làm thủ tục (Self check-in) tại các sân bay căn cứ NBA, 

DAD, TSN tăng trưởng ấn tượng trên 10% so cùng kỳ, giúp thuận tiện cho khách 

và giảm tải lưu lượng tại sân bay. 

1.4. An toàn - an ninh  

Năm 2017, Tổng công ty hoàn thành các chương trình đánh giá gia hạn 

chứng chỉ người khai thác tàu bay (AOC), chứng chỉ an toàn khai thác của IATA 

(IOSA); Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tình trạng FOD và xước móp 

tàu bay; Nâng cao văn hóa an toàn trong Tổng công ty để văn hóa an toàn trở thành 

ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi CBCNV; Kiểm soát tình trạng mất tập trung và 

ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của phi công trong khi bay và tiếp tục triển khai 

chương trình Quản lý sự mệt mỏi (FRMS). Công tác bảo đảm an ninh hàng không 

đã được Tổng công ty triển khai toàn diện, hiệu quả, góp phần tích cực phục vụ 

hoạt động khai thác, đặc biệt là phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các 

chuyến bay chuyên chở các Đoàn đại biểu tham dự APEC 2017 tại Việt Nam. 

1.5. Công nghệ thông tin (CNTT) 

Chú trọng triển khai, nâng cấp các hệ thống CNTT nhằm đáp ứng sự phát 

triển ngày càng lớn mạnh của Hãng Hàng không tiên tiến tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao, 

hỗ trợ cho công tác điều hành, quản lý cũng như góp phần quan trọng vào mục tiêu 

nâng cao chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và hiệu quả SXKD. 

Công tác an ninh thông tin và phòng chống tấn công các hệ thống CNTT 

luôn được đảm bảo với chế độ giám sát chặt chẽ 24/24. Trong năm, VNA đã ký 

thỏa thuận với các công ty viễn thông hàng đầu như Viettel, FPT trong việc triển 

khai giám sát, cập nhật, nâng cấp các biện pháp phòng chống tấn công; Ký Quy chế 

phối hợp với Cục AN mạng A68 về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. 

1.6. Lao động - tiền lương 

Triển khai tái cấu trúc nguồn lực, ban hành Quy chế luân chuyển người lao 

động nhằm phát triển toàn diện nghiệp vụ cho người lao động; đồng thời chú trọng 

công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, duy trì ổn định 

định biên lao động. Đặc biệt, Tổng công ty đã tổ chức “Hội thảo cấp cao về kinh tế 

hàng không” và triển khai diện rộng chương trình đào tạo “Chiến lược đại dương 

xanh – Blue Ocean Strategy” tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi tư 

duy lãnh đạo, quản lý. 

Nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nên với số lượng lao động trong năm 

là 6.700 người, giảm 200 lao động so với cùng kỳ, Tổng công ty vẫn đáp ứng tốt 



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines)  

4 

 

nhu cầu tăng trưởng, phát triển SXKD. Năng suất lao động được nâng cao, đứng 

top 5 khu vực Châu Á Thái Bình Dương và duy trì trong nhóm 20 Hãng dẫn đầu về 

NSLĐ trong tổng số 67 hãng hàng không được IATA thống kê. Cụ thể: 

STT Chỉ tiêu NSLĐ Đơn vị tính TH 2017 
% so với 

TH2016 

1 Khách luân chuyển/LĐ 1000 kh.km/LĐ 5,154 109.0% 

2 Ghế luân chuyển/LĐ 1000 ghế.km/LĐ 6,379 107.7% 

Song song với tốc độ tăng NSLĐ, tiền lương, thu nhập và chế độ phúc lợi 

của người lao động cũng có những cải thiện rõ nét. Tiền lương bình quân trong các 

lĩnh vực của Tổng công ty tăng từ 5 - 10% so với năm 2016, từng bước đưa thu 

nhập người lao động tiệm cận với thu nhập bình quân cùng ngành trong khu vực. 

Tổng công ty đã xây dựng và triển khai các chương trình cho người lao động 

như Bảo hiểm hưu trí tự nguyện; Quy chế vé máy bay giảm cước mới. 

Việc duy trì, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và thu nhập của Tổng 

công ty đã được cộng đồng ghi nhận. Năm 2017, Tổng công ty nằm trong Top 20 

doanh nghiệp hàng đầu VN được người lao động yêu thích nhất tại Việt nam.  

1.7. Các chỉ tiêu tài chính  

Hiệu quả SXKD và các cân đối tài chính cải thiện đáng kể theo hướng hiệu 

quả, cân đối, minh bạch và bền vững.  

Doanh thu được cải thiện về cơ cấu, chất lượng. Doanh thu hành khách bình 

quân (RASK) tăng 3% so với cùng kỳ. Ngân sách và chi phí được kiểm soát chặt 

chẽ theo mục tiêu. Lợi nhuận tăng ấn tượng, đặc biệt tăng nhanh và vững chắc 

trong hoạt động kinh doanh cốt lõi là vận tải hàng không;  

Nguồn vốn được sử dụng, bổ sung kịp thời đáp ứng nhu cầu SXKD và nhu 

cầu đầu tư; quản trị hiệu quả dòng tiền và nguồn vốn lưu động vừa đảm bảo khả 

năng thanh toán vừa gia tăng thu nhập hoạt động tài chính; Việc cơ cấu lại nguồn 

vốn kinh doanh theo hướng triển khai giải pháp SLB và giảm vay nợ cho đầu tư đã 

cải thiện các chỉ số tài chính theo hướng an toàn: Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH 

đã giảm đáng kể và đang tiệm cận mức kiểm soát 3:1 vào cuối 2017 và sẽ giảm 

xuống mức dưới 3:1 trong năm 2018. 

Hầu hết các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 

hợp nhất đạt 2.659 tỷ đồng, bằng 198% so với KH; tăng 554 tỷ đồng so cùng kỳ; 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp của cổ đông (ROE) đạt 21,66%, tăng 3,73 điểm 

% so với cùng kỳ. Tổng các khoản nộp ngân sách (hợp nhất) đạt 5.533,4 tỷ đồng, 

trong đó công ty mẹ đạt 1.578 tỷ đồng (bao gồm cổ tức của cổ đông nhà nước). 

 Năm 2017, Tổng công ty được ghi nhận là Doanh nghiệp có chỉ số tài chính 

tốt nhất thị trường. Theo đánh giá của Brand Finance, giá trị thương hiệu của VNA 

được định giá 310 triệu USD, tăng trên 60% so với năm 2016.  
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Với kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, cổ phiếu HVN và giá trị vốn hóa 

của HVN có đà tăng trưởng khá ổn định. Giá trị vốn hóa của HVN đã đạt trên 

60.640 tỷ đồng, tương đương 2,65 tỷ USD vào ngày 30/3/2018 (49.400đ/cổ phiếu), 

tăng 76%  so với thời điểm cổ phiếu HVN chào sàn Upcom (28.000 đ/cổ phiếu). 

1.8. Lĩnh vực đầu tư 

Công tác đầu tư của Tổng công ty đã tuân thủ theo đúng quy định, phù hợp 

với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu 

cấp thiết và đảm bảo tính hiệu quả.  

Tổng giá trị đầu tư đạt 2.187,8 tỷ đồng, bằng 74,8% kế hoạch do Tổng công 

ty tập trung vào các dự án đầu tư trọng điểm. Hoạt động đầu tư chuyển dịch cơ cấu 

theo hướng tích cực, chuyển hướng ưu tiên nguồn vốn CSH sang các dự án đầu tư 

hạ tầng, CNTT nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản trị và tạo lập hạ tầng cho 

hệ thống kỹ thuật, khai thác đội tàu bay. 

Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài DN tại 21 danh mục đầu tư khoảng 6.480 tỷ 

đồng, chiếm 50% tổng vốn điều lệ của Tổng công ty. Hầu hết các DN có vốn góp 

đều hoạt động có mức lãi khả quan, bảo toàn và phát triển vốn. Tổng thu nhập năm 

2017 từ các khoản đầu tư ra ngoài DN đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Tỷ suất thu nhập 

trên vốn đầu tư (ROI) đạt 15,4 %. 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  

 

Số 

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị tính 

KH 

2017  

TH 

2017 

% 

TH2017/

KH2017 

1 Hành khách vận chuyển Triệu khách 22,55 21,91 97,2 

2 Hành khách luân chuyển Tỷ khách.km 35,80 34,72 97,0 

3 Hàng hóa vận chuyển Nghìn tấn 296,79 323,3 108,9 

4 Hàng hóa luân chuyển Nghìn tấn.km 839.834 922.979 109,9 

5 Doanh thu       

5.1 Doanh thu hợp nhất Tỷ đồng 87.900 84.962 96,7 

5.2 Doanh thu Công ty mẹ Tỷ đồng 66.872 64.920 97,1 

 Trong đó: Doanh thu VTHK Tỷ đồng 61.993 63.967 103,2 

6 Lợi nhuận trước thuế      

6.1 Lợi nhuận hợp nhất Tỷ đồng 1.638 3.155 192,6 

6.2 Lợi nhuận Công ty mẹ Tỷ đồng 1.256 1.911 152,1 

7 Lợi nhuận sau thuế      

7.1 Lợi nhuận hợp nhất Tỷ đồng 1.338 2.659 198,7 

7.2 Lợi nhuận Công ty mẹ Tỷ đồng 1.256 1.816 144,6 

8 Tổng kinh phí đầu tư Tỷ đồng 2.925,6 2.187,8 74,8 
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3. Hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ lớn trong năm 2017 

- Phục vụ tốt cao điểm Tết Nguyên đán, Lễ 30/4-01/5 và cao điểm Hè với 

chỉ số đúng giờ và mức độ hài lòng khách hàng kỷ lục; 

- Đưa Cổ phiếu giao dịch trên sàn UpCom ngày (03/1); 

- Triển khai sử dụng nhà ga Quốc tế T2 - sân bay Đà Nẵng; 

- Khai trương Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7, Tổng đài 19001100 và 

19001800; 

- Hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm, dịch vụ: mở đường bay thẳng HAN-

SYD bằng tàu B787, đưa A350 vào khai thác đường HAN-HND, nâng cấp khoang 

C nội địa trên các tàu bay mới ngang với dịch vụ đi quốc tế; 

- Hoàn tất hợp đồng bán 4 tàu bay B777; trả sớm 2 tàu bay ATR7; hoàn 

thành SLB 3 tàu bay A350; trẻ hóa đội tàu bay thân rộng; 

- Hợp tác phát triển Du lịch: ký thỏa thuận hợp tác với UBND TP Hà Nội, 

UBND TP HCM, hợp tác với nhiều Tỉnh thành trong cả nước và ngành Du lịch; 

- Hợp tác Quốc tế: triển khai Liên doanh với Air France đường bay Việt 

nam- Pháp và tổ chức cơ sở bảo dưỡng kỹ thuật tàu bay tại Việt nam (VAECO); 

- Tổ chức phục vụ APEC thành công, làm tốt nhiệm vụ Hãng hàng không 

quốc gia - Nhà tài trợ đặc biệt của Hội nghị và đã nhận được thư khen của Ban tổ 

chức APEC; 

- Triển khai nghiên cứu Đề án chiến lược phát triển đội tàu bay giai đoạn 

2021-2025 và tầm nhìn đến 2030; 

- Xâu dựng Đề án Tái cơ cấu nhằm tăng năng lực quản trị, năng lực cạnh 

tranh và hiệu quả kinh tế giai đoạn 2018-2020.  

 

PHẦN 2 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

 

I. Dự báo môi trường kinh doanh năm 2018 

1. Thuận lợi 

Kinh tế vĩ mô trong nước dự báo tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng 

GDP là 6,7% so với năm 2017; 

Thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng cao, trong đó, quốc tế dự kiến 

tăng trưởng 16,2%; nội địa tăng 13,8%; thuê chuyến tăng 35,4% so cùng kỳ. 

2. Khó khăn, thách thức 

Giá nhiên liệu dự kiến tăng mạnh và duy trì ở mức cao (75-80 USD/thùng) 

tăng 15- 20% so năm 2017. 

Động lực tăng trưởng của thị trường quốc tế tiếp tục là phân khúc hàng 

không giá rẻ với tốc độ tăng trưởng 33,7%, phân khúc hàng không truyền thống chỉ  

tăng trưởng 7,8%. Cạnh tranh ngày càng tăng cao, đặc biệt là cạnh tranh với LCCs. 
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Tình trạng quá tải tại các sân bay, đặc biệt là Tân Sơn Nhất vẫn chưa được 

giải quyết. Các khung giờ từ 6:00 đến 22:00 đều không còn slot, dẫn đến khó khăn 

lớn cho các hãng hàng không trong việc mở rộng quy mô khai thác, tăng thêm tải 

cung ứng để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.  

 

II. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

Trong năm 2018, thực hiện phương châm “Tăng tốc thay đổi nhanh hơn – 

cao hơn”, Tổng công ty triển khai thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp nâng 

cao tính chủ động, điều hành linh hoạt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh với các mục tiêu, phương hướng cụ thể như sau: 

1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác, khẳng định bền vững chất 

lượng dịch vụ tiêu chuẩn 4 sao, duy trì lợi nhuận kinh doanh vận tải hàng không, 

hoàn thành xuất sắc Kế hoạch năm 2018; 

2. Làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, nắm chắc biến động cạnh 

tranh, chủ động xây dựng và điều hành sản phẩm lịch bay sát thực tế, đảm bảo hiệu 

quả kinh doanh tối ưu toàn mạng đường bay. Nâng cao thị phần của VNA Group, 

nắm giữ thị phần tại phân thị khách hàng mục tiêu và thị trường trọng điểm; 

3. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác mạng đường bay và hoạt động 

marketing tổng thể của VNA, VASCO, JPA, K6 với nguyên tắc tối ưu hiệu quả 

toàn mạng của Tổng công ty hợp nhất;  

4. Thúc đẩy mở rộng hợp tác đa phương, song phương với các Hãng HK 

trong và ngoài Skyteam; Tích cực mở rộng hợp tác liên doanh với các đối tác lớn 

trên các đường bay trọng điểm; 

5. Nâng cao năng lực công tác kỹ thuật, bảo dưỡng tàu bay đảm bảo an toàn, 

độ tin cậy cao và quản trị chi phí kỹ thuật. Tập trung đầu tư các dự án Hangar và  

triển khai các dự án đầu tư máy móc, thiết bị dụng cụ bảo dưỡng tàu bay…phù hợp 

với các năng định máy bay mới và thay thế cho các thiết bị dụng cụ đang có. 

6. Khẳng định bền vững và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ 4 sao, 

đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. 

7. Triển khai các hệ thống CNTT theo hướng đồng bộ, tối ưu hóa dựa trên 

Quy chuẩn (Best Practise) của ngành hàng không, tiến tới mô hình Digital 

Company/Digital Business vào năm 2020; 

8. Đổi mới đội tàu bay theo hướng trẻ hóa đội tàu bay thân hẹp và hiện đại 

hóa đội tàu bay thân rộng; hoàn thiện và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển đội 

tàu bay giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

9. Hoàn tất phương án tăng vốn và bán quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà 

nước; Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020, trọng tâm là tái 

cơ cấu nguồn vốn Chủ sở hữu, giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước theo định hướng 

của Chính phủ, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả trong toàn Tổng công ty. 
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III. Kế hoạch đội tàu bay và định hướng sản phẩm năm 2018 

1. Kế hoạch đội tàu bay 

Dự kiến khai thác trung bình 92,7 tàu bay. Nhận thêm 2 tàu A350 (SLB) và 

9 tàu A321-NEO thuê, trả sớm 4 tàu thuê ATR72 và 3 tàu thuê A330 đến hạn. 

Tổng số tàu bay đến cuối năm 2018 là 98 tàu bay. 

Từ năm 2019-2021, Tổng công ty sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm 21 tàu bay gồm: 

11 A321 NEO thuê, 02 A350 (SLB), 08 B787-10 thuê. Hiện nay, Tổng công ty 

đang hoàn thiện Kế hoạch phát triển đội tàu bay đến năm 2025, trong đó dự kiến 

tổng số tàu bay năm 2020 là 109-112 chiếc, năm 2025 là 132 -135 chiếc. Theo đó, 

Tổng công ty có nhu cầu đặt mua mới khoảng 50 tàu bay thân hẹp để thay thế cho 

đội tàu bay cũ/ hết hạn thuê và bổ sung đáp ứng nhu cầu phát triển. 

Với các tàu bay hiện đại công nghệ mới, Tổng công ty có thể thu xếp được 

chủng loại tàu bay phù hợp theo kế hoạch khai thác với lượng ghế cung ứng lớn, có 

ưu thế cạnh tranh về chi phí/ghế, hình ảnh, đảm bảo dịch vụ hãng hàng không 4 

sao, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những hãng hàng không được ưa 

chuộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

2. Định hướng sản phẩm năm 2018 

Quốc tế 

- Tăng trưởng tải 10%, duy trì thị phần và giữ vững vị thế tại các thị trường 

quốc tế đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh. 

- Tiếp tục lộ trình đưa tàu thân rộng thế hệ mới vào các đường bay Châu Âu, 

Châu Úc, Đông Bắc Á. 

- Mở đường bay mới Nha Trang - Seoul; Đà Nẵng - Busan, Đà Nẵng - Osaka; 

- Tại thị trường Trung Quốc, do tính chất riêng biệt sẽ tiếp tục được chú trọng 

khai thác bằng hình thức thuê chuyến bên cạnh việc đưa các tàu bay thân rộng thế 

hệ mới vào khai thác trên các đường bay thường lệ. 

Nội địa 

- Tăng tải 10-12% so năm 2017 nhằm duy trì thị phần tải ở mức 42-43%, thị 

phần VNA Group (gồm VNA, JPA và VASCO) ở mức 58-59%. Tăng cường hiệu 

quả phối hợp giữa VNA và JPA trong chiến lược thương hiệu kép. 

- Mở mới các đường bay Nha Trang - Phú Quốc, Sài Gòn - Chu Lai. 

- Tăng tải cung ứng trên nhóm đường bay trục và tăng tần suất trên các đường 

bay trục lẻ và địa phương như Hà Nội - Buôn Mê Thuột, Sài Gòn - Thanh Hóa 

/Pleiku/Quy Nhơn/ Đồng Hới. 

 

IV. Kế hoạch đầu tư năm 2018 

Trong năm 2018, Tổng công ty tiếp tục tập trung, ưu tiên cho các dự án đầu tư 

cấp thiết, phù hợp với mục tiêu dài hạn; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, kế hoạch đầu tư năm 2018 gồm 90 
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Dự án (56 dự án chuẩn bị đầu tư, 34 dự án thực hiện đầu tư) với tổng kinh phí phí 

đầu tư khoảng 3.503,9 tỷ đồng. Trong đó: 

- Đầu tư vào lĩnh vực vận tải hàng không (các dự án tàu bay, trang thiết bị, 

công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng) có tổng kinh phí là 2.630,2 tỷ đồng, 

chiếm 75% kinh phí đầu tư năm 2018. 

- Đầu tư bổ sung vốn vào các DN có vốn góp của Tổng công ty trong dây 

chuyền vận tải hàng không để đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của các DN trên 

cơ sở cân đối nhu cầu và khả năng huy động vốn tối đa của DN. Tổng kinh phí đầu 

tư dự kiến là 873,8 tỷ đồng, chiếm 25% kinh phí đầu tư năm 2018. 

Đồng thời, Tổng công ty triển khai thoái vốn các danh mục đầu tư theo 

phương án tái cơ cấu được phê duyệt; dự kiến kế hoạch LN đầu tư ra ngoài doanh 

nghiệp chia về TCT là trên 1.000 tỷ VNĐ; ROI đạt tối thiểu 13%. 

 

V. Tổng hợp các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2018 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị tính 

TH 

2017 

KH 

2018 

% KH 2018/  

TH 2017 

1 Hành khách vận chuyển Triệu khách 21,91 24,3 110,9 

2 Hành khách luân chuyển Tỷ khách.km 34,72 38,5 110,9 

3 Hàng hóa vận chuyển Nghìn tấn 323,2 350,9 108,6 

4 Hàng hóa luân chuyển Nghìn tấn.km 922.979 996.466 108,0 

5 Doanh thu      

5.1 Hợp nhất Tỷ đồng 84.962 97.073 114,3 

5.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 64.920 73.490 113,2 

 Trong đó: Doanh thu VTHK Tỷ đồng 63.967 69.986 109,4 

6 Lợi nhuận trước thuế     

6.1 Hợp nhất Tỷ đồng 3.155 2.421 76,7 

6.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 1.911 1.959 102,5 

7 Lợi nhuận sau thuế     

7.1 Hợp nhất Tỷ đồng 2.659 1.917 72,1 

7.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 1.816 1.836 101,1 

8 Tổng kinh phí đầu tư Tỷ đồng 2.187,8 3.503,9 160,2 

  

VI. Các giải pháp thực hiện  

1. Giải pháp điều hành sản phẩm 

Tiếp tục chương trình đổi mới đội tàu bay và nâng cao hiệu quả khai thác 

phù hợp với định hướng phát triển mạng đường bay, chính sách sản phẩm dịch vụ 

đối với từng khu vực thị trường, đảm bảo ưu thế cạnh tranh và hiệu quả khai thác; 

Điều hành sản phẩm linh hoạt, hiệu quả; thường xuyên rà soát điều chỉnh tải 

theo diễn biến thị trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng;  
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Tập trung nguồn lực nắm giữ thị phần khách hàng mục tiêu và các thị trường 

trọng điểm có hiệu quả. 

2. Giải pháp khai thác 

Kiện toàn tổ chức hệ thống điều hành, điều phái, phân bay; Chủ động nguồn 

nhân lực, đặc biệt là lực lượng phi công để đáp ứng nhu cầu khai thác; Duy trì chỉ 

số đúng giờ ở mức cao. 

Triển khai giai đoạn 2 chương trình Tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu hóa đường 

bay, phương thức bay. 

3. Giải pháp kỹ thuật 

Giữ vững và nâng cao Độ tin cậy cất cánh tàu bay, tỷ lệ máy bay sẵn sàng 

khai thác và đảm bảo tuyệt đối an toàn bay; 

Tập trung nâng cao năng lực công tác lập kế hoạch bảo dưỡng tàu bay, động 

cơ; Kiểm soát tốt hơn các chi phí bảo dưỡng tàu bay;  

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để quản trị tốt chi phí nhiên liệu. 

Liên doanh, hợp tác với các đối tác có năng lực để nâng cao trình độ, phát 

triển năng lực bảo dưỡng kỹ thuật tàu bay. 

4. Giải pháp dịch vụ 

Nâng cấp chất lượng dịch vụ hạng phổ thông, dịch vụ tiếp viên, dịch vụ mặt 

đất tại các sân bay căn cứ; đồng thời chú trọng nâng cao tỷ lệ hành khách tự làm 

thủ tục check in, nâng cao OSP khâu khai thác tại sân bay TSN và 10 sân bay thấp 

nhất; rút ngắn thời gian làm dịch vụ mặt đất tại các sân bay căn cứ trong nước. 

5. Giải pháp thương mại 

Làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, nắm chắc biến động cạnh 

tranh, chủ động xây dựng và điều hành sản phẩm lịch bay sát với nhu cầu thị 

trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối ưu toàn mạng đường bay. 

Hoàn chỉnh hệ thống chính sách, tổ chức hệ thống Bán, kênh phân phối với 

các giải pháp đồng bộ. Hiện đại hóa phương thức bán theo xu hướng thế giới. 

Nâng cao tốc độ tăng trưởng hội viên; Triển khai chương trình bán loyalty. 

Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả chiến lược và các chiến dịch marketing, 

truyền thông quảng cáo sản phẩm, xây dựng thương hiệu VNA hiện đại, sáng tạo, 

thân thiện, năng động, hiệu quả và có trách nhiệm với xã hội. 

Mở rộng hiệu quả hợp tác mạng đường bay và marketing với nguyên tắc 

hiệu quả tối ưu toàn mạng của VNA Group; Triển khai hiệu quả hợp tác JV với AF. 

Thúc đẩy hợp tác đa phương, song phương với các Hãng HK trong và ngoài 

Skyteam 

6. Giải pháp công nghệ thông tin 

Tập trung triển khai các đề án, dự án cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin, 

tái cơ cấu tổ chức công nghệ thông tin (kể cả các công ty có vốn góp) nhằm tối ưu 

hóa nguồn lực, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  
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Chú trọng nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ tiên tiến của 

cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động điều hành, các giải pháp thương mại, 

dịch vụ, đặc biệt là bán Online và triển khai các ứng dụng trên Mobile. 

Đảm bảo vững chắc an ninh thông tin, chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời 

các tình huống bị tấn công, gián đoạn. 

7. Giải pháp quản trị tài chính 

Tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn kinh doanh theo hướng tăng tỷ lệ tự tài trợ 

vốn, tăng nguồn vốn CSH thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn, giảm quy mô và 

tỷ lệ vốn vay qua việc thực hiện SLB cho 04 tàu bay A 350-900 có lịch nhận năm 

2018-2019; đưa tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH xuống dưới mức 3:1 trong 2018. 

Quản trị có hiệu quả dòng tiền và nguồn vốn lưu động, đảm bảo khả năng 

thanh toán và gia tăng thu nhập thông qua các nghiệp vụ đầu tư ngắn hạn. 

Triển khai mạnh việc áp dụng các công nghệ và phương thức thanh toán 

mới, trong đó ưu tiên triển khai hệ thống ứng dụng thanh toán mới như Mobil 

Payment, QR Code; hoàn thiện hệ thống thanh toán điện từ trong toàn hệ thống. 

Tăng cường công tác quản trị doanh thu và kiểm soát chặt chẽ chi phí theo 

mục tiêu từng khối. Cải thiện hệ thống thông tin quản trị tài chính nhằm đáp ứng 

yêu cầu kế toán tài chính, quản lý điều hành và tuân thủ các qui định của pháp luật. 

 8.  Giải pháp tổ chức, nhân lực  

Phối hợp, trao đổi với các đối tác, trong đó có đối tác chiến lược ANA để 

cập nhật, đổi mới mô hình tổ chức phù hợp xu thế, nâng cao tính cạnh tranh. 

Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; sắp xếp lại lao động, quản lý chặt định 

biên, định mức; Triển khai rộng rãi luân chuyển lao động để nâng cao NSLĐ, duy 

trì tốc độ tăng NSLĐ bình quân giai đoạn 2015-2018 khoảng 10%/năm.  

Tăng cường chương trình đào tạo, huấn luyện và đào tạo nội bộ, tiếp tục 

chương trình đào tạo Chiến lược đại dương xanh và xây dựng Văn hóa doanh 

nghiệp. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông thu hút nguồn lực PCCB và Tiếp viên tham 

gia đào tạo theo hình thức Xã hội hóa, tạo nguồn cho Tổng công ty.  
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PHẦN 3. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở những nội dung báo cáo, HĐQT kiến nghị Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2018 thông qua: 

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2017 được trình bày tại Phần 1. 

2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2018 trình bày tại Mục V 

Phần 2. 

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm 

chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 

quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, sau đó báo cáo với cổ đông 

tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. 

Trân trọng kính trình. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017  

VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê 

duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và phương 

án phân phối lợi nhuận của Công ty mẹ năm 2017 như sau: 

I- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2017 đã được Công ty Kiểm toán 

KPMG thực hiện kiểm toán, được Ban kiểm soát Vietnam Airlines kiểm tra, thẩm định 

và được công bố thông tin công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2017 đã 

được kiểm toán bao gồm các nội dung: 

1. Báo cáo của Ban Giám đốc 

2. Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập 

3. Bảng cân đối kế toán  

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

6. Thuyết minh Báo cáo tài chính  

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán của Vietnam Airlines được gửi 

kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được công bố 

công khai trên website của Vietnam Airlines (www.vietnamairlines.com). 

* Ý kiến của kiểm toán độc lập: KMPG không đưa ý kiến ngoại trừ, ý kiến trái 

ngược hoặc từ chối đưa ý kiến trên BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất. 

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm 

toán: 

  ĐVT: VNĐ 

CHỈ TIÊU 
SỐ LIỆU 

RIÊNG LẺ 

SỐ LIỆU 

HỢP NHẤT 

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (31/12/2017) 
  

A. Tổng cộng tài sản 79.196.809.559.793 88.550.485.875.585 

1. Tài sản ngắn hạn 12.261.208.498.254 21.122.732.928.741 

2. Tài sản dài hạn 66.935.601.061.539 67.427.752.946.844 

B. Tổng cộng nguồn vốn 79.196.809.559.793 88.550.485.875.585 

1. Nợ phải trả 62.266.148.311.687 71.117.566.152.055 

2. Vốn chủ sở hữu  16.930.661.248.106 17.432.919.723.530 

Trong đó: 
  

- Vốn góp của chủ sở hữu 12.275.337.780.000 12.275.337.780.000 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.365.842.282.328 2.907.620.288.230 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
  

http://www.vietnamairlines.com/
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CHỈ TIÊU 
SỐ LIỆU 

RIÊNG LẺ 

SỐ LIỆU 

HỢP NHẤT 

1.Tổng doanh thu và thu nhập 64.919.505.139.642 84.962.312.734.838 

     Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD và TC 64.524.383.383.839 83.837.754.113.715 

2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác      63.008.409.283.992 81.807.553.247.021 

     Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD và TC  63.003.038.593.885 81.770.135.617.681 

3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.521.344.789.954 2.067.618.496.034 

4. Lợi nhuận trước thuế 1.911.095.855.650 3.154.759.487.817 

 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành 95.277.262.494 471.377.611.879 

 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 
 

24.268.611.881 

5. Lợi nhuận sau thuế 1.815.818.593.156 2.659.113.264.057 

Trong đó :   

1.815.818.593.156 

 

 

2.370.500.548.767 

288.612.715.290 

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 

- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát 

                                                       

II. Phương án Phân phối lợi nhuận. 

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 1.815.818.593.156 đồng 

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau: 

  ĐVT: VNĐ 

STT Nội dung  Giá trị   

I Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối     2.365.842.282.328    

1 Số lợi nhuận còn lại năm 2016        550.023.689.172    

2 Số lợi nhuận sau thuế năm 2017     1.815.818.593.156    

II Tổng số đề nghị phân phối        631.411.945.364    

 

Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi (03 tháng lương TH)        629.284.993.364    

 Trích quĩ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương TH)            2.126.952.000    

III Lợi nhuận sau thuế còn lại để trả CSH     1.734.430.336.965    

IV Tỷ lệ trả cổ tức 8%        982.027.022.400    

V Lợi nhuận sau thuế còn lại        752.403.314.565    

 

Xin trân trọng kính trình. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 

 

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (VIETNAM 

AIRLINES) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 

và định hướng hoạt động năm 2018 như sau: 

 I/ Kết quả hoạt động năm 2017. 

 1. Đánh giá chung. 

HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách 

nhiệm, nghĩa vụ theo Điều lệ VIETNAM AIRLINES và các quy định pháp luật; 

phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh 

doanh của VIETNAM AIRLINES; linh hoạt, chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai 

nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, nhạy bén mang tính đột phá nhằm thực hiện 

thành công các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 

Kết thúc năm 2017, HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp, ban hành 318 Nghị 

quyết và 155 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Số lượng Nghị quyết/ 

Quyết định được ban hành trong năm giảm 23% so với năm 2016, tiếp tục được 

nâng cao về chất lượng nội dung, đáp ứng yêu cầu về thời gian do HĐQT đã đẩy 

mạnh hơn việc phân cấp, ủy quyền, đổi mới phương thức triển khai thực hiện theo 

hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Ban giám đốc, đồng thời chỉ rõ cơ 

quan/cá nhân chịu trách nhiệm chủ trì để nâng cao tính chủ động, hiệu quả, gắn 

với đề cao trách nhiệm trong công tác điều hành SXKD, tuân thủ chặt chẽ các quy 

định pháp luật. 

Để đảm bảo chất lượng thảo luận tại các phiên họp HĐQT được triệu tập 

hoặc thông qua hình thức xin ý kiến, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT tổ chức thẩm định, soát xét các 

nội dung trình HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT tổ chức họp đối với các nội dung lớn, 

quan trọng, phức tạp cần phải thảo luận trực tiếp. Đối với nội dung không cần thảo 

luận trực tiếp, HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. 

Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các mảng công tác luôn 

phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên tổ chức soát xét, thẩm định các nội 

dung được phân công. Thành viên HĐQT là đại diện cổ đông chiến lược ANA 

Holdings Inc được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 đã đóng vai trò quan 

trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa VIETNAM AIRLINES 

và ANA, thúc đẩy các chương trình hỗ trợ kỹ thuật theo Thỏa thuận hợp tác ký kết 

giữa các bên. 
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2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, Ban điều hành và Người đại 

diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp. 

 Năm 2017 vai trò giám sát của HĐQT tiếp tục được phát huy rõ nét và có 

hiệu quả, việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo 

đúng quy định. HĐQT có thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, do vậy luôn 

đảm bảo sự giám sát của HĐQT đối với mọi mặt hoạt động của VIETNAM 

AIRLINES.  

Tại các phiên họp HĐQT và các chương trình công tác nghị sự, Tổng giám 

đốc đều báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ (tháng/quý/năm), 

đồng thời phân tích, đánh giá kết quả thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt 

hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp, phương hướng tiếp theo. Bên cạnh đó, 

HĐQT thường xuyên giám sát Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các 

nghị quyết/ quyết định của HĐQT trên cơ sở các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu 

cầu. Kết quả triển khai thực hiện được HĐQT họp xem xét và kịp thời có chỉ đạo 

giải quyết các phát sinh, vướng mắc (nếu có). 

Chức năng giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua sự phối hợp với 

bộ máy giám sát của VIETNAM AIRLINES (Ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm toán, 

Ban Kiểm toán nội bộ) trong việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị và 

cảnh báo rủi ro trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành và kiểm toán độc lập.  

Thông qua Người đại diện phần vốn của VIETNAM AIRLINES tại các 

công ty có vốn góp và các báo cáo giám sát, đánh giá tình hình đầu tư ra ngoài 

doanh nghiệp, HĐQT thường xuyên nắm bắt hoạt động của các công ty có vốn 

góp; đồng thời chỉ đạo định hướng để Người đại diện triển khai thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời đưa ra các giải pháp, hỗ trợ để nâng cao hiệu 

quả kinh doanh cũng như giải quyết các phát sinh, khó khăn của các công ty có 

vốn góp. 

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 

Trong năm 2017, với sự thống nhất và nỗ lực, quyết tâm cao trong toàn hệ 

thống, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2017 của VIETNAM AIRLINES, hoàn thành xuất sắc các chỉ 

tiêu và hiệu quả sản xuất kinh doanh với những kết quả nổi bật như sau:  

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. 

Doanh thu và Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng: Tổng doanh thu hợp nhất của 

VIETNAM AIRLINES đạt 84.962 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt mức 

kỷ lục 3.155 tỷ đồng, vượt 92,6% kế hoạch và tăng 21,3% so với cùng kỳ. Trong 

đó, Công ty mẹ đạt 64.920 tỷ đồng tổng doanh thu và 1.911 tỷ đồng lợi nhuận 

trước thuế (tăng 52% so với kế hoạch và 11,7% so với năm 2016), hệ số ROE đạt 

14,8%, ROA đạt 2,3%, tăng nhẹ so với cùng kỳ. 
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Các chỉ tiêu chất lượng đạt và vượt mục tiêu đề ra: Vietnam Airlines tiếp 

tục khẳng định vị thế Hãng hàng không quốc tế 4 sao năm thứ 2 liên tiếp theo tiêu 

chuẩn của Skytrax. Hiệu quả công tác nâng cao chất lượng dịch vụ được thể hiện 

qua chỉ số thiện cảm của khách hàng năm đã vượt mục tiêu 1,7 điểm.  

Chỉ số bay đúng giờ OTP năm 2017 được duy trì ổn định ở mức cao, ngay 

cả trong giai đoạn cao điểm, lễ Tết (bình quân OTP đi đạt 90,2%, OTP đến đạt 

83,2%). Công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh, kỹ thuật khai thác luôn được 

triển khai chặt chẽ cho từng chuyến bay.  

Được cộng đồng trong nước và quốc tế công nhận với hàng loạt giải thưởng 

uy tín. Thương hiệu Vietnam Airlines được hãng định giá thương hiệu Brand 

Finance nâng hạng lên 3 bậc ở mức AA, vào top 10 thương hiệu mạnh nhất và có 

Sức mạnh Thương hiệu BSI cải thiện tốt nhất 2017 tại Việt Nam. 

3.2. Chương trình đổi mới, phát triển đội tàu bay. 

Trong năm 2017, VIETNAM AIRLINES đã hoàn thành việc bán 04 tàu bay 

B777, tiếp nhận mới 04 tàu bay A350 và 01 tàu bay B787 theo hình thức SLB trên 

cơ sở chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Đội tàu bay mới đưa vào khai thác 

trong năm đã đóng góp lớn vào thành công chung của VIETNAM AIRLINES 

cũng như khẳng định thương hiệu của Hãng với chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc 

tế và vượt trội trên thị trường.  

Căn cứ nhu cầu thực tế và dự báo thị trường trong các năm tới cũng như rà 

soát kế hoạch SXKD giai đoạn 2018-2020 của VIETNAM AIRLINES, HĐQT chỉ 

đạo cập nhật, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển đội bay giai đoạn 2020 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét. 

3.3. Giá trị doanh nghiệp tăng trưởng bền vững sau cổ phần hóa. 

Tiếp nối thành công sau cổ phần hóa, VIETNAM AIRLINES chính thức 

giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom kể từ ngày 03/01/2017 và luôn nằm trong top 

20 công ty có giá trị vốn hóa dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết thúc 

năm 2017 với kết quả kinh doanh nổi bật, tình trạng tài chính lành mạnh và bền 

vững, các cân đối lớn được kiểm soát hiệu quả và chặt chẽ là những tiền đề vững 

chắc để giá trị doanh nghiệp của VIETNAM AIRLINES tăng trưởng ấn tượng, 

vốn hóa thị trường đạt 2,4 tỷ USD, tăng 50% so với thời điểm đầu năm; lãi cơ bản 

trên mỗi cổ phiếu đạt 1.931 đồng/ cổ phiếu, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Các kết 

quả này đã tái khẳng định giá trị nội tại cũng như tiềm năng tăng trưởng trong 

tương lai của VIETNAM AIRLINES, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Hãng 

trong việc tạo dựng niềm tin, cân đối các lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và 

khách hàng. 

3.4. Tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho 

cổ đông hiện hữu, thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2016. 
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Bên cạnh việc tập trung nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch 

SXKD, VIETNAM AIRLINES tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phần 

cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, hoàn thiện thủ tục cần thiết trong việc 

dành ra 4,1% lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông nhà nước để chào bán 

quyền mua cho các nhà đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. 

Trong năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, 

trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông của VIETNAM 

AIRLINES theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017. Việc chi trả 

cổ tức đã hoàn thành trong tháng 10/2017 với tỷ lệ chi trả 6% mệnh giá cổ phiếu, 

tương ứng với tổng số tiền chi trả là 736,5 tỷ đồng.  

 3.5. Sửa đổi Điều lệ và các văn bản, quy định nội bộ quan trọng. 

HĐQT đã chỉ đạo rà soát và hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý 

quan trọng của VIETNAM AIRLINES như Quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh 

nghiệp khác, Quy chế quản lý đầu tư và đấu thầu, Quy chế hợp đồng... đảm bảo 

tính thống nhất, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VIETNAM AIRLINES 

và các quy định pháp luật. Đồng thời, HĐQT đã tổ chức xem xét, nghiên cứu tiếp 

thu các nội dung quy định mới ban hành về quản trị công ty đại chúng như Nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 

22/9/2017 để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua, áp dụng triển khai 

ngay trong năm 2018. 

3.6 Hiệu quả đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 

Hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp năm 2017 đã thực hiện được các 

mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo toàn và phát triển vốn đầu tư 

ra ngoài doanh nghiệp. Hầu hết các danh mục đầu tư có hiệu quả SXKD cao và 

tăng trưởng lợi nhuận, tổng lợi nhuận, cổ tức VIETNAM AIRLINES được chia từ 

các doanh nghiệp này không ngừng tăng trưởng và đóng góp tích cực vào kết quả 

hoạt động SXKD của công ty mẹ. Theo kết quả họp HĐQT/ĐHĐCĐ năm 2017 

của các đơn vị có vốn đầu tư của VIETNAM AIRLINES, tổng giá trị cổ tức, lợi 

nhuận VIETNAM AIRLINES được nhận từ kết quả SXKD năm 2016 là 968,5 tỷ 

đồng, đạt tỷ suất lợi nhuận/tổng vốn đầu tư theo sổ cổ đông, chứng nhận góp vốn 

tại  thời điểm ngày 31/12/2017 là 15%. 

  4. Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT. 

Năm 2017, VIETNAM AIRLINES đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.815,8 tỷ đồng, 

tăng 44,54% so với kế hoạch. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 

kết quả SXKD của VIETNAM AIRLINES và các quy định liên quan, trên cơ sở 

số lượng thực tế và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên 

HĐQT, tổng quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2017 của các thành viên 

HĐQT là 7,59 tỷ đồng.  
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Chi tiết số liệu được nêu tại Báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao 

của HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2018. 

 

III/ Định hướng hoạt động năm 2018. 

Dự báo môi trường kinh tế xã hội Việt Nam năm 2018 ổn định, tăng trưởng 

GDP đạt 6,7% so với năm 2017, thị trường vận tải hàng không tiếp tục duy trì đà 

tăng trưởng cao (dự báo khách tổng thị trường quốc tế tăng 16,2%, nội địa tăng 

13,8% và thuê chuyến tăng 35,4% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, VIETNAM 

AIRLINES cũng sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như giá nhiên liệu 

tăng cao, tình hình cạnh tranh với phân khúc hàng không giá rẻ ngày càng gay gắt, 

tình trạng quá tải tại các sân bay (đặc biệt là sân bay Tân Sân Nhất) cũng như các 

bất ổn về chính trị, kinh tế trên thế giới dự báo sẽ tiếp tục biến động khó lường.  

Trong bối cảnh đó, với trách nhiệm của HĐQT đối với mục tiêu, nhiệm vụ 

kế hoạch năm 2018, HĐQT xác định trọng tâm chỉ đạo theo phương châm “Thay 

đổi và Tăng tốc thay đổi”, liên tục đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý điều 

hành, đảm bảo hoạt động an toàn - chất lượng - hiệu quả và phấn đấu hoàn thành 

xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2018 giao.  

Các định hướng lớn thực hiện trong năm 2018 của HĐQT như sau: 

1. Nâng cao năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp, kiện toàn mô hình tổ 

chức, trình độ quản lý dự án phù hợp với luật định và các chuẩn mực quốc tế; khai 

thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong điều hành sản xuất kinh doanh trên 

cơ sở dự báo cập nhật thị trường, cạnh tranh… hàng tuần cuốn chiếu từng tháng/ 

quý/ năm theo các khối, lĩnh vực hoạt động. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính: Phân cấp, ủy quyền, 

giao quyền cho cấp trực tiếp chủ động trong công việc, dám làm và chịu trách 

nhiệm. Tiết giảm các quy trình, thủ tục hành chính không cần thiết. 

3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động khai thác; nâng cao chất lượng hoạt 

động vận tải hàng không và dịch vụ đồng bộ; lấy khách hàng làm trung tâm, phát 

triển sản phẩm dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại; duy trì các tiêu chuẩn 

dịch vụ của hãng hàng không quốc tế 4 sao. 

4. Phối hợp chặt chẽ về sản phẩm, nguồn lực, thương hiệu giữa các hãng 

hàng không trong VNA Group để nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm, 

đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững; xây dựng phương án liên kết sản 

phẩm và hàng hóa dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong VNA Group. 

5. Tiếp tục chương trình đổi mới đội tàu bay, chương trình tiết kiệm nhiên 

liệu giai đoạn 2; nâng cao năng lực công tác bảo dưỡng tàu bay, động cơ và các hệ 

thống kỹ thuật máy bay chính yếu; quản trị tối ưu chi phí khối kỹ thuật; hợp tác 

với các đối tác có năng lực để nâng cao trình độ, phát triển công nghệ và kỹ thuật 

hàng không tiên tiến, hiện đại. 
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6. Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả chiến lược và các chiến dịch marketing, 

truyền thông quảng cáo sản phẩm, xây dựng thương hiệu Vietnam Airlines hiện 

đại, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và hiệu quả. 

7. Thay đổi căn bản công tác kiểm soát và quản trị các công ty có vốn góp 

của VIETNAM AIRLINES; hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đối với Người 

đại diện vốn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động 

của các công ty có vốn góp, đặc biệt là các công ty gặp khó khăn, vướng mắc 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

8. Nâng cao năng suất và chất lượng lao động; đảm bảo thu nhập và các chế 

độ, phúc lợi của người lao động; chú trọng công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ 

đã được quy hoạch giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025. 

9. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch lớn trung dài hạn: Đề 

án tái cơ cấu Vietnam Airlines và các công ty có vốn góp giai đoạn 2018-2020, Kế 

hoạch thoái vốn và giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước đến năm 2020, Kế hoạch phát triển 

đội bay giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030… 

10. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018. Hoàn thành phương án 

tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chuyển nhượng quyền 

mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước. Triển khai thủ tục chuyển đổi 

cổ phiếu sang niêm yết trên sàn HOSE, mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông 

của Vietnam Airlines. 

  Trân trọng báo cáo./. 

 

  

 

 

 



TONG CONG TY HANG ICHONG VN-CTCP 	CONG BOA as HO1 CHU NHIA VliT NAM 
BAN KIRM SOAT D414 - Tty do - 1-14nh phim 

S6: 0/4 /TCTHK-BKS 	 Ha noi, ngay 	Mang 3 12aM 2018 

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT 
TAI HAT 110I DONG CO DONG T1-11f6NG MEN NAM 2018 

TONG CONG TY HANG KHONG WI' NAM - CTCP 

Can cir chirc nang, nhiem vg cita Ban Kiem soat (BKS) &roc quy dinh tai Luat 
doanh nghiep;  Dieu le Tiing cong ty Hang khong Viet Nam-CTCP (TCT) va Quy the 
to chirc va hog dOng cita BKS, BKS xin bao cao Dai hOi dong co .long (DHDCD) ye 
hoat dOng va ket qua that hien cong tat kiem sok oda BKS nam 2017 nhu sau: 

I. HOAT DONG VA KET QUA K1EM SOAT NAM 2017 

1. Hoat di)ng ciia BKS 

Nam 2017, hoat dOng cita BKS tap trung vao mot so not dung chit yeu sau: 

-1.1. -Giam sat tinh .1-dnIt.ttre -hien ngbi quyet cfia-DHDCD,.-viec-ban hank, trien 
khai va thin hien nghi -quyet ada HOi dong quart tri (HDQT). 

1.2. Giant sat hoat dOng SXKD, hoat dOng dau tu, tinh hinh tai chinh cua TCT. 

L3. Giam sat hoat dOng cua HDQT va Ban giam (16c. Giam sat viec thvc hien 
nghia vii ding 136 thong tin. 

1.4 Tham gia va có kien tai cac cuOc hop cna HDQT TCT va cac cuOc kop 
giao ban hang thing cua TCT. 

TT Thanh vien BKS Chit vu 

Ngay bit . 
da u la 

thanh vien 
BKS 

So buiii 
hop 

B3)QT có 
tham chy 

14 do khong tham 
dty hop 

1 Ong Lai Hitu Phu& Throng BKS 12/3/2015 8/17  Tai m6i phien hop 
HDQT, BKS cir it 
What 01 dai die_ n tham 
dn. hop. 

2 Ong Mai Hun Th9 TV BKS 12/3/2015 16/17 

3 Ong Hoang Thanh QuS,7 TV BKS 12/3/2015 15/17 

1.5. Tham dinh BCTC rieng, BCTC hop nhat 2016 va 6 thing dau nam 2017. 

1.6. Giam sat viec to chirc DHCD, xay dung ke hoach 2018. 

1.7. Giam sat viec that hien ke hoach tang von cua TCT; viec thvc hien giam 
sat da.".c biet dOi vo i JPA, K6; viec ban, ban va cho Jhue lai tau bay; giam sat thin hien 
khuyen cao cua cac ca quan thanh tra, ideal tra, kiem toan. 

1.8. T8ng ket hoat dOng cua BKS Binh kY 6 thing, dam va xay - dung ke hoach 
hoat dOng cho ky tiep theo. 

2. Cac cuOc hop cua BKS 

BKS that hien hop dinh ky theo quy Binh de tong h9p va thong nhat ket qua kiem 
sok hang quy nhu sau: 
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- Quy 1/2017: T6ng ket hoat d6ng kiem sok va ket qua kiem,soat nam 2016, 
thong qua chuong trinh hoat dOng nam 2017; Mao luan va thong nhat tinh hinh hoat 
Ong SXKD nam 2016, ke hoach 2017; ket qua tham dinh BCTC rieng, BCTC hop 
nhat nam 2016 va tinh hinh thirc hien Nghi quyet quy IV/2016 . 

- Quy 11/2017: Thao luan va th6ng nhat tinh hinh thirc hien Nghi guy& quy 1/2017; 
Ket qua Dai h6i ding co citing thu6ng nien nam 2017 va trien khai thvc hien Nghi 
guy& DHDCD; Danh gia viec ban va cho thue lai tau bay A350 va B787; Tting ket va 
thong nhat not dung bac, cao hoat dOng cua BKS 6 thang dau nam va ke hoach hoat 
d6ng 6 thang cuoi nam 2017. 

- Qu 'y 111/2017: Thao luan va th6ng nhat tinh hinh thvc hien ke hoach SXKD 6 
thang d'au nam 2017; Tham dinh va thong qua ket qua tham dinh BCTC rieng va BCTC 
hgp nhat ban nien nam 2017 dm Ban KTNB; Giam sat viec thirc hien ban tau bay B777; 
Giam sat tinh hinh thvc hien Nghi quyet qu 'y 11/2017. 	• 

- Quy IV/2017: Thao luan, th6ng What tinh hinh hoat d6ng san xuat kinh doanh 
9 thang nam 2017, uac thvc hien nam 2017 va dinh huong ice hoach nam 2018; Theo doi 
viec thirc hien giam sat d;ac biet d6i vai JPA, K6; Th6ng nhat not dung bao cao ket qua 
hog d6ng nam 2017 va ke hoach nam 2018 dm BKS; Giam sat tinh hinh thirc hien Nghi 
quyet quy 111/2017. 

Cac kin nghi cua BKS da dugc T6ng giam doe (TGD) trien khai thvc hien 
tren CC/ so.  Nghi quyet cua HDQT. 

3. Ket qua thuc hien ding. tac Odin sat 

3.1. Tinh hinh thyc hien Nghi quytt DHDCD, Nghi quytt HDQT 

3.1.1. Nghi quytt DHDCD 

Cac NQ DHDCD a ban hanh trong nam bao g6m: 

(i) NQ so 02/NQ-DHDCD ngay 20/2/2017 ve viec sira d'6i, b6 sung Dieu le 
TCT bao g6m thay d6i mire von dieu le cua TCT; lva ch9n ANA Holdings Inc. to 
thanh co (long chitin lugc cua TCT tit 01/7/2016; chil truang ban va thue lai 04 tau bay 
co lich giao nam 2017 dm TCT. 

Nghi quyet s6 04/NQ-DHDCD ngay 20/6/2017 ve ke hoach SXKD nam 
2017; phuang phan ph6i 	nhuan, trich lap cac quy, chi tra c6 tire nam ,2016cua 
TCT; tien luting, thu lao nam 2016 va. hoach 2017 va phuong tang von dieu le 
theo hinh thirc phat hanh them c6 phieu chao ban cho co dong hien hau. 

Cac not dung NQ DHDCD deu da" dugc thvc hien, rieng not dung tang von 
Mu le theo hinh thirc phat hanh them c6 phiL chap ban cho co dong hien htru chua 
that hien xong do: 

(i) CO dons Nha nuac trien khai phucmg an ban quyen d6i vai mot phan quyen 
mua, nen can thiet phai thuc hien cac thu tic dinh gia, dang Icy ban quyen va lira chgn 
thari diem thich hqp dam bao tinh kha thi. 

(ii) S6 luting quyen mua dugc dua ra thi truOng kha lOn (57,8 trieu c6 phieu, 
tuong ducmg gia tri thi tru6ng gan 3.000 ty (long theo gia co phial hien tai) nen TCT 
da can nhac lira chon th6i diem thich hqp de dam bao hieu qua. 

3.1.2. Nghi quytt HDQT 

Trong nam 2017, HDQT TCT a ban hanh 318 Nghi guy& va 155 guy& dinh 
de trien khai thvc hien Nghi guy& cua DHDCD. 
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D6i voi m6i Nghi quye't cua HDQT, TGD 6u c6 van ban triin khai, giao 
nhiem vu cu the cho trong ca quan, dan vi. Hang qu3'/, TGD tong hap, bao cap tinh 
hinh thgc hien Nghi quyet, trong do neu ro cac not dung da thuc hien, cac not dung 
gang thgc hien, kh6 khan, vu:ang mac neu c6 va lien nghi phuong an giai quyet. 

Cac Nghi guy& cua HDQT TCT da dugc TGD triers khai thuc hien day &I. 

3.2. Hog dOng SXKD 

Ngay tix dau nam, Ban lanh dao TCT da chn dong, quy6t liet trong Clang ta.c 
dieu hanh, quan tri tren mgi linh vgc boat dOng. Tinh hinh thgc hien k'e.  hoach SXKD 
dugc cap-  nhat va bao ca.() thuarng xuyen hang thang, phan tich rO thuan lgi, kilo khan 
va kien nghi cac giai phap d6 Ban lanh dao giam sat, chi dao kip then, dam bao hieu 
qua hoat Ong va muc tieu de ra. 

VOi su .giam sat, chi dao kip thoi, sat sao cua HDQT va BGD ding vai dien 
bie'n Wang d6i thuan lgi cUa thi twang van tai hang khong va.moi trueng kinh doanh, 
nam 2017 TCT da hoan thanh vugt mixc 1c6 hoach (KB) cac chi tieu hieu qua SXKD, 
dam bao thu nhap cho nguOri lao dOng va quyen lgi cho cac c8 dong. 

M6t s6 chi tieu chu y6u cua nam 2017 nhu sau: 

DVT: TY/ clang 

TT Chi tieu Thuc hi0 
2017 

% so voi 
Ke ho#ch 

% so voi nam 
- 	2016 

I CONG TY M 

r6ng doanh thu va thu nhap Ichac 64,920 97.1% 111.2% 

T6ng chi phi 63,008 96.5% 111.2% 

Lai nhuan truarc thu6 1,911 152.2% 111.7% 

Lgi nhuan sau thu6 1,816 144.6% 106.6% 

II HOP NHAT 

TOA ng doanh thu va thu nhap khac 84,962 96.7% 118.7% 

T6ng chi phi 81,807 94.8% 118.6% 

Lgi nhuan truac thue 3,155 192.6% 121.3% 

Lgi nhua'n sau thu6 2,659 198.7% 126.3% 

3.3. Hog dOng dau tir 

Nam 2017, tong gia tri thuc hien dau tu la 2.234,5 tS7 d6ng, dat 76,4% KH, gia 
tri giai ngan la 2.187,8 tSi-  d6ng, dat 74,8% KH nam. Cu th6 nhu sau: 

- Dau tu tau bay: gia tri thuc hien dau tu la 2.043,5 tY d6ng, dat 96.8% so vai 
K.H. Trong kS7 da hoan thanh du an chuy6n d6i dau tu.  08 tau bay B787-8 sang B787-9, 
da nhan va SLB (Sale & Lease Back) 06 tau bay A350-900XWB trong tong s6 10 tau 
bay dm du an. 

- Dau tu TTB: gia tri thgc hien dau tu la 80,1 ty (fang, dat 96,8% KH. 

- Dau tu xay dung: gia tri thuc hien dau to la 38,4 tSi d6ng, dat 8,2% KH. 
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Cac du an thuc hien phi" hop vai chin hxgc, quy hoach, triers khai theo dung 
not dung phe duyet. Cong tac bao cao, giam sat,danh gia cac du an du to dugc thuc 
hien theo quy dinh. Tuy nhien, can có du an trien khai cham tien dO va mot so du an 
quyet toan chua kip that 

3.4. 13ao cace tai chinh nam 2017 va tinh hinh tai chinh ciia TCT 

BKS da chi dao Ban KTNB thuc hien viec thAm dinh BCTC. BCTC cna TCT 
dugc lap va thuc hien kiem toan/soat xet theo dung quy dinh, dugc danh gia phan anh 
trung thuc va hop 1ST, tren cac,khia canh tr9ng yeu, tinh hinh tai chinh cn.a. cong ty me 
va tinh hinh tai chinh hop nhat cua TCT, phi" hgp vOi,chuan rave ke toan, che dO ke 
toan Viet Nam va cac quy dinh phap 17 co 	quan den viec lap va trinh bay BCTC. 
MOt so chi tieu chinh trong BCTC nam 2017 nhu sau: 

DVT: 7j) clang 

Chi tieu bang CDKT Cong ty me Myp nhit 
1. Tong tai san 79,197 88,550 
- Tai san ngan han 12,261 21,123 
- Ili san dai han 66,936 67,428 
2. TOng nsy phai tra 62,266 71,118 
- No phai tra ng'a.n han 24,658 32,738 
- Ng phai tra dai han 37,608 38,380 
3. VOn -chi so' btu 16,931 17,433 

Trong do von Op dm chu so( him 12,275 12,275 
4. Thug da Op NSNN trong nam 943 5,534 

TCT to chirc thgc hien viec quan ly sit dung von, tai san, cong ng; to chtic cong 
tac ke toan va lap BCTC theo cac quy dinh hien hanh cua Nha nuac va TCT. 

Nhang not dung kien nghi cua cac co quan thanh tra kiem toan nham tang 
cemg cong tac quail tri cna TCT deu dal dirge trial khai thgc hien. Phan lan cac nOi 
dung kien nghi da hoar]. thanh, TCT dang tiep tuc giam sat va don doc thgc hien cac 
nei dung con lai. 

TCT dang ph& hgp voi Cong ty kiem toan d'Oc lap thuc hien viec ra scat tinh 
hinh thuc hien nghia vu thue de dam bao thuc hien dimg quy dinh dm Via Nam va 
nuoc sa tai nai TCT co phat sinh hoat Ong kinh doanh hoc thuong mai. 

Nam 2017, tinh hinh tai chinh cua TCT dugc duy tri lanh mph, kha nang 
thanh toan dam bao, cac chi so ve kha nang sinh 16i cga TCT titp tqc có sir tang 
tnthng so yeti nam 2016: ROA tang to 1,96% len 2,30%. He s6 no vay cai thien dang 
ke to 3,43 lan xu6ng 2,62 lAn do du ng vay giam manh trong nam va nguon von CSH 
tang. 

MOt s6 chi tieu tai chinh au Ging ty me Nam 2017 Nam 2016 
ROS (LNTT/DT) (%) 2.94 2.93 
ROA (LNST/TS) (%) 2.30 1.96 
ROE (LNST/VOn gop dm CSH birth quan) (%) 14.79 14.51 
He so ng vay tren von chu sey hiru (1a'n) 2.62 3.43 
He so kha nang thanh toan lai vay (EBIT/CP lai vay) (lan) 2.30 2.33 
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3.5. Ho#t dOng ciia HDQT va Ban giam d6c 

- Trong nam 2017, HDQT da to chgc 17 phien h9p va to chgc xin )"/ kien bang 
van ban theo dung quy dinh. Hoat Ong cua HDQT tuan thu quy dinh cua phap luat va 
cua TCT, dap irng yeu cau hoat Ong san xuat kinh doanh. 

- Nghi quyet, Quyet dinh cua HDQT ban hanh dung trinh tu, clung tham quyen, 
phu hgp vai quy dinh cua phap luat va Dieu 1es TCT. 

- BGD da trien khai thuc hien cac nghi quyet, quyet dinh cua HDQT kip that 
dieu hanh linh hoat va co nhieu giai phap khac phgc kh6 khan, dam bao hoat Ong san 
xuat kinh doanh c6 hieu qua. HDQT thuc hien giam sat hog dOng cua BGD thong qua 
viec giam sat thuc hien Nghi quyet HDQT. 

- Viec cong bo thong tin &roc thuc hien kip th6i, dimg quy dinh. 

4. Vi0 phoi hqp hog dOng gins BKS voi HDQT, TGD va co &mg 

Viec phi hgp hoat d'Ong gi[ta BKS vai HDQT, TGD va co Ong clugc duy tri 
va thuc hien tot, dam bao nguyen tic vi Igi ich cua co dong va tuan thu quy dinh cua 
phap luat, quy dinh cua TCT. BKS thgc hien dung chgc nang, nhiem vu, quyen han 
theo quy dinh, ph6i hap ch;at the vai HDQT va Ban Giam doe trong qua trinh thuc thi 
nhiem vu. HDQT, Ban Giam doe va cac bo phan ehirc nang luon tao dieu kien Ala phoi 
hap tot vai BKS ten m9i linh \Rye hoat d'Ong. 

IL THU LAO CIJA-BKS 

Thu lao chi tra cho cac thanh vien BKS thuc hien theo Nghi guy& so 125/NQ-
HDQT/TCT ngay 24/1/2018 dm HDQT TCT, tang 20% so vai ke hoach do lgi nhuan 
vuo:t KH theo quy dinh tai Thong tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngay 01/9/2016, chi tiet 
nhu sau: 

DVT: Ding 

TT Thanh vien BKS Chfrc vu s6 
thing 

Thu lao 
thing 

Thu lao nam 
2017 

1 Ong Lai Hun Phu& Trun
K
o
S

g 
B 12 28.800.000 345.600.000 

2 Ong Mai Min Th9 TV BKS 12 18.000.000 216.000.000 
3 Ong Hoang Thanh Qu)'T TV BKS 12 18.000.000 216.000.000 

COng 777.600.000 

III. KE HOACH HOAT DOG NAM 2018 CUA BKS 

Ke hoach hoat Ong nam 2018 dia. BKS nhu sau: 

1. ThAm dinh BCTC nam 2017 va 6 thing clan nam 2018: 

2. Giam sat viec to chgc DHDCD thuOng nien nam 2018. 

3. Bao cao DHDCD ket qua hoat d'cing va ket qua giam sat cua BKS. 

4. Giam sat viec thgc hien Nghi quy6t cua DHDCD; viec ban hanh, trien khai 
va thgc hien Nghi guy& HDQT TCT. Giam sat hog Ong SXKD, tinh hinh tai chinh 
va hoat Ong dau tu cua TCT nam 2018 va viec xay dung ke hoach 2019. 

5. Giam sat hoat &ling cua HDQT va Ban giam d'6c. 
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6. Tiep tqc Om sat viec thgc hien ke hoach tang von cua TCT va ban quy'en 
mua co phan dm co dOng Nha mac; viec thgc hien phuong an giam von nha nuOc 
giai doan 2018-2020; viec thgc hien viec ban, ban va cho thug lai tau bay; viec tang 
cu,ang giam sat tai chinh; viec thgc hien,kien nghi 	cac co quan thanh tra, kiem tra, 
kiem toan, viec tuan 	cac quy dinh ve cong bo thong tin dm TCT va thuc hien cac 
nhiem vu khac cua BKS theo quy dinh. 

IV. MEN NGHI 

BKS kinh de nghi DHDCD TCT mot so not dung sau: 

1. ThOng qua Bao cao hoat dOng nam 2017 va ke hoach hoat dOng nam 2018 
cua BKS TCT. 

2. Phe duyet Bao cao tai rieng va Bao cao tai chinh hop nhat dal duoc ki6m toan 
nam 2017 dm. TCT./. • 

Tran trong. 

Ncri 

- DHDCD; 
- HDQT; 
- Ban Giam d6c; 
- Ca.c thanh vien BKS; 
- Lixu BKS, KTNB (hanhtran). 

TM. BAN KIEM SOAT 
TIWONG BAN 

Lai Hiru Phtrofte 
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Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2017; Quỹ tiền 

lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát  

---------------------------------------------------- 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tình 

hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 đối với 

thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT) 

và Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP như sau: 

 

 I. Thực hiện quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017. 

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

20/6/2017 đã phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT và 

BKS là 7.272 triệu đồng, trong đó: 

- Quỹ tiền lương  : 6.048 triệu đồng 

- Quỹ thù lao  : 1.224 triệu đồng   

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 

năm 2017 của HĐQT,  Ban kiểm soát trên cơ sở quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 

năm 2017, kết quả SXKD năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – 

CTCP và các quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH. 

2. Căn cứ quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và Báo cáo tài 

chính kiểm toán năm 2017, TCTHK đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD với 

chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 tăng 44,54% so với kế hoạch. Vì 

vậy tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của HĐQT và BKS là 

8.375,616 triệu đồng, trong đó: 

- Quỹ tiền lương : 6.955,2 triệu đồng 

- Quỹ thù lao : 1.420,416 triệu đồng   

 3. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực 

hiện năm 2017 của HĐQT, BKS như báo cáo nêu trên. 

  

II. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 

 1. Cơ sở xác định 

 - Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty; 

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực 

hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ 

phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 

 2. Nguyên tắc xác định: 
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 2.1. Quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách 

được xác định căn cứ theo: 

 - Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2018 của thành viên Hội đồng 

quản trị chuyên trách (bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2017). 

 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 04 người 

 2.2. Quỹ thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và 

thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 

 - Mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm xác định 

bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của từng chức danh chuyên trách tương ứng. 

 - Số lượng thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 05 người. 

3. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua: 

3.1. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát là 7.272 triệu đồng, trong đó: 

 - Quỹ tiền lương : 6.048 triệu đồng 

 - Quỹ thù lao : 1.224 triệu đồng 

3.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: 

- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT 

và Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng quy định. 

- Quyết định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của HĐQT, BKS 

căn cứ quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018, số lượng thành viên HĐQT, 

Ban kiểm soát thực hiện, kết quả SXKD năm 2018 của TCTHK và các quy định 

tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. 

 - Quyết định mức tiền lương, thù lao phát sinh thêm trong trường hợp thay 

đổi thành viên HĐQT, BKS (nếu có) phù hợp với nguyên tắc xác định tiền lương, 

thù lao của các thành viên còn lại. 

 Trân trọng kính trình. 

 

 



TONG CONG TY HANG KHONG VN-CTCP 
	

CONG BOA XA B91 Or() NRIA 'VIET NAM 
BAN KIEM SOAT 
	

Doc 14p - Tkr do - Ranh phtic 

S6: 02 /TCTHK-BKS 	 Ha 11 ol, ngay 	thong 3 71a 171 2018 

TO TRINH 
V/v: Lira chon Ging ty kiem toan Bao cao tai chinh giai doan 2019-2021 

Kirsh girl: 	Dai hOi clOng co dong thuOng nien nam 2018 
TOng cong ty Hang khong Viet Nam - CTCP 

- Can cir Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 dugc QuOc hOi thong qua ngay 
26/11/2014; 

Can,cir Dieu le TOng ding ty Hang khong Viet Nam - CTCP (TCT) duct Dai 
hOi dong co dong thong qua ngay 20/2/2017; 

Ban kiem soot TCT (BKS) kinh trinh Dg hOi co dong (DHDCD) thuOng nien 
nam 2018 phuong an lira ch9n Cong ty kiem toan dOc lap thvc hien kiem toan Bao cao 
tai chink(BCTC) giai doan 2019-2021 nhu saw_ 

I. Vic lira chop. Cong ty kiem town d'Oc 14p thiyc hilen kiem toan BCTC giai 
dog), 2016-2018 

Tren co so Nghi quOt DHDCD nam 2016 ye viec lira chon cong ty kiem toan clOc 
lap nam tong danh sach 04 ding ty gout: Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam; Cong ty 
TNHH Eamst & Young Viet Nam; Cong ty TNHH KPMG Viet Nam; Cong ty TNHH 
Price Waterhouse Coopers Viet Nam thuc hien kiem toan BCTC cita TCT giai clop 
2016-2018, HDQT da giao TGD chi dao Ban KTNB thvc hien viec d'au thou lira ch9n 
ding ty kiem toan thvc hien kiem toan BCTC rieng va BCTC hop nhat giai doan 2016-
2018 cita TCT theo dUng quy dinh, bao cao TGD trinh HDQT plies duyet ket qua dau 
thou. 

II. Tieu chi lira ch9n va danh sach cac ding ty kiem toan de hp ch9n Cong ty 
kiem toan T9c 14p thtyc hien kiem town BCTC giai do4n 2019-2021 

Voi cl'ac diem la doanh nghiep quy mo lOn, hog d'Ong kinh doanh van tai Hang 
khOng mang tinh d'ac thu, pham vi trai rung o nhieu mac ten the giai, TCT dOi hoi 
cong ty kiem toan phai có sr h8 trg cua cac ding ty kiem toan ding Hang tai nhieu 
Dirac de có the ho trg tot cho TCT trong viec xem xet, giai guy& cac van de lien quan 
den luat phap va chinh sach cua nuac so tai ncii TCT có hog dOng -kinh doanh Ira 
thuong mai. 

TCT la cong sty dai chUng quy mo,  lan va sap tai thvc hien them y6t ten 
SGDCK nen yeu cu dui 	voi viec ding bO thOng tin cua TCT, trong do có Bao cao tai 
chinh va Bao cao tai chinh hop nhat dui hOi ca ve chat luting lan tien dO. 

De dam bao thvc hien dUng quy dinh cua Nha nugc, TCT can lira chon cong ty 
kiem town có du nang lvc va kinh ngbiem, co the xay dung phucm.g,phap, ke hooch 
kiem toan, cling nhu 1),5 tonhan sr mot cach phi]. hop de thvc hien kiem toan dg chat 
luting va tien do theo yeu cau. 

Tir cac lieu chi neu tren va can di thvc to viec lira chon cong ty kiem toan th-gc 
hien kiem than BCTC cac nam truac day, BKS de xuat cac cong ty kiem toan sau day 



clugc dua vao danh sach de lga ch9n thgc hien kiem toan BCTC rieng va BCTC 119p 
nhat cua TCT giai doan 2019-2021: 

STT Ten cong ty kiem town 
1 Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam 
2 Cong ty TNHH Ernst & Young Viet Nam 
3 Cong ty TNHH KPMG Viet Nam 
4 Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Viet Nam 

III. Kin nghi 
Ban Kiern sok kinh trinh Dai hOi d'ong co dong thuong nien nam 2018 fly 

quyen cho Hoi d8ng quan tri TCT quyet dinh cac not dung sau day teen co' so tuan 
thu cac quy dinh cua phap luat va cua TCT, dam bao,lgi ich cho (long: 	• 

1. Lira ch9n mot (01) trong bOn (04) cong ty kiem toan d8c 1ap nam trong danh 
neu tai muc II Ter trinh nay thuc hien kiem toan Bac,  cao tai chinh rieng va Bao cao 
tai chinh hop nhat cua TCT giai doan 2019-2021.• 

2. Mirc phi kiem toan va m9i van de co lien quan den thirc hien kiem toan bac) 
cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh h9p nhat giai doan 2019-2021 caa TCT. 

Kinh trinh DHDCD xem xet thong qua. 
Tran tr9ng. 

Noi nhOn: 
- Nhtr ten; 
- BDQT; 
- BKS; 
- Ban KTNB, TCKT; 
- Luu BKS (hanhtran). 

TM.BAN KIEM SOAT 
TRUONG BAN 

Lai Hfru Phtidec 



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines)   

 

 

BÁO CÁO 

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VIETNAM AIRLINES 
 
 

HĐQT Vietnam Airlines kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua dự thảo sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines. Cụ thể như sau: 

I.  Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines 

Điều lệ hiện hành của Vietnam Airlines được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 

năm 2017. Đây là văn bản đã được xây dựng phù hợp với các quy định tại Luật Doanh 

nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 và Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 

tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014. 

Căn cứ các quy định mới của pháp luật về quản trị công ty (Nghị định số 

71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017), 

Điều lệ Vietnam Airlines cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

II. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines 

Kế thừa các nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua do đã 

tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và; 

Sửa đổi, bổ sung các nội dung chi tiết theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 

06/06/2017 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 

22/9/2017 về quản trị công ty. 

III. Những nội dung sửa đổi, bổ sung chính 

So với Điều lệ hiện hành của Vietnam Airlines, Dự thảo sửa đổi Điều lệ đã sửa 

đổi, bổ sung những nội dung chính về các vấn đề sau: 

1. Quy định về Người điều hành Vietnam Airlines (Điều 1 Khoản 1 và các điều 

khoản khác có liên quan); 

2. Hình thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Điều 29 Khoản 4);  

3. Các vấn đề phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 

(Điều 38 Khoản 2); 

4. Tỷ lệ thông qua việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với 

từng loại cổ phần ưu đãi (Điều 40 Khoản 1); 

5. Việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS (Điều 43, Điều 57 Khoản 2); 

6. Cơ cấu TV HĐQT (Điều 44 Khoản 2); 

7. Tiêu chuẩn và điều kiện làm TV HĐQT, KSV (Điều 48 Khoản 2, Điều 63); 

8. Thẩm quyền HĐQT trong việc quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty 

sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua (Điều 45 Khoản 4 điêm d); 

9. Quy định về Người phụ trách quản trị công ty (Điều 55). 

(Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Bảng rà soát, sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ TCT và Dự thảo Điều lệ kèm theo đây) 



Điều 

khoản 

(mới)

Điều lệ hiện hành
Căn cứ pháp lý, tiếp thu, 

không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

Chưa có
Điều 1 Khoản 1 điểm c Điều 

lệ mẫu

r. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 

2010
 “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 

17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 1 Khoản 1 điểm f Điều 

lệ mẫu

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

Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 

Chưa có

Điều 1 Khoản 1 điểm e Điều 

lệ mẫu;

Điều 2 Khoản 5 NĐ 71

t. "Người điều hành VIETNAM AIRLINES”  là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc 

và Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES

“Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập” là thành viên Hội đồng 

Quản trị có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 

Điều 47 Điều lệ này và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 

Điều 2 của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 

của Bộ Tài chính ....

Điều 2 Khoản 7 NĐ 71  Bỏ

 “Vốn điều lệ” là số vốn do tất cả các Cổ đông của VIETNAM AIRLINES 

thực góp, được ghi vào Điều lệ này và được xác nhận tại Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

cấp…

Điều 1 Khoản 1 điểm a Điều 

lệ mẫu

bb. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán , được ghi vào Điều lệ 

này và được xác nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền cấp

20.4

Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của VIETNAM AIRLINES và

được coi là các Cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng 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. 

Điều 10 Khoản 4 Điều lệ 

mẫu

Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của VIETNAM AIRLINES và được coi là

các Cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật

Doanh nghiệp . Hội đồng 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. 

20.5

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 do VIETNAM AIRLINES quy định

vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng Quản trị kể từ

ngày thu hồi cho đến ngày thanh toán thực tế. Hội đồng Quản trị có

toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị Cổ

phần vào thời điểm thu hồi.

Điều 10 Khoản 5 Điều lệ 

mẫu

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  và 

lãi phát sinh  theo tỷ lệ (không quá 150% mức lãi suất huy động 12 tháng 

của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)  do VIETNAM AIRLINES quy 

định vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng Quản trị kể từ ngày 

thu hồi cho đến ngày thanh toán thực tế. Hội đồng Quản trị có toàn quyền 

quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị Cổ phần vào thời điểm 

thu hồi

21.2

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 phần mới chào bán.

 Điều 9 Khoản 2 Điều lệ mẫu

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 phần mới 

chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật 

Giải thích từ ngữ

BẢNG RÀ SOÁT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VIETNAM AIRLINES
(Trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua)

Cổ phần

1.1

1



Điều 

khoản 

(mới)

Điều lệ hiện hành
Căn cứ pháp lý, tiếp thu, 

không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

27.3
Cổ đông có sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể ủy 

quyền cho một hoặc một số người đại diện
Điều 15 Khoản 2 LDN Giữ nguyên

28.1.g
Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin  trong danh sách Cổ đông có 

quyền biểu quyết  và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

Điều 12 Khoản 2 điểm e 

Điều lệ mẫu

g. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin   liên quan đến Cổ đông  và yêu cầu 

sửa đổi các thông tin không chính xác

28.1 Chưa có
Điều 12 Khoản 2 điểm f 

Điều lệ mẫu

h. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông

28.1.i

Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số Cổ phần sở hữu tại

VIETNAM AIRLINES sau khi VIETNAM AIRLINES đã thanh toán cho

chủ nợ và các Cổ đông sở hữu các loại Cổ phần ưu đãi của VIETNAM

AIRLINES theo quy định của Pháp luật khi VIETNAM AIRLINES giải

thể hoặc phá sản;

Điều 12 Khoản 2 điểm h  

Điều lệ mẫu

j. Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với  tỷ lệ sở hữu Cổ phần  tại 

VIETNAM AIRLINES sau khi VIETNAM AIRLINES đã thanh toán các khoản nợ 

(bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí)  và thanh toán cho các Cổ 

đông sở hữu các loại Cổ phần ưu đãi của VIETNAM AIRLINES theo quy định 

của Pháp luật khi VIETNAM AIRLINES giải thể hoặc phá sản

28.3.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; 

 Điều 12 Khoản 3 điểm c 

Điều lệ mẫu

Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các Cổ đông có quyền tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp   Đại hội đồng Cổ đông

29.4

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;

Điều 13 Khoản 2 Điều lệ 

mẫu, Điều 140 Khoản 2 LDN

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 

trong trường hợp sau:

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

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

32.2

32.2.d Lựa chọn công ty kiểm toán
Điều 15 Khoản 2 điểm d Điều 

lệ mẫu
d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 

32.2.k

Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị hoặc  Ban kiểm soát

gây thiệt hại cho VIETNAM AIRLINES và các Cổ đông của VIETNAM

AIRLINES;

 Điều 15 Khoản 2 điểm k 

Điều lệ mẫu

k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị hoặc, Ban kiểm soát gây

thiệt hại cho VIETNAM AIRLINES và các Cổ đông của VIETNAM AIRLINES;

32.2.o  VIETNAM AIRLINES mua lại hơn 10% một loại Cổ phần phát hành;
Điều 15 Khoản 2 điểm m 

Điều lệ mẫu

o. VIETNAM AIRLINES mua lại trên 10%  tổng số Cổ phần phát hành của mỗi 

loại 

32.2.p

VIETNAM AIRLINES hoặc các chi nhánh của VIETNAM AIRLINES ký

kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật

Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của

VIETNAM AIRLINES và các chi nhánh của VIETNAM AIRLINES được

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

Điều 15 Khoản 2 điểm n 

Điều lệ mẫu, Điều 162 

Khoản 3 LDN

VIETNAM AIRLINES hoặc các chi nhánh của VIETNAM AIRLINES ký kết hợp

đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với

giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES và 

các chi nhánh của VIETNAM AIRLINES được ghi trong báo cáo tài chính gần

nhất được kiểm toán; 

Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a.  Thông qua các hợp đồng quy định tại Điểm p Khoản 2 Điều 32 khi Cổ

đông đó hoặc Người có liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp

đồng;

Điều 15 Khoản 3 điểm a 

Điều lệ mẫu

a.  Thông qua các hợp đồng quy định tại Điểm p Khoản 2 Điều này khi Cổ đông đó

hoặc Người có liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng;

Cổ đông

ĐHĐCĐ

32.3

Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

2



Điều 

khoản 

(mới)

Điều lệ hiện hành
Căn cứ pháp lý, tiếp thu, 

không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

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 Cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ

sở hữu cổ phần của tất cả các Cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện

thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở Giao dịch Chứng

khoán.

 Điều 15 Khoản 3 điểm b 

Điều lệ mẫu

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 Cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu 

cổ phần của tất cả các Cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao 

dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy 

định của pháp luật 

33.2
2. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất 

thường trong các trường hợp sau:

b. Số thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số

thành viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật hoặc bị giảm quá 1/3 so

với số thành viên quy định trong Điều lệ này; 

Điều 14 Khoản 3 điểm c 

Điều lệ mẫu

b. Số thành viên của Hội đồng Quản trị,  Kiểm soát viên  còn lại ít hơn số thành 

viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật hoặc  số thành viên Hội đồng Quản 

trị  bị giảm quá một phần ba (1/3)  so với số lượng   thành viên Hội đồng Quản 

trị do Đại hội đồng Cổ đông quyết định  quy định trong Điều lệ này

c. 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

Điều 14 Khoản 3 điểm b Điều 

lệ mẫu

c. Bảng cân đối kế toán năm, Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng  hoặc báo cáo 

kiểm toán của năm tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị 

mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ

d. Theo yêu cầu bằng văn bản của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 

10% tổng số Cổ phần phổ thông của VIETNAM AIRLINES trong thời 

gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng. 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

Điều 14 Khoản 3 điểm d Điều 

lệ mẫu, Điều 136 Khoản 3 

điểm c LDN

d.    Theo yêu cầu bằng văn bản của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10%

tổng số Cổ phần phổ thông của VIETNAM AIRLINES trong thời gian liên tục ít

nhất 06 (sáu) tháng. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể

hiện bằng văn bản, trong đó 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 và tập hợp

đủ chữ ký của các 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 Người quản lý  vi 

phạm 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;

Điều 165 Khoản 8 LDN; 

Điều 14 Khoản 3 điểm e 

Điều lệ mẫu

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 Người điều hành VIETNAM 

AIRLINES  vi phạm 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;

34.2
Điều 8 Khoản 1 Nghị định 

71

VIETNAM AIRLINES công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối 

cùng.

32.3
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Điều 

khoản 

(mới)

Điều lệ hiện hành
Căn cứ pháp lý, tiếp thu, 

không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

34.5

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 VIETNAM AIRLINES niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch

Chứng khoán), trên trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES.

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi chậm nhất 10 (mười)

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 đồng Cổ đông, dự

thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu

quyết, mẫu chỉ định người đại diện theo ủy quyền dự họp được gửi cho

các Cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của VIETNAM

AIRLINES. 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 và cách thức tải tài liệu để các Cổ đông có thể tiếp cận;

VIETNAM AIRLINES phải gửi tài liệu họp cho Cổ đông nếu Cổ đông yêu

cầu. 

Điều 18 Khoản 3 Điều lệ mẫu

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng

phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của

VIETNAM AIRLINES và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng

khoán (khi VIETNAM AIRLINES niêm yết hoặc đăng ký giao dịch) . Người triệu

tập họp .....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 đồng Cổ đông, dự thảo nghị

quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định

người đại diện theo ủy quyền dự họp được gửi cho các Cổ đông hoặc đăng trên

trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES. Trong trường hợp tài liệu

không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, thông báo mời họp

phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao

gồm:

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

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

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

34.6

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số Cổ phần phổ thông

của VIETNAM AIRLINES trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng

có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ

đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho

VIETNAM AIRLINES ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc

Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số

lượng và loại Cổ phần Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu, và nội dung

đề nghị đưa vào chương trình họp. 

 Điều 18 Khoản 4 Điều lệ 

mẫu, Điều 114 Khoản 2 LDN

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số Cổ phần phổ thông của

VIETNAM AIRLINES trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến

nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải

được làm bằng văn bản và phải được gửi cho VIETNAM AIRLINES ít nhất 03

(ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến

nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn

cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân

hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoăc số

quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức ; số lượng và

loại Cổ phần Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu và nội dung kiến nghị đưa vào

chương trình họp.  

34.7

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông chỉ có quyền từ chối 

những kiến nghị liên quan đến Khoản 6 Điều này trong các trường 

hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không 

đúng nội dung;

b. Vào thời điểm chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp , Cổ đông 

hoặc nhóm Cổ đông không có đủ 10% tổng số Cổ phần phổ thông 

trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng; hoặc 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng Cổ đông.

Điều 18 Khoản 5 Điều lệ 

mẫu

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông chỉ có quyền từ chối những kiến 

nghị liên quan đến Khoản 6 Điều này  nếu thuộc một  trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội 

dung;

b. Vào thời điểm kiến nghị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không có đủ 10% tổng 

số Cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng; hoặc 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ 

đông.
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34.10

Kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm toán  phải được mời dự họp 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên để phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng 

Cổ đông về  các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính năm trong 

trường hợp báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ trọng yếu. 

 Điều 14 Khoản 2 Điều lệ 

mẫu

Đại diện công ty kiểm toán độc lập phải được mời dự họp Đại hội đồng Cổ đông

thường niên để giải thích các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính năm trong

trường hợp báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ trọng yếu.  

35.1

Các Cổ đông là cá nhân có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền 

bằng văn bản cho người khác  dự họp  Đại hội đồng Cổ đông. Người 

được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ đông của VIETNAM 

AIRLINES. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức không 

được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội đồng Cổ đông trừ 

trường hợp được Cổ đông là tổ chức đó đồng ý và không được tham 

gia ứng cử với tư cách cá nhân mình.

 Điều 16 Khoản 1 Điều lệ 

mẫu

Các Cổ đông là cá nhân có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản 

cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp  Đại hội đồng Cổ đông hoặc thông qua một 

trong các hình thức quy định tại Khoản 4 Điều 29 Điều lệ này.Trường hợp có 

nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và 

số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.  Người được ủy quyền không 

nhất thiết phải là Cổ đông của VIETNAM AIRLINES. Người đại diện theo ủy 

quyền của Cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp 

Đại hội đồng Cổ đông trừ trường hợp được Cổ đông là tổ chức đó đồng ý và không 

được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình.

35.3

Việc ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải được

lập bằng văn bản theo mẫu của VIETNAM AIRLINES. Người được ủy

quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền này

khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Văn bản ủy quyền của Cổ

đông phải bao gồm các chữ ký theo quy định sau:

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại  hội đồng Cổ đông phải được 

lập bằng văn bản theo mẫu của VIETNAM AIRLINES. Người được ủy quyền dự 

họp Đại hội đồng Cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền này  và các tài liệu 

khác chứng minh tư cách hợp lệ theo yêu cầu của VIETNAM AIRLINES  khi đăng 

ký dự họp trước khi vào phòng họp. Văn bản ủy quyền của Cổ đông phải bao 

gồm các chữ ký theo quy định sau:

a. Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của

Cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

a. Trường hợp Cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ

ký của Cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy

quyền dự họp;

b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức ủy

quyền cho người khác dự họp thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người

đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức, chữ ký của người đại diện

theo pháp luật của Cổ đông và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

b. Trường hợp Cổ đông tổ chức là người ủy quyền   người đại diện theo ủy 

quyền của Cổ đông là tổ chức ủy quyền  lại  cho người khác dự họp thì giấy ủy 

quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo 

pháp luật của Cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức được ủy quyền dự họp;

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại

diện theo pháp luật của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
Giữ nguyên

35.4

Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy 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 ủy quyền

cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa

đăng ký với VIETNAM AIRLINES).

 Điều 16 Khoản 3 Điều lệ 

mẫu

Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ 

định người  đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ 

định người  đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc 

bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó  (nếu trước đó chưa đăng ký với VIETNAM 

AIRLINES)

36.1

Vào ngày tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, các Cổ đông có quyền dự

họp theo danh sách tiến hành đăng ký dự họp Đại hội đồng Cổ đông đến

khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các Cổ đông có quyền dự họp có mặt.

Điều 142 Khoản 1 LDN, 

Điều 20 Khoản 1 Điều lệ 

mẫu

Trước khi khai mạc cuộc họp, VIETNAM AIRLINES phải tiến hành thủ tục đăng 

ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự 

họp có mặt đăng ký hết

Điều 16 Khoản 2 Điều lệ 

mẫu
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36.3.a

Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng Cổ 

đông do Hội đồng Quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội 

đồng Quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp 

Đại hội đồng Cổ đông theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được 

người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ 

đông bầu Chủ tọa của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tọa không 

nhất thiết phải là thành viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp bầu Chủ tọa, 

tên Chủ tọa được đề cử trong số những người dự họp và số phiếu bầu cho 

Chủ tọa phải được công bố, người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa 

cuộc họp

 Điều 142 Khoản 2 LDN, 

Điều 20 Khoản 4 Điều lệ mẫu

Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông do 

Hội đồng Quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt 

hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng Quản trị còn lại 

bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông theo 

nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban 

kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng 

Cổ đông trong số những người dự họp  Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên 

Hội đồng Quản trị. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử trong số 

những người dự họp và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố,và người có 

số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp

36.3.d
Đại hội đồng Cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu

nhưng không quá 03 (ba) người theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

Điều 142 Khoản 3 điểm d 

LDN và Điều 20 Khoản 2 

Điều lệ mẫu

Đại hội đồng Cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu  nhưng 

không quá 03 (ba) người theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

36.4

Đại hội đồng Cổ đông thông qua chương trình và nội dung họp ngay

trong phiên khai mạc. Chương trình nêu rõ thời gian đối với từng vấn đề

trong nội dung chương trình họp. Chủ tọa 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.

Điều 142 Khoản 3 LDN, 

Điều 20 Khoản 5 Điều lệ mẫu

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết nêu rõ thời gian

đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chủ tọa 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.

36.10

Chủ tọa hoặc Thư ký cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông có thể tiến hành

các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng Cổ đông

một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội đồng Cổ đông phản ánh

được mong muốn của đa số Cổ đông, người đại diện được Cổ đông ủy

quyền tham dự.

Điều 142 Khoản 4 LDN, 

Điều 20 Khoản 6 Điều lệ mẫu

Chủ tọa hoặc Thư kýcuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông có thể tiến hành các hoạt

động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ và

có trật tự; theo chương trình đã được thông qua và hoặc để Đại hội đồng Cổ đông

phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu Cổ đông, đại diện được ủy quyền

tham dự.

36.11

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:…

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.

Điều 20 Khoản 9 Điều lệ 

mẫu

 Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông  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:…

 Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông  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.
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không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

36.12

Trong trường hợp tại Đại hội đồng Cổ đông có áp dụng các biện pháp nói

trên, Hội đồng Quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:

b. Bố trí, tổ chức để những Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

không dự họp được hoặc cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ

hiện đại để nhóm các Cổ đông ở xa có thể đồng thời tham gia vào cuộc

họp Đại hội đồng Cổ đông một cách tốt nhất tại địa điểm khác với Địa

điểm chính của đại hội, bao gồm hướng dẫn Cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu

quyết thông qua họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến.

Điều 20 Khoản 10 Điều lệ 

mẫu, Điều 8 Khoản 3 NĐ 71

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông áp dụng các biện pháp nói trên,

Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông Hội đồng Quản trị khi xác định địa

điểm đại hội có thể:

b. Bố trí, tổ chức để những Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp

được hoặc cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại để nhóm các

Cổ đông ở xa có thể đồng thời tham gia vào cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông một

cách tốt nhất tại địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội, bao gồm hướng

dẫn Cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu

điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh

nghiệp và Điều lệ này, 

37.1
Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện

cho ít nhất 65% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 141 Khoản 1 LDN, 

Điều 19 Khoản 1 Điều lệ mẫu
Giữ nguyên

37.2

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba 

mươi) phút kể từ thời điểm ấn định  khai mạc Đại hội, người triệu tập 

họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong 

vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ 

đông lần thứ nhất. Đại hội đồng Cổ đông  triệu tập lại  chỉ được tiến 

hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông và những người đại 

diện theo ủy quyền dự họp  đại diện cho ít nhất 51% tổng số Cổ phần có 

quyền biểu quyết. 

Điều 141 Khoản 2 LDN, 

Điều 19 Khoản 2 Điều lệ mẫu

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) 

phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc 

họp. Cuộc họp  Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba 

mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp  Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. 

Cuộc họp  Đại hội đồng Cổ đông triệu tập  lần thứ hai  chỉ được tiến hành khi có 

số Cổ đông dự họp  đại diện ít nhất 51%  tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết. 

37.3

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ 

số đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn 

định khai mạc Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được 

triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành 

Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không 

phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và 

được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến 

được phê chuẩn tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

Điều 141 Khoản 3 LDN, 

Điều 19 Khoản 3 Điều lệ mẫu

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại 

biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc 

Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong 

vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong 

trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có 

quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp  số lượng Cổ đông hay đại diện ủy 

quyền tham dự và, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề 

dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

38,2

Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các vấn đề sau 

đây phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội đồng Cổ đông

d. Quyết định số lượng TV HĐQT, TV BKS; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

TV HĐQT, TV BKS

Điều 136.3 (b), 143.2, 144, 

156.3 LDN

Điều 14.3 (c) và Điều 21 

Điều lệ mẫu

Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây phải 

được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

d. Quyết định số lượng TV HĐQT, KSV ; Bầu bổ sung  miễn nhiệm, bãi nhiệm TV 

HĐQT, KSV trong trường hợp số TV HĐQT, BKS còn lại ít hơn số thành viên theo 

quy định của pháp luật hoặc số TV HĐQT bị giảm quá 1/3 so với số lượng thành 

viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

38.3 3. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua tại cuộc họp nếu:
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Điều lệ hiện hành
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a. Được số Cổ đông đại diện từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả

các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người 

đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, đối

với các vấn đề sau: 

Điều 144 Khoản 1 LDN, 

Điều 21 Khoản 3 Điều lệ 

mẫu

a. Được số Cổ đông đại diện từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền

có mặt tại cuộc họp  Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, đối với các vấn đề sau: 

(iv) Quyết định giao dịch bán tài sản của VIETNAM AIRLINES hoặc chi

nhánh hoặc giao dịch mua tài sản của VIETNAM AIRLINES hoặc chi

nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo

tài chính gần nhất được kiểm toán của VIETNAM AIRLINES. 

 Điều 21 Khoản 3 Điều lệ 

mẫu

(iv)  Quyết định giao dịch bán tài sản của VIETNAM AIRLINES hoặc chi nhánh

hoặc giao dịch mua tài sản của VIETNAM AIRLINES hoặc chi nhánh có giá trị từ

35% trở lên tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES  được ghi trong báo cáo

tài chính gần nhất được kiểm toán của VIETNAM AIRLINES. 

b. Được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện

theo ủy quyền dự họp chấp thuận đối với các vấn đề khác thuộc thẩm

quyền của Đại hội đồng Cổ đông, trừ trường hợp quy định tại Điểm a

Khoản này. 

Điều 144 Khoản 2 LDN, 

Điều 21 Khoản 1 Điều lệ mẫu

b. Được số Cổ đông đại diện từ  65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 

tại cuộc họp tại Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận đối với các vấn đề khác thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 

này và Khoản 4 Điều này

38.4

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có 

tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số Cổ phần sở hữu nhân 

với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và 

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên. 

Điều 144.3 LDN.

Điều 21 Khoản 2 Điều lệ mẫu

4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát thực hiện

theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh

nghiệp . 

38.5

Trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng

văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi

được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số Cổ phần có quyền biểu

quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông

trực tiếp biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. 

Điều 144 Khoản 4 LDN, 

Điều 22 Khoản 9 Điều lệ mẫu

5.   Trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

thì nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được số Cổ đông đại

diện ít nhất 75% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như

nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông trực tiếp biểu quyết thông qua tại cuộc họp

Đại hội đồng Cổ đông. 

.  

39.2

Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của

Đại hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu

lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết 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 10

(mười) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến, cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu

kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 34 Điều lệ này. 

Điều 145 Khoản 2 LDN, 

Điều 22 Khoản 2 Điều lệ 

mẫu.

Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội

đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm

theo dự thảo nghị quyết 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 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

Việc lập danh sách Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến, cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và

tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 34 Điều lệ này. 

39.4

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.

Điều 22 Khoản 4 Điều lệ 

mẫu.

4. 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 hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy 

quyền
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Điều 
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39.5

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến VIETNAM AIRLINES 

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 VIETNAM 

AIRLINES phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được 

quyền mở trước khi kiểm phiếu; hoặc 

Bỏ vì trùng với quy định tại 

Khoản 4 Điều này

5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến VIETNAM AIRLINES 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 VIETNAM AIRLINES phải được 

đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm 

phiếu; hoặc 

39.6

Các phiếu lấy ý kiến gửi về VIETNAM AIRLINES nhận được sau thời

hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không

hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham

gia biểu quyết. 

Điều 145 Khoản 4 LDN, 

Điều 22 Khoản 5 Điều lệ mẫu

6. Các phiếu lấy ý kiến gửi về VIETNAM AIRLINES nhận được sau thời hạn đã 

xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở  trong trường hợp gửi thư 

hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư 

điện tử là  không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu 

không tham gia biểu quyết. 

39.7

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 

VIETNAM AIRLINES. 

Điều 22 Khoản 6 Điều lệ mẫu

7. 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 là 

Người điều hành   VIETNAM AIRLINES

39.8

Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến cho tất cả các Cổ đông có 

quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông của VIETNAM AIRLINES trong 

vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc công bố 

trên trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES 

Điều 22 Khoản 7 Điều lệ mẫu

Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến cho tất cả các Cổ đông có quyền 

tham dự Đại hội đồng Cổ đông của VIETNAM AIRLINES trong vòng 15 (mười 

lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc công bố trên trang thông tin điện tử 

của VIETNAM AIRLINES trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm kết 

thúc kiểm phiếu

40.1

Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại Cổ 

phần ưu đãi (nếu có) có hiệu lực khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 

65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp thông qua 

đồng thời được Cổ đông sở hữu ít nhất 75 % quyền biểu quyết của Cổ 

phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. 

 Điều 17 Khoản 1 Điều lệ 

mẫu

Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại Cổ phần ưu đãi

(nếu có) có hiệu lực khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả các Cổ đông dự họp thông qua đồng thời được Cổ đông sở hữu ít

nhất 7565% quyền biểu quyết của Cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. 

41.1

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi 

âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp 

được lập bằng tiếng Việt, gồm các nội dung chủ yếu sau: 

f. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết trong đó 

nêu rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ 

lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp;

 Điều 146 Khoản 2 điểm g 

LDN, Điều 23 Khoản 1 điểm 

g Điều lệ mẫu.

f. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết trong đó nêu rõ phương 

thức biểu quyết,  tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ,  tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến;  tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự 

họp

41.3

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký

dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan

gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của

VIETNAM AIRLINES. 

 Điều 23 Khoản 5 Điều lệ 

mẫu

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp , 

toàn văn  nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo

thông báo mời họp phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES. 

HĐQT
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Điều 43. Hội đồng quản trị

4. Nguyên tắc đề cử người vào Hội đồng Quản trị được thực hiện như 

sau: Các Cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít 

nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các 

ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

a. Từ 5% đến dưới 10% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề 

cử 01 (một) ứng viên; 

b. Từ 10% đến dưới 30% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; 

c. Từ 30% đến dưới 40% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; 

d. Từ 40% đến dưới 50% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; 

e. Từ 50% đến dưới 60% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; 

f. Từ 60% đến dưới 70% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; 

g. Từ 70% đến dưới 80% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và

h. Từ 80%  tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối 

đa 08 (tám) ứng viên.

5. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề 

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 

quy định tại Quy định nội bộ về quản trị VIETNAM AIRLINES. Thủ tục 

Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị 

phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng Cổ đông thông 

Điều 25 Điều lệ mẫu, Điều 

114 Khoản 2 LDN 

Điều 43. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng

viên Hội đồng Quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông và công

bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

trên trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES để Cổ đông có thể tìm hiểu

về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng Quản trị phải có cam

kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân

được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được

bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng

Quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

....

2. Nguyên tắc đề cử người vào Hội đồng Quản trị được thực hiện như sau: Các Cổ

đông sở hữu Cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có

quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông

hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

a. Từ 5% đến dưới 10% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một)

ứng viên; 

b. Từ 10% đến dưới 30% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa

02 (hai) ứng viên; 

....

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử vẫn

không đủ số lượng cần thiết, .......theo quy định pháp luật

44 Điều 43. Hội đồng quản trị Điều 44. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

43.2

Hội đồng Quản trị phải có tối thiểu là 05 (năm) thành viên và không quá

09 (chín) thành viên, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể sẽ do

Đại hội đồng Cổ đông quyết định phù hợp với yêu cầu hoạt động trong

từng thời kỳ. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị cần bảo đảm sự cân đối

giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và

lĩnh vực hoạt động kinh doanh của VIETNAM AIRLINES, trong đó có

các thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách và các thành viên Hội đồng

Quản trị kiêm nhiệm. Đồng thời, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị cần

đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành với các thành viên

không điều hành và thành viên độc lập. Tổng số Thành viên Hội đồng

Quản trị không điều hành và/hoặc Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

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 và/hoặc

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập được xác định theo phương thức

làm tròn xuống.  

Điều 13 NĐ 71, Điều 26 

Điều lệ mẫu

Hội đồng Quản trị phải có tối thiểu là 05 (năm) thành viên và không quá 09 (chín)

thành viên, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể sẽ do Đại hội đồng Cổ

đông quyết định phù hợp với yêu cầu hoạt động trong từng thời kỳ. Cơ cấu thành

viên Hội đồng Quản trị cần bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và

kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của

VIETNAM AIRLINES và có xét yếu tố về giới , trong đó có các thành viên Hội

đồng Quản trị chuyên trách và các thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm. Đồng

thời, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành

viên điều hành với các thành viên không điều hành và thành viên độc lập. Tổng số

Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành và/hoặc Thành viên Hội đồng

Quản trị độc lập 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 và/hoặc 

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn

xuống.  
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44.3

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội 

đồng Quản trị  là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số lần 

không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản trị cùng 

kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng 

Quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản 

công việc

Điều 26 Khoản 1 Điều lệ 

mẫu, 

Điều 150 Khoản 2, Điều 156 

Khoản 3 LDN

3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản 

trị là   không quá  05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì 

các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi có thành 

viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

44.4

Thành viên Hội đồng Quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng 

Quản trị trong các trường hợp sau:

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính 

của Công ty;

c. Thành viên đó bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

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;

Điều 26 Khoản 3 Điều lệ 

mẫu 

6. Thành viên Hội đồng Quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị 

trong các trường hợp sau:

b. Thành viên đó có đơn từ chức

c. Thành viên đó rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng Quản trị có 

những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ thành viên 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 trừ trường hợp bất khả kháng

....

j. Thành viên đó cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho VIETNAM AIRLINES 

với tư cách là ứng viên Hội đồng Quản trị 

44.2

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Người quản lý trong 

việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của VIETNAM

AIRLINES.

Điều 149 Khoản 2 điểm k 

LDN, Điều 27 Khoản 2 điểm 

d Điều lệ mẫu

Chuyển xuống Khoản 3 Điều 45 mới:

Giám sát, chỉ đạo Người điều hành VIETNAM AIRLINES  trong việc điều hành 

công việc kinh doanh hàng ngày của VIETNAM AIRLINES.

43,7 (cũ)

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 và phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều này. 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.

Bỏ

45.3

 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do Pháp luật, Điều lệ 

VIETNAM AIRLINES 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: 

45.3.d

Quyết định cơ cấu tổ chức của VIETNAM AIRLINES; Quyết định ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và các văn bản 

quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES phù hợp với Điều lệ này và quy 

định Pháp luật;

Điều 27 Khoản 2 điểm h 

Điều lệ mẫu

Quyết định cơ cấu tổ chức của VIETNAM AIRLINES; Quyết định ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và các văn bản quản lý nội bộ 

của VIETNAM AIRLINES phù hợp với Điều lệ này và quy định Pháp luật;  Quyết 

định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp 

thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ Cổ đông
11



Điều 

khoản 

(mới)

Điều lệ hiện hành
Căn cứ pháp lý, tiếp thu, 

không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

44.4.m

Giải quyết các khiếu nại của VIETNAM AIRLINES đối với Người quản 

lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của VIETNAM AIRLINES để 

giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người quản 

lý đó 

Điều 27 Khoản 2 điểm e 

Điều lệ mẫu

Giải quyết các khiếu nại của VIETNAM AIRLINES đối với Người điều hành 

VIETNAM AIRLINES  cũng như quyết định lựa chọn đại diện của VIETNAM 

AIRLINES để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người 

quản lý đó 

45.3.o
Đề xuất các loại Cổ phần có thể phát hành và tổng số Cổ phần phát hành

theo từng loại;

Điều 27 Khoản 2 điểm k 

Điều lệ mẫu

Đề xuất các loại Cổ phần có thể phát hành và tổng số Cổ phần phát hành theo 

từng loại;

45.3.p
Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép

người sở hữu mua Cổ phần theo mức giá định trước;

Điều 27 Khoản 2 điểm l 

Điều lệ mẫu

Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và  trái phiếu kèm  chứng quyền 

cho phép người sở hữu mua Cổ phần theo mức giá định trước;

45.3.q
Quyết định giá chào bán trái phiếu, Cổ phần và các chứng khoán chuyển

đổi  trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền;

Điều 27 Khoản 2 điểm m 

Điều lệ mẫu

Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu,  Cổ phần và các chứng khoán 

chuyển đổi  trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền;

45.3.r
Đề xuất mức Cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả Cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 
Điều 27 Khoản j Điều lệ mẫu 

Đề xuất mức Cổ tức được trả hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả Cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

45.4
5. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn trước khi 

thực hiện

45.4.a

Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và 

trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 

phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng 

thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng 

lớn của VIETNAM AIRLINES phù hợp với quy định tại Điều lệ này và 

các văn bản quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES; 

 Điều 27 Khoản 3 điểm c 

Điều lệ mẫu

Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường 

hợp quy định tại Khoản 2 Điều 135,  Khoản 1 và  Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh 

nghiệp phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng thời 

điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của 

VIETNAM AIRLINES phù hợp với quy định tại Điều lệ này và các văn bản quản 

lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES

45.4.g

Việc định giá các tài sản góp vào VIETNAM AIRLINES không phải bằng 

tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của 

VIETNAM AIRLINES, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

Điều 27 Khoản 3 điểm h Điều 

lệ mẫu

g. Việc định giá các tài sản góp vào VIETNAM AIRLINES không phải bằng tiền 

liên quan đến việc trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của VIETNAM 

AIRLINES, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ 

và bí quyết công nghệ;

45.4.h Việc VIETNAM AIRLINES mua lại không quá 10% mỗi loại Cổ phần;
 Điều 27 Khoản 3 điểm i Điều 

lệ mẫu

h. Việc VIETNAM AIRLINES mua lại hoặc thu hồi  không quá 10% mỗi loại 

tổng số Cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 (mười hai) tháng; 

45.4.i i. Quyết định mức giá mua lại Cổ phần của VIETNAM AIRLINES;
 Điều 27 Khoản 3 điểm j Điều 

lệ mẫu 
i. Quyết định mức giá mua lại hoặc thu hồi  Cổ phần của VIETNAM AIRLINES

44.7

7. 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 

Tổng giám đốc và những Người 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 VIETNAM AIRLINES bị coi là 

không có giá trị và chưa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Điều 149 Khoản 2 điểm k 

LDN;

Điều 27 Khoản 4 Điều lệ 

mẫu

7. 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 N gười điều hành 

VIETNAM AIRLINES  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 VIETNAM 

AIRLINES bị coi là không có giá trị và chưa được Đại hội đồng Cổ đông thông 

qua.

46.1
Hội đồng Quản trị bầu ra một Chủ tịch trong số các thành viên Hội 

đòng Quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán
Điều 152 Khoản 1 LDN Giữ nguyên 
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Điều 

khoản 

(mới)

Điều lệ hiện hành
Căn cứ pháp lý, tiếp thu, 

không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

46.3.k

Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

k. Đảm bảo rằng người lao động có thể báo cáo với Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị và Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về những vấn đề bất 

thường liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động và các vấn đề 

chung, kể cả các vi phạm về quy tắc đạo đức của VIETNAM AIRLINES;

k. Đảm bảo rằng người lao động có thể báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về những vấn đề bất thường liên quan đến

tình hình tài chính, hoạt động và các vấn đề chung, kể cả các vi phạm về quy tắc

đạo đức của VIETNAM AIRLINES;

47.3

Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách trong ban quản lý, điều hành

tại doanh nghiệp được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có).

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm không tham gia ban quản lý,

điều hành tại doanh nghiệp được hưởng thù lao, phụ cấp trách nhiệm (nếu

có). Khi thành viên Hội đồng Quản trị 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 (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm), 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.  

Điều 28 Khoản 3 Điều lệ mẫu

3. Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại 

doanh nghiệp được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có). Thành 

viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm không tham gia ban quản lý, điều hành tại 

doanh nghiệp được hưởng thù lao, phụ cấp trách nhiệm (nếu có). Khi thành 

viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc làm việc tại các Ủy ban 

giúp việc 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 (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm), 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.  

47.5

Các thành viên của Hội đồng Quản trị được thanh toán tất cả các chi 

phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác theo quy định khi thực 

hiện nhiệm vụ được giao bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong 

việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, hoặc các Ủy ban của 

Hội đồng Quản trị. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị được tính 

vào chi phí kinh doanh của VIETNAM AIRLINES.

Điều 28 Khoản 4 Điều lệ mẫu

5. Các thành viên của Hội đồng Quản trị được thanh toán tất cả các chi phí đi 

lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác  theo quy định mà họ đã phải chi trả 

khi thực hiện nhiệm vụ được giao trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị 

bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong việc tham gia các cuộc họp của  Đại 

hội đồng Cổ đông ,  Hội đồng Quản trị, hoặc các Ủy ban  giúp việc  của Hội đồng 

Quản trị. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của VIETNAM AIRLINES

48.2

Thành viên Hội đồng Quản trị của VIETNAM AIRLINES không được 

đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty 

khác, trừ trường hợp là thành viên hội đồng quản trị của các Công ty 

con, Công ty liên kết của VIETNAM AIRLINES hoặc là người đại diện 

của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.  

Điều 12 Khoản 3 NĐ 71 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị của VIETNAM AIRLINES không được đồng

thời là thành viên hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp

là thành viên hội đồng quản trị của các Công ty con, Công ty liên kết của

VIETNAM AIRLINES hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty

đầu tư chứng khoán.  
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49

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông

thường niên tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của VIETNAM AIRLINES trong năm tài

chính;

2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng

thành viên Hội đồng Quản trị;

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các nghị quyết, quyết

định của Hội đồng Quản trị;

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc;

5. Kết quả giám sát đối với Người quản lý khác;

6. Các kế hoạch trong tương lai. 

Điều 149 Khoản 2 điểm k 

LDN;

Điều 9 NĐ 71

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 

theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, 

ngoài ra phải đảm bảo có tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của VIETNAM AIRLINES trong năm tài chính;

2. Hoạt động, tThù lao, và chi phí hoạt động  và các lợi ích khác  của Hội đồng 

Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Khoản 3 Điều 158 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng Quản trị;

4. Hoạt động của các Ủy ban giúp việc của Hội đồng Quản trị;

5.Kết quả giám sát đối với Người điều hành VIETNAM AIRLINES;

7. Các kế hoạch trong tương lai. 

50.1

Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch Hội

đồng Quản trị và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tổ

chức trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội

đồng Quản trị nhiệm kỳ đó. Thành viên Hội đồng Quản trị có số phiếu bầu

cao nhất sẽ phải triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị đầu tiên. Trường

hợp có nhiều hơn 01 (một) 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. 

Điều 153 Khoản 1 LDN, 

Điều 30 Khoản 1 Điều lệ mẫu

Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tổ chức trong vòng 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ đó. 

Thành viên Hội đồng Quản trị có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất  sẽ phải triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị đầu tiên. Trường hợp có nhiều 

hơn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 

ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn  01 (một) người 

trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số. 

50.3

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập cuộc

họp bất thường theo đề nghị của một trong các đối tượng sau:

a. Tổng giám đốc hoặc Ban kiểm soát; 

b. Ít nhất 02 (hai) thành viên điều hành của Hội đồng Quản trị ; 

c. Ít nhất 05 (năm) Người quản lý khác  của VIETNAM AIRLINES; hoặc

d. Các trường hợp khác do Hội đồng Quản trị quyết định tại Quy chế tổ

chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 153 Khoản 4 LDN, 

Điều 30 Khoản 3 Điều lệ mẫu

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập cuộc họp bất

thường theo đề nghị của một trong các đối tượng sau:

a. Tổng giám đốc hoặc Ban kiểm soát; 

b. Ít nhất 02 (hai) thành viên điều hành của Hội đồng Quản trị ; 

c. Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 (năm) người điều hành khác của VIETNAM

AIRLINES; hoặc

d. Các trường hợp khác do Hội đồng Quản trị quyết định tại Quy chế tổ chức và

hoạt động của Hội đồng Quản trị.

50.5

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 VIETNAM AIRLINES.

Điều 30 Khoản 5 Điều lệ 

mẫu

Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán viên độc lập  thực hiện kiểm 

toán báo cáo tài chính của VIETNAM AIRLINES,  Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình 

VIETNAM AIRLINES.
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50.6

Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng Quản trị

gửi thông báo mời họp ít nhất 05 (năm) ngày trước ngày họp, các thành

viên Hội đồng Quản trị có thể khước từ quyền nhận thông báo mời họp

bằng văn bản và việc khước từ này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo

mời họp làm bằng văn bản và bằng tiếng Việt, trong đó nêu rõ chương

trình, thời gian và địa điểm họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm

theo thông báo mời họp là các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu

quyết của thành viên Hội đồng Quản trị. Thông báo mời họp gửi bằng bưu

điện, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác và phải bảo đảm đến được

địa chỉ của từng thành viên Hội đồng Quản trị được đăng ký tại

VIETNAM AIRLINES.

Điều 30 Khoản 7 Điều lệ mẫu

Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng Quản trị gửi thông

báo mời họp ít nhất 05 (năm) ngày trước ngày họp, các thành viên Hội đồng Quản

trị có thể từ chối quyền nhận thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này

có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng Quản trị

có hiệu lực hồi tố. Thông báo mời họp làm bằng văn bản và bằng tiếng Việt, trong

đó nêu rõ chương trình, thời gian và địa điểm họp, các vấn đề thảo luận và quyết

định. Kèm theo thông báo mời họp là các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu

biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị. Thông báo mời họp gửi bằng thư bưu 

điện, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ

liên lạc của từng thành viên Hội đồng Quản trị và các Kiểm soát viên được đăng

ký tại VIETNAM AIRLINES.

50.8

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tiến hành tại trụ sở VIETNAM

AIRLINES hoặc những địa điểm khác thuận tiện trên lãnh thổ Việt Nam

hoặc tại địa điểm khác theo sự nhất trí của các thành viên Hội đồng Quản

trị.

 Điều 30 Khoản 6 Điều lệ 

mẫu 

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tiến hành tại trụ sở VIETNAM AIRLINES

hoặc những địa điểm khác thuận tiện trên lãnh thổ Việt Nam hoặc tại địa điểm khác 

theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được sự nhất trí của các thành

viên Hội đồng Quản trị.

50.9

Cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất được tiến hành khi có ít nhất 3/4

(ba phần tư) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp tham

dự hoặc qua người đại diện (người được ủy quyền)  thay thế là một trong

các thành viên Hội đồng Quản trị khác nếu được đa số thành viên Hội

đồng Quản trị chấp thuận.

 Điều 30 Khoản 8 Điều lệ  

mẫu

Các cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất được tiến hành khi có ít nhất 3/4 (ba

phần tư) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp tham dự hoặc 

thông qua người đại diện (người được ủy quyền)  thay thế là một trong các thành

viên Hội đồng Quản trị khác nếu được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp

thuận.

50.10

Thành viên Hội đồng Quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội

đồng Quản trị. Khi không trực tiếp dự họp, thành viên Hội đồng Quản trị

được ủy quyền biểu quyết cho thành viên Hội đồng Quản trị khác nếu

được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận hoặc gửi ý kiến biểu

quyết bằng văn bản. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc không

phải là thành vien Hội đồng Quản trị có quyền dự các cuộc họp Hội đồng

Quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Điều 153.7, 153.10 LDN, 

Điều 30.8 Điều lệ mẫu

Thành viên Hội đồng Quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng

Quản trị. Khi không trực tiếp dự họp, thành viên Hội đồng Quản trị được ủy quyền

biểu quyết cho thành viên Hội đồng Quản trị người khác nếu được đa số thành viên

Hội đồng Quản trị chấp thuận hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Hình thức

và nội dung ủy quyền được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội

đồng Quản trị. Kiểm soát viên hoặc Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội

đồng Quản trị có quyền dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, có quyền thảo luận

nhưng không được biểu quyết.

50.11

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 hoặc là kết hợp

tất cả các 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

trong trường hợp này là địa điểm nơi nhóm thành viên Hội đồng Quản trị

đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm

Chủ tọa cuộc họp hiện diện.

 Điều 30 Khoản 9 Điều lệ  

mẫu

Việc trao đổi thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua

điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả các 

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 trong trường hợp này là địa

điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng Quản trị nơi nhóm thành viên Hội

đồng Quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa 

điểm có mặt  Chủ tọa cuộc họp hiện diện.
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Điều 

khoản 

(mới)

Điều lệ hiện hành
Căn cứ pháp lý, tiếp thu, 

không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

51.2.a

a.  Trừ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng

Quản trị tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết

tại cuộc họp Hội đồng Quản trị. Nếu thành viên Hội đồng Quản trị không

thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn

bản cho một thành viên Hội đồng quản trị khác (là đối tượng được phép

tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội

đồng Quản trị chấp thuận. 

  Điều 153 Khoản 10 LDN và 

Điều 30 Khoản 8 Điều lệ mẫu

a.  Trừ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng Quản trị

tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp Hội

đồng Quản trị. Nếu thành viên Hội đồng Quản trị không thể tham dự cuộc họp thì

có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng

quản trị khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) người khác  thực hiện

biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận. 

51.2.b

Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, 

giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc Người có liên quan tới 

thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với 

lợi ích của VIETNAM AIRLINES và sự có mặt của thành viên đó không 

được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp , đông thời 

cũng không được nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng Quản trị khác 

để tham gia biểu quyết vấn đề đó

Điều 30 Khoản 11 Điều lệ 

mẫu

Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc Người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích 

và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của VIETNAM 

AIRLINES và sự có mặt của thành viên đó không được tính vào số lượng thành 

viên tối thiểu 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,  đông thời cũng không được 

nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng Quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn 

đề đó

51.2.c

c. Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền 

lợi của thành viên Hội đồng Quản trị hoặc liên quan đến quyền được 

biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị và những nghi ngờ đó 

không được thành viên Hội đồng Quản trị đó tự nguyện giải quyết 

bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó sẽ được 

chuyển tới Chủ tọa của cuộc họp quyết định.

Phán quyết của Chủ tọa sẽ có giá trị cuối cùng và có tính kết luận trừ 

trường hợp khi bản chất hoặc mức độ quyền lợi của thành viên Hội 

đồng Quản trị có liên quan đó chưa được công bố đầy đủ.

Điều 30 Khoản 11 điểm c 

Điều lệ mẫu

c. Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi của 

thành viên Hội đồng Quản trị hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của 

thành viên Hội đồng Quản trị và những nghi ngờ đó không được mà  thành 

viên Hội đồng Quản trị đó không  tự nguyện giải quyết bằng cách chấp thuận 

từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó sẽ được chuyển tới Chủ tọa của cuộc 

họp quyết định.

Phán quyết của Chủ tọa sẽ có giá trị là quyết định  cuối cùng và có tính kết luận 

trừ trường hợp khi bản chất hoặc mức độ quyền lợi tính chất hoặc phạm vi lợi 

ích  của thành viên Hội đồng Quản trị có liên quan đó chưa được công bố đầy 

đủ.

51.2.e

e. 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 VIETNAM AIRLINES 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 thành viên Hội 

đồng Quản trị không biết bản thân và Người có liên quan có lợi ích vào 

thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với VIETNAM AIRLINES, 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.

Điều 30 Khoản 12 Điều lệ 

mẫu

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 VIETNAM

AIRLINES và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai

bản chất, nội dung của quyền lợi đó lợi ích này trong tại cuộc họp đầu tiên của mà 

Hội đồng Quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề thảo luận về việc ký kết hợp đồng

hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng Quản trị không biết bản

thân và Người có liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký

với VIETNAM AIRLINES, 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 nêu trên  liên quan.

51.3.a

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được thông qua nếu được 

đa số thành viên Hội đồng Quản trị (trên 50%) có quyền tham gia biểu 

quyết dự họp chấp thuận bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản và 

biểu quyết theo ủy quyền. 

Điều 30 Khoản 13 Điều lệ 

mẫu

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên Hội đồng Quản trị (trên 50%) dự họp tán thành .  
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51.3.b

b. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ

phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và

phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất một giờ

trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của

tất cả những người dự họp. Phiếu biểu quyết hợp lệ bằng văn bản có giá trị

ngang bằng với phiếu biểu quyết của những người trực tiếp dự họp;

Điều 153 Khoản 9 LDN, 

Điều 30 Khoản 10 Điều lệ 

mẫu

b. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp

thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp

thông qua thư bỏ phiếu bằng văn bản,. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì

kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất một giờ trước

khi giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả

những người dự họp. Phiếu biểu quyết hợp lệ bằng văn bản có giá trị ngang bằng

với phiếu biểu quyết của những người trực tiếp dự họp;

51.4

4. Trường hợp Hội đồng Quản trị lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua 

quyết định về một vấn đề thì quyết định được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành bằng văn bản của đa số thành viên Hội đồng Quản trị có 

quyền tham gia 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 một 

cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết cũng có 

thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một 

văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội 

đồng Quản trị. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng 

Quản trị bằng văn bản được thực hiện theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và cụ thể hóa tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

Quản trị VIETNAM AIRLINES.

Điều 30 Khoản 14 Điều lệ 

mẫu

Trường hợp Hội đồng Quản trị lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về

một vấn đề thì quyết định được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành bằng văn bản

của đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền tham gia 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 một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết

cũng có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn

bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng Quản trị.

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản

được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và cụ thể hóa tại Quy chế tổ

chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VIETNAM AIRLINES.

52.1

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi vào Sổ biên bản 

......và bao gồm 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 của VIETNAM AIRLINES, nơi đăng ký kinh doanh;

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

c. Thời gian, hình thức và/hoặc địa điểm họp;

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp; 

họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; thành viên biểu quyết 

bằng văn bản;

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

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự 

diễn biến của cuộc họp;

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến;

h. Các nghị quyết, quyết định được thông qua; và

i. Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự 

họp. Trường hợp thành viên không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý 

do không ký biên bản; nếu không ghi rõ lý do thì biểu quyết của thành 

viên đó với những nội dung tại cuộc họp không có giá trị. Biên bản có 

thể được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 

(một) thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp.

Điều 154 Khoản 1 điểm d, i 

LDN; Điêu 16 Khoản 2 NĐ 

71, Điều 30 Khoản 15 Điều lệ 

mẫu

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi vào Sổ biên bản ...........và 

bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

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

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

c. Thời gian, địa điểm họp;

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp  và cách 

thức dự họp;  họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;  thành viên biểu 

quyết bằng văn bản; 

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

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp;

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến;

h. Các vấn đề đã được thông qua;

i. Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp. 

Trường hợp thành viên không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do không ký 

biên bản; nếu không ghi rõ lý do thì biểu quyết của thành viên đó với những 

nội dung tại cuộc họp không có giá trị. Biên bản có thể được lập thành nhiều 

bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng Quản 

trị tham gia cuộc họp. 17
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53.1.e

1.  Thành viên Hội đồng Quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm khi xảy ra một

trong các trường hợp sau:

e. Không đảm bảo yêu cầu về tính độc lập đối với Thành viên Hội đồng

Quản trị độc lập;

Bỏ điểm e do đã bỏ TV HĐQT độc lập

53.4

Trường hợp bị giảm quá một phần ba (1/3) so với tổng số thành viên Hội

đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ đông quyết định hoặc không đủ số

thành viên Hội đồng Quản trị tối thiểu theo quy định của Điều lệ này, thì

trong thời hạn không quá 60  ngày kể từ ngày bị giảm quá một phần ba

(1/3) và/hoặc không đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo quy

định, Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông để bầu bổ

sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 136.4, 156.3 LDN, 

Điều 14.4 (a) Điều lệ mẫu,

Trường hợp bị giảm quá một phần ba (1/3) so với tổng số thành viên Hội đồng

Quản trị do Đại hội đồng Cổ đông quyết định hoặc không đủ số thành viên Hội

đồng Quản trị tối thiểu theo quy định của Điều lệ này, thì trong thời hạn không quá

30  ngày kể từ ngày bị giảm quá một phần ba (1/3) và/hoặc không đủ số lượng

thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định, Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại

hội đồng Cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

55 Chưa có
Điều 18 NĐ 71, Điều 32 Điều 

lệ mẫu

Điều 55.  Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES 

1. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. 

Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES là  Thư ký VIETNAM 

AIRLINES theo quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của 

Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES do Hội đồng Quản trị quyết định, 

tối đa là năm (05) năm.

2. Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES phải dáp ứng các tiêu chuẩn 

sau:......

3.Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm....

4. Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES có các quyền và nghĩa vụ 

sau:....

57.2, 57.3

2. Cổ đông sở hữu Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 

ít nhất 06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử 

các ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đại 

diện/sở hữu:

….

3. Trường hợp số lượng các ứng cử 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 quy định tại quy định quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES. Cơ 

chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải 

được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 

trước khi tiến hành đề cử.

Điều 36 Điều lệ mẫu

2. Cổ đông sở hữu Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 

06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên 

vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đại diện/sở hữu:

….

2. Việc ứng cử, đề cử Kiếm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 43 Điều lệ này.  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 viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ 

chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị  quy định quản lý nội bộ của 

VIETNAM AIRLINES. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử 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.

BKS
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57.7

Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

7. Kịp thời thông báo cho Hội đồng Quản trị bằng văn bản trong vòng bốn

mươi tám (48) giờ khi phát hiện trường hợp vi phạm của thành viên Hội

đồng Quản trị, Tổng giám đốc hoặc Người quản lý của VIETNAM

AIRLINES đối với các nghĩa vụ quy định tại Điều 75 Điều lệ này......

Điều 165 Khoản 8 LDN;

Điều 38 Khoản 1 điểm d 

Điều lệ mẫu

Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

7. Kịp thời thông báo cho Hội đồng Quản trị bằng văn bản trong vòng bốn mươi

tám (48) giờ khi phát hiện trường hợp vi phạm của thành viên Hội đồng Quản trị,

Người điều hành VIETNAM AIRLINES đối với các nghĩa vụ quy định tại Điều

...Điều lệ này......

58.9

9. Có quyền hạn và trách nhiệm trong việc đề xuất Đại hội đồng Cổ 

đông phê chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, mức phí kiểm 

toán và mọi vấn đề có liên quan đến thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính; giám sát quá trình thực hiện công việc của kiểm toán độc lập; 

đánh giá hiệu quả công việc của kiểm toán độc lập; xem xét báo cáo tài 

chính định kỳ của VIETNAM AIRLINES do tổ chức kiểm toán độc lập 

thực hiện; 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; xem xét thư quản lý của kiểm 

toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Hội đồng Quản trị, Tổng giám 

đốc.

Điều 23 Khoản 1 Điều lệ 

mẫu

9. Có quyền hạn và trách nhiệm trong việc đề xuất Đại hội đồng Cổ đông phê 

chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập , mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có 

liên quan đến thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính  của VIETNAM AIRLINES ; 

giám sát quá trình thực hiện công việc của kiểm toán độc lập; đánh giá hiệu 

quả công việc của kiểm toán độc lập; xem xét báo cáo tài chính định kỳ của 

VIETNAM AIRLINES do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện; 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; 

xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Hội 

đồng Quản trị, Tổng giám đốc.

58.6

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 59 Điều lệ này, 

Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

6. Yêu cầu Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc  và các Người quản lý 

khác  cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

Điều 37 Khoản 3 điểm b Điều 

lệ mẫu

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 59 Điều lệ này, Trưởng Ban 

kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

6. Yêu cầu Hội đồng Quản trị, Người điều hành VIETNAM AIRLINES  cung cấp 

các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

61.5

5. Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị,  Tổng giám đốc  và 

những Người quản lý khác  phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời 

tất cả các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt 

động kinh doanh của VIETNAM AIRLINES theo yêu cầu của Ban kiểm 

soát và phải bảo đảm rằng tất cả bản sao chụp các thông tin tài chính 

và các thông tin khác được cung cấp cho các thành viên Hội đồng Quản 

trị cũng như các biên bản họp Hội đồng Quản trị sẽ phải được cung 

cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm và theo phương 

thức như đối với các thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 38 Khoản 2 Điều lệ 

mẫu, Điều 166 Khoản 5 LDN

5. Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị  và Người điều hành 

VIETNAM AIRLINES phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời tất cả các 

thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh 

của VIETNAM AIRLINES theo yêu cầu của Ban kiểm soát.  Người phụ trách 

quản trị VIETNAM AIRLINES  và phải bảo đảm rằng tất cả bản sao chụp các 

thông tin tài chính và các thông tin, tài liệu   khác được cung cấp cho Cổ đông 

và các thành viên Hội đồng Quản trị cũng như các biên bản họp  của Đại hội 

đồng Cổ đông và của  Hội đồng Quản trị sẽ phải được cung cấp cho  các Kiếm 

soát viên  vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với các thành viên 

Hội đồng Quản trị.

63.4

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện 

sau: 

4. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của VIETNAM 

AIRLINES và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm 

toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của 

VIETNAM AIRLINES;

Điều 37 Khoản 2 điểm b Điều 

lệ mẫu

4. Không  làm việc phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của VIETNAM 

AIRLINES và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc 

lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của VIETNAM AIRLINES 

trong  03 (ba) năm liền trước đó  ;
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68

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường

niên tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành

viên Ban kiểm soát;

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban

kiểm soát;

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc

và Người quản lý khác;

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội

đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Cổ đông

Điều 165 Khoản 1 LDN;

Điều 10 NĐ 71

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên

theo quy định tại điểm d, điểm đ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp, ngoài ra

tối thiểu phải bao gồm đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm

soát viên;

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban

kiểm soát;

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Người điều hành

VIETNAM AIRLINES ;

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản

trị, Tổng giám đốc và Cổ đông

71.5

Điều 70. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

5. Kiến nghị số lượng và các vị trí quản lý mà VIETNAM AIRLINES cần 

tuyển dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm 

thực hiện các hoạt động quản lý theo yêu cầu 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 Người quản lý;

Điều 35 Khoản 3 điểm e Điều 

lệ mẫu

Điều 70. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

5. Kiến nghị số lượng và các vị trí quản lý mà VIETNAM AIRLINES cần tuyển 

dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm  theo quy chế nội bộ và 

kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi  ích khác đối với Người điều hành VIETNAM 

AIRLINES  nhằm thực hiện các hoạt động quản lý theo yêu cầu 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 Người quản lý;

71.19

19. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật, Điều

lệ này, quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng

Quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc (nếu có).

Điều 35 Khoản 3 điểm i Điều 

lệ mẫu

19. Quyền và nghĩa vụ Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Pháp

luật, Điều lệ này, quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng

Quản trị, hợp đồng lao động ký với VIETNAM AIRLINES của Tổng giám đốc

(nếu có)

73.2

Tiền lương và chi phí cho hoạt động của Tổng giám đốc tính vào chi 

phí kinh doanh của VIETNAM AIRLINES theo quy định Pháp luật về 

thuế thu nhập doanh nghiệp, các quy định khác có liên quan của Pháp 

luật.

 Điều  158 Khoản 3 LDN 

2014, Điều 35 Khoản 1 Điều 

lệ mẫu

Tiền lương và chi phí cho hoạt động của Tổng giám đốc tính vào chi phí kinh

doanh của VIETNAM AIRLINES theo quy định Pháp luật về thuế thu nhập doanh

nghiệp, các quy định khác có liên quan của Pháp luật. Thù lao, tiền lương và lợi

ích khác của Tổng giám đốc được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài

chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của VIETNAM AIRLINES 

74.6

Hội đồng Quản trị miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc theo Điểm d 

Khoản 4 Điều này khi có đa số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp có 

quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế. 

Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có quyền phản đối việc miễn 

nhiệm, bãi nhiệm này tại Đại hội đồng Cổ đông tiếp theo gần nhất

Điều 23 Khoản 5 Điều lệ 

mẫu

Hội đồng Quản trị miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc theo Điểm d Khoản 4 

Điều này khi có đa số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp có quyền biểu quyết 

dự họp  tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế. Tổng giám đốc bị 

miễn nhiệm, bãi nhiệm có quyền phản đối việc miễn nhiệm, bãi nhiệm này tại Đại 

hội đồng Cổ đông tiếp theo gần nhất

Chương  

III Mục 6

NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ  NGƯỜI QUẢN 

LÝ VIETNAM AIRLINES

NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIẾM SOÁT 

VIÊN VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VIETNAM AIRLINES

Nội dung khác

TGĐ
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74

Điều 74. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý 

VIETNAM AIRLINES

1. Thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý VIETNAM AIRLINES có 

nghĩa vụ:

Chương X Điều lệ mẫu

Điều 75. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người

điều hành VIETNAM AIRLINES

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM

AIRLINES có nghĩa vụ:

43.6 (cũ)

Thành viên Hội đồng Quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng

Quản trị trong các trường hợp nêu tại Khoản 6 Điều này vẫn phải chịu

trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian

đương nhiệm. 

Bỏ vì trùng nội dung tại điều khoản về miễn nhiệm, bãi nhiệm

74.1.b (cũ)

b. Thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách

thành viên các Ủy ban của Hội đồng Quản trị, một cách trung thực và theo

cách thức mà mình tin là có lợi ích cao nhất cho VIETNAM AIRLINES và

với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm

nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự;

Bỏ vì trùng nội dung tại Điều 77 Điều lệ hiện hành

74.1.h

h. Thành viên Ban kiểm soát, Người quản lý VIETNAM AIRLINES và

những Người có liên quan với những người này không được sử dụng các

thông tin chưa được phép công bố của VIETNAM AIRLINES hoặc tiết lộ

cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 40 Khoản 2 Điều lệ mẫu

g. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Người điều hành VIETNAM 

AIRLINES và những Người có liên quan với những người này không được sử

dụng các thông tin chưa được phép công bố của VIETNAM AIRLINES hoặc tiết

lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

76.1

Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc,

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người quản lý khác của

VIETNAM AIRLINES phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với

VIETNAM AIRLINES bao gồm:

Điều 159 Khoản 2 LDN

Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám

đốc, Kế toán trưởng và Người quản lý khác của VIETNAM AIRLINES phải kê

khai các lợi ích liên quan của họ với VIETNAM AIRLINES bao gồm:

78.1

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc và Người quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của 

mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các Ủy ban của Hội 

đồng Quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của VIETNAM 

AIRLINES 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 39 Điều lệ mẫu

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên  và Người điều hành VIETNAM 

AIRLINES  có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những 

nhiệm vụ với tư cách thành viên các Ủy ban của Hội đồng Quản trị, một cách 

cẩn trọng, trung thực vì lợi ích cao nhất của VIETNAM AIRLINES 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.

77.2

1.                  Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản

trị, Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

và Người quản lý khác hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và

trước Cổ đông về mọi hoạt động của VIETNAM AIRLINES.

Chương X Điều lệ mẫu

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm

soát, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM AIRLINES hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước Pháp luật và trước Cổ đông về mọi hoạt động của VIETNAM

AIRLINES.

79 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  Điều 40 Khoản 1 Điều lệ mẫu

Bổ sung Khoản 1:

1.Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM 

AIRLINES phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật 

Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác
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78.1

1.                  Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát,

Tổng giám đốc và Người quản lý khác không được phép sử dụng những

cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho VIETNAM AIRLINES 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.

Điều 40 Khoản 2 Điều lệ mẫu

2.Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM

AIRLINES không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi

ích cho VIETNAM AIRLINES 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.

78.2

1.                  Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát,

Tổng giám đốc và Người 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

VIETNAM AIRLINES mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp

nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

Điều 40 Khoản 2 Điều lệ mẫu

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM

AIRLINES có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng Quản trị tất cả các lợi ích có thể

gây xung đột với lợi ích của VIETNAM AIRLINES mà họ có thể được hưởng

thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

79.4

VIETNAM AIRLINES không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các

thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc,

Người 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.

Điều 40 Khoản 4 Điều lệ mẫu

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng Cổ đông có quyết định khác, VIETNAM 

AIRLINES không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng

Quản trị, Kiểm soát viên, Người điều hành VIETNAM AIRLINES và các cá nhân,

tổ chức có liên quan 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 VIETNAM 

AIRLINES và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty hoạt động

theo nhóm công ty (công ty mẹ - công ty con) và pháp luật chuyên ngành có quy

định khác

79.1

Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc,

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người quản lý khác không thực

hiện nghĩa vụ của mình một cách trung thực, với sự cẩn trọng, mẫn cán và

năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại của

VIETNAM AIRLINES do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Điều 41 Khoản 1 Điều lệ mẫu

Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM

AIRLINES không thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trung thực, với sự cẩn

trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt

hại của VIETNAM AIRLINES do hành vi vi phạm của mình gây ra.
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Điều 

khoản 

(mới)

Điều lệ hiện hành
Căn cứ pháp lý, tiếp thu, 

không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

80.2

Trong khuôn khổ Pháp luật cho phép, VIETNAM AIRLINES sẽ 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 các vụ việc dân sự hay

hành chính và không phải là các vụ kiện do VIETNAM AIRLINES là

người khởi kiện hoặc có quyền khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là

Người quản lý của VIETNAM AIRLINES hoặc đại diện được VIETNAM

AIRLINES ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của

VIETNAM AIRLINES với tư cách là Người quản lý hoặc đại diện được

VIETNAM AIRLINES ủy quyền, với điều kiện là người đó đã hành động

với thiện chí, sự cẩn trọng, cần mẫn và kỹ năng chuyên môn hợp lý theo

cách thức mà người đó cho rằng sẽ có lợi nhất cho VIETNAM AIRLINES

hoặc không gây thiệt hại đến lợi ích của VIETNAM AIRLINES, trên cơ sở

tuân thủ Pháp luật 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 VIETNAM AIRLINES,

Người quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền của VIETNAM AIRLINES

được VIETNAM AIRLINES bồi thường khi trở thành một bên liên quan

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (ngoài những trường hợp mà

VIETNAM AIRLINES sẽ là người khởi kiện hoặc có quyền khởi kiện)

trong các trường hợp sau:

Điều 41 Khoản 2, 3 Điều lệ 

mẫu

Trong khuôn khổ Pháp luật cho phép, VIETNAM AIRLINES 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 các vụ việc dân sự hay hành chính và 

không phải là các vụ kiện do VIETNAM AIRLINES là người khởi kiện hoặc có 

quyền khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là  thành viên Hội đồng Quản trị, 

Kiểm soát viên, Người điều hành VIETNAM AIRLINES, nhân viên  hoặc đại diện 

được VIETNAM AIRLINES ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu 

cầu của VIETNAM AIRLINES với tư cách  là thành viên Hội đồng Quản trị, 

Người điều hành VIETNAM AIRLINES , nhân viên hoặc đại diện được VIETNAM 

AIRLINES ủy quyền, với điều kiện là người đó đã hành động với  trung thực , sự 

cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của VIETNAM 

AIRLINES,  trên cơ sở tuân thủ Pháp luật 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 VIETNAM 

AIRLINES, thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Người điều hành 

VIETNAM AIRLINES, nhân viên  hoặc đại diện theo ủy quyền của VIETNAM 

AIRLINES được VIETNAM AIRLINES bồi thường khi trở thành một bên liên 

quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố  (trừ các vụ kiện do VIETNAM 

AIRLINES là người khởi kiện)  trong các trường hợp sau:

79.3

VIETNAM AIRLINES có thể mua bảo hiểm cho những Người quản lý

đối với những rủi ro và trách nhiệm mà VIETNAM AIRLINES thấy hợp

lý.

Điều 41 Khoản 4 Điều lệ 

mẫu

VIETNAM AIRLINES có thể mua bảo hiểm cho những người này đối với những

rủi ro và trách nhiệm mà VIETNAM AIRLINES thấy hợp lý.

81.1

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua 

các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng lao động, cho người lao động 

thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối 

với người lao động và Người quản lý .

Điều 43 Khoản 1 Điều lệ 

mẫu

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề 

liên quan đến việc tuyển dụng lao động, cho người lao động thôi việc, lương, 

bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động  và 

Người điều hành VIETNAM AIRLINES.

90.1.d

Tổ chức kiểm toán độc lập của VIETNAM AIRLINES sẽ kiểm tra, xác

thực và báo cáo trên cơ sở báo cáo kế toán hàng năm các khoản thu chi

của VIETNAM AIRLINES và phải chuẩn bị báo cáo kiểm toán và trình

báo cáo đó cho Hội đồng Quản trị trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày kết

thúc mỗi năm tài chính.

Điều 50 Khoản 2 Điều lệ 

mẫu 

Tổ chức kiểm toán độc lập của VIETNAM AIRLINES sẽ kiểm tra, xác thực và báo

cáo trên cơ sở báo cáo kế toán hàng năm các khoản thu chi của VIETNAM

AIRLINES và phải chuẩn bị báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng

Quản trị trong vòng 03 (ba)02 (hai)   tháng kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính.

92.2 (cũ)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị có thể quyết 

định thanh toán Cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với 

khả năng thanh toán và sinh lời của VIETNAM AIRLINES 

Điều lệ mẫu không có nội 

dung này
Bỏ

93.5

….. Việc thanh toán Cổ tức đối với các Cổ phần niêm yết tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc 

TTLKCK.

Điều 44 Khoản 5 Điều lệ 

mẫu

….. Việc thanh toán Cổ tức đối với các Cổ phần niêm yết/ đăng ký giao dịch   tại 

Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán 

hoặc TTLKCK.

98.5

VIETNAM AIRLINES là công ty đại chúng đại chúng quy mô lớn và phải 

tuân thủ các quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán.

Điều 33 Khoản 1 NĐ 71

VIETNAM AIRLINES là công ty đại chúng quy mô lớn. VIETNAM AIRLINES 

xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin theo quy định tại Luật chứng 

khoán và các văn bản hướng dẫn

23



Điều 

khoản 

(mới)

Điều lệ hiện hành
Căn cứ pháp lý, tiếp thu, 

không tiếp thu
Dự thảo sửa đổi, bổ sung

100.6

Điều 99. Giải thể

6. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý.

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm theo quy định của Pháp luật cho cán 

bộ nhân viên.

c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà VIETNAM AIRLINES 

phải trả cho Nhà nước.

d. Các khoản vay nợ của VIETNAM AIRLINES.

e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ từ điểm a đến 

điểm d khoản này được phân chia cho các Cổ đông. Các Cổ phần ưu đãi 

sẽ được ưu tiên thanh toán trước.

Điều 202 Khoản 4 LDN, 

Điều 54 Khoản 3 Điều lệ mẫu

6. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý.

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác 

của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký 

kết  Tiền lương và chi phí bảo hiểm theo quy định của Pháp luật cho cán bộ 

nhân viên.

c. Nợ thuế  Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà VIETNAM AIRLINES 

phải trả cho Nhà nước. 

d. Các khoản vay nợ khác của VIETNAM AIRLINES.

e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ từ điểm a đến điểm d 

khoản này được phân chia cho các Cổ đông. Các Cổ phần ưu đãi sẽ được ưu 

tiên thanh toán trước.
Một số 

điều khoản 

có liên 

quan

LDN, Điều lệ mẫu
Thay "Người quản lý"/ "Tổng giám đốc và Người quản lý khâc" bằng "Người điều

hành VIETNAM AIRLINES"

Phụ lục II

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA 

VIETNAM AIRLINES 

II. Công ty TNHH 2 TV trở lên

2. Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa TSN

III. Công ty cổ phần

14. Công ty cổ phần Hàng không SkyViet. 

II. Công ty TNHH 2 TV trở lên

2. Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa TSN

III. Công ty cổ phần

14. Công ty cổ phần Hàng không SkyViet.  Công ty CP Dịch vụ hàng hóa TSN
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

Căn cứ: 

 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 

 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 
số 69/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 được Quốc hội Việt Nam 
thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông 
qua ngày 21 tháng 11 năm 2014; 

 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29 
tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 
62/2010/QH12 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010; và 

 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, 

 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức chính thức vào ngày 10 tháng 5 
năm 2018 (theo Nghị quyết số           /NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Đại hội 
đồng Cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP). Các Phụ lục và các văn bản 
sửa đổi Điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.  
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CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Mục 1 

ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 

 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

 

1. Trong Điều lệ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

 

a. “Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP” (sau đây gọi tắt là 
VIETNAM AIRLINES) là Công ty mẹ trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con 
Tổng công ty Hàng không Việt Nam, được chuyển đổi từ công ty 100% vốn 
nhà nước thành công ty cổ phần do Nhà nước sở hữu cổ phần chi phối theo 
Quyết định số 1611/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng 
không Việt Nam. 

 

b. “Ban kiểm soát” có nghĩa là Ban kiểm soát của VIETNAM AIRLINES.  

 

c. “Cổ đông” là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số Cổ phần của 
VIETNAM AIRLINES và đăng ký tên trong Sổ đăng ký Cổ đông của 
VIETNAM AIRLINES với tư cách là một người sở hữu (các) Cổ phần.  

 

d. “Cổ đông lớn” là Cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% số Cổ phần có 
quyền biểu quyết trở lên của VIETNAM AIRLINES.  

 

e. “Cổ phần” là Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau, mỗi phần đó 
được gọi là một Cổ phần của VIETNAM AIRLINES.  

 

f. “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi Cổ phần bằng tiền mặt 
hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận giữ lại của VIETNAM AIRLINES 
sau khi đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.  

 

g. “Cổ phần, vốn góp chi phối” của VIETNAM AIRLINES tại doanh nghiệp 
khác là số cổ phần hoặc phần vốn góp của VIETNAM AIRLINES chiếm trên 
50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.  

 

h. “Cổ phần, vốn góp không chi phối” của VIETNAM AIRLINES tại doanh 
nghiệp khác là cổ phần hoặc phần vốn góp của VIETNAM AIRLINES chiếm 
từ 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó trở xuống. 

 

i. “Cơ quan Nhà nước” là bất kỳ cá nhân, tổ chức sau đây của Việt Nam: Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc 
Chính phủ, Tổng cục, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, và 
các cơ quan, ban, ngành hay đơn vị của các đối tượng trên, và bất kỳ Ủy ban, 
Bộ trưởng, Hội đồng, cá nhân, tổ chức khác mà sự chấp thuận, phê duyệt, đăng 
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ký, cam kết, tham gia ý kiến của cá nhân và/hoặc tổ chức đó là cần thiết hoặc 
nên có cho bất kỳ việc hay vấn đề gì được nêu hay dự liệu trong Điều lệ này. 

 

j. “Công ty con” là công ty thuộc một trong các trường hợp sau:  

 

(i) VIETNAM AIRLINES sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ 
phần phổ thông của công ty đó;  

 

(ii) VIETNAM AIRLINES có quyền trực tiếp hoặc gián 
tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, hội đồng 
thành viên hoặc tổng giám đốc (giám đốc) của công ty đó; 

 

(iii) VIETNAM AIRLINES có quyền quyết định việc sửa 
đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó. 

 

k. “Công ty liên kết” là công ty mà VIETNAM AIRLINES nắm giữ Cổ phần, 
vốn góp không chi phối, tổ chức, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các 
quy định Pháp luật có liên quan.  

 

l. “Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần” là chứng chỉ do VIETNAM AIRLINES 
phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một 
hoặc một số Cổ phần do VIETNAM AIRLINES phát hành cho Cổ đông. Giấy 
chứng nhận sở hữu Cổ phần có các nội dung được quy định tại Điều 25 Điều lệ 
này.  

 

m. “Đại hội đồng Cổ đông” là tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết của 
VIETNAM AIRLINES. 

 

n. “Điều lệ” là bản điều lệ này. 

 

o. “Đơn vị trực thuộc” là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, văn phòng 
đại diện và đơn vị sự nghiệp nằm trong cơ cấu tổ chức của VIETNAM 
AIRLINES. 

 

p. “Hội đồng Quản trị” là Hội đồng Quản trị của VIETNAM AIRLINES. 

 

q. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

 

r. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 
2010. 

 
s. “Người đại diện phần vốn của VIETNAM AIRLINES” là người đại diện 

theo ủy quyền bằng văn bản của VIETNAM AIRLINES để thực hiện quyền, 
trách nhiệm, nghĩa vụ của VIETNAM AIRLINES đầu tư tại các doanh nghiệp 
có vốn góp, cổ phần của VIETNAM AIRLINES. 

 
t. “Người điều hành VIETNAM AIRLINES” là Tổng giám đốc, Phó Tổng 
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giám đốc và Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES. 

 

u. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 
Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.  

 
v. “Người quản lý” là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng 

Quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của 
VIETNAM AIRLINES và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm 
quyền nhân danh VIETNAM AIRLINES ký kết giao dịch của VIETNAM 
AIRLINES theo quy định tại Điều lệ này.  

 

w. “Pháp luật” là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội Việt 
Nam thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung, thay thế 
trong từng thời kỳ, các văn bản khác được các Cơ quan Nhà nước ban hành 
trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản sửa đổi, bổ 
sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác nêu trên.  

 

x. “Quyền chi phối” là quyền của VIETNAM AIRLINES đối với một doanh 
nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:  

 

(i) Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp; 

 

(ii) Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu Cổ 
phần, vốn góp chi phối trong doanh nghiệp; 

 

(iii) Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất 
cả các thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, tổng 
giám đốc hoặc giám đốc của doanh nghiệp; 

 

(iv) Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định phê duyệt, sửa 
đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; 

 

(v) Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định chiến lược, kế 
hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; 

 

(vi) Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa 
VIETNAM AIRLINES và doanh nghiệp bị chi phối hoặc được ghi vào 
điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối. 

 

y. “Sổ đăng ký Cổ đông” là một tài liệu bằng văn bản, tệp dữ liệu điện tử hoặc 
cả hai theo quy định tại Điều 24 Điều lệ này.  

 
z. “Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng 

Quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.   

 
aa. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
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bb. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán, được ghi vào Điều lệ 
này và được xác nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền cấp. Vốn điều lệ có thể thay đổi trong từng thời kỳ, 
phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của VIETNAM AIRLINES và quy 
định của Pháp luật. 

 

cc. “Tổng giá trị kế hoạch đầu tư” là tổng mức đầu tư kế hoạch của các dự án 
đầu tư được ghi Kế hoạch trong năm. 

 

2. Trong Điều lệ này, bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ quy định hoặc văn bản Pháp luật 
nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế quy định hoặc văn 
bản Pháp luật đó. 

 

3. Các tiêu đề (Chương, Mục, Điều) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc theo dõi và 
hiểu nội dung mà không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

 

4. Các từ hoặc thuật ngữ khác đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp và các văn 
bản Pháp luật khác (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa 
tương tự trong Điều lệ này. 

 

Mục 2 

THÀNH LẬP, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

 

Điều 2. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính 

 

1. Tên gọi: 

 

a. Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP. 

 

b. Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM. 

 

c. Tên tiếng Anh: VIETNAM AIRLINES JSC.  

 

d. Tên viết tắt: VIETNAM AIRLINES. 

 

2. Loại hình công ty: Công ty cổ phần. 

 

3. Trụ sở chính:  

 

a. Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 

 

b. Điện thoại: (84-024) 38272289 

 
c. Fax: (84-024) 38722375 

 
d. Email: vanthu.corp@vietnamairlines.com   
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e. Website: http://www.vietnamairlines.com   

 

4. Biểu tượng “Bông sen vàng” và cụm từ “Vietnam Airlines” dưới đây đã được đăng ký 
bảo hộ phù hợp với Pháp luật của Việt Nam và của các quốc gia khác, trong từng thời 
điểm. 

 
 

5. Thời hạn hoạt động: Trừ trường hợp tổ chức lại, giải thể, phá sản theo quy định tại 
Điều 99, Điều 100 và Điều 101 của Điều lệ này, thời gian hoạt động của VIETNAM 
AIRLINES là vô thời hạn. 

 

Điều 3. Hình thức pháp lý, chức năng và tư cách pháp nhân của VIETNAM 
AIRLINES 

 

1. VIETNAM AIRLINES được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt động 
kinh doanh theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật. VIETNAM AIRLINES có tư 
cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật hiện hành của Việt Nam. Mỗi Cổ đông chỉ chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của VIETNAM AIRLINES 
trong phạm vi số vốn mà Cổ đông đó đã góp vào VIETNAM AIRLINES. 

 

2. VIETNAM AIRLINES có chức năng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài 
chính vào các Công ty con, Công ty liên kết; quản lý, chỉ đạo, chi phối các Công ty 
con, Công ty liên kết theo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại các công ty đó theo quy định của 
Pháp luật, Điều lệ này và điều lệ của các công ty đó. 

 

3. VIETNAM AIRLINES có:  

 

a. Con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho 
bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của 
pháp luật có liên quan và Điều lệ này.  

 

b. Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài 
chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực 
hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các Công ty con và Công ty liên 
kết trong phạm vi số vốn do VIETNAM AIRLINES đầu tư. 

 

c. Quyền sở hữu đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của VIETNAM 
AIRLINES theo quy định của Pháp luật. 

 
Điều 4. Con dấu 

 
1. Hội đồng Quản trị quyết định số lượng, nội dung, hình thức con dấu; hủy hoặc thay 

đổi mẫu dấu; quyết định việc quản lý, sử dụng (các) con dấu của VIETNAM 
AIRLINES. (Các) con dấu được khắc theo quy định của Pháp luật.  
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2. Quyết định về con dấu của VIETNAM AIRLINES phải bao gồm các nội dung sau 
đây: 

 

a. Mẫu con dấu, bao gồm hình thức, kích cỡ, nội dung và mầu mực dấu; 

 

b. Số lượng con dấu; và 

 

c. Nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu. 

 

3. Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm quản lý con dấu của 
VIETNAM AIRLINES; Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và 
Ban Kiểm soát sử dụng con dấu của VIETNAM AIRLINES theo các quy định có liên 
quan của Pháp luật và của VIETNAM AIRLINES. 

 

4. Mẫu dấu của VIETNAM AIRLINES sẽ được thông báo đến cơ quan đăng ký kinh 
doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  

 

5. Con dấu của VIETNAM AIRLINES phải được để tại trụ sở chính của VIETNAM 
AIRLINES và phải được quản lý chặt chẽ. Trường hợp thật cần thiết để giải quyết 
công việc ở ngoài trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES thì Người đại diện theo 
pháp luật của VIETNAM AIRLINES có thể mang con dấu đi theo và phải chịu trách 
nhiệm về việc mang con dấu ra khỏi trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES. 

 

6. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của Pháp luật hoặc các bên 
giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. 

 

7. Trường hợp con dấu đang sử dụng bị mòn, hỏng hoặc có sự chuyển đổi về loại hình 
hay đổi tên của VIETNAM AIRLINES thì VIETNAM AIRLINES sẽ tự khắc dấu và 
thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi VIETNAM 
AIRLINES đặt trụ sở chính phù hợp với quy định tại Khoản 4 nêu trên. 

 

Điều 5. Người đại diện theo pháp luật của VIETNAM AIRLINES  

 

Người đại diện theo pháp luật của VIETNAM AIRLINES là Tổng giám đốc 
VIETNAM AIRLINES. 

 

Điều 6. Mục tiêu của VIETNAM AIRLINES 

 

Mục tiêu tổng quát của VIETNAM AIRLINES là: 

 

Xây dựng VIETNAM AIRLINES trở thành doanh nghiệp mạnh, là hãng hàng không 
quốc gia, lực lượng vận tải chủ lực, giữ vai trò chủ đạo trong giao thông hàng không Việt 
Nam với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo dưỡng và đào tạo chuyên ngành tiên tiến, là cầu nối 
quan hệ quốc tế của nước Việt Nam hội nhập, trở thành hãng hàng không có tầm cỡ tại khu 
vực Đông Nam Á và giữ vị thế chi phối trong khu vực Tiểu vùng CLMV (Campuchia - Lào - 
Myanmar - Việt Nam), kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích của Cổ đông 
và nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và là lực lượng dự bị đáng tin cậy cho an ninh quốc 
phòng.  
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Điều 7. Cấu trúc tổ chức hoạt động 

 

1. VIETNAM AIRLINES có thể thành lập Công ty con do VIETNAM AIRLINES nắm 
giữ 100% vốn điều lệ, tham gia thành lập hoặc góp vốn, mua cổ phần trong các Công 
ty con khác, Công ty liên kết hoạt động trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động 
kinh doanh khác có liên quan hoặc không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính 
theo quy định của Pháp luật. 

 

2. VIETNAM AIRLINES có quyền thành lập các Đơn vị trực thuộc ở trong nước, kể cả 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính và chi nhánh, văn phòng đại 
diện và các hình thức hiện diện thương mại khác ở nước ngoài để thực hiện mục tiêu 
hoạt động của VIETNAM AIRLINES. 

 

Điều 8. Lĩnh vực, phạm vi kinh doanh và hoạt động 

 

1. Lĩnh vực kinh doanh của VIETNAM AIRLINES bao gồm các hoạt động kinh doanh 
quy định tại Điều lệ này và các hoạt động khác phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 

2. VIETNAM AIRLINES được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, 
nghề mà Pháp luật không cấm và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các 
mục tiêu của VIETNAM AIRLINES.  

 

3. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của VIETNAM AIRLINES là ở cả trong và ngoài 
nước. 

 

Điều 9. Quản lý nhà nước  

 

1. VIETNAM AIRLINES chịu sự quản lý nhà nước của Cơ quan Nhà nước các cấp theo 
quy định của Pháp luật. 

 

2. VIETNAM AIRLINES thực hiện nghĩa vụ với địa phương nơi đặt trụ sở theo quy định 
của Pháp luật. 

 
Điều 10. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong 

VIETNAM AIRLINES 

 

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong VIETNAM AIRLINES hoạt động theo Hiến 
pháp, Pháp luật và điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

2. Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong VIETNAM AIRLINES hoạt động theo Hiến 
pháp, Pháp luật và điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội đó phù hợp với quy định 
của Pháp luật. 

 

3. VIETNAM AIRLINES tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian 
và điều kiện cần thiết khác để tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo 
quy định của Pháp luật và điều lệ của các tổ chức đó. 

 
 



   9 
 

Mục 3 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 

Điều 11. Ngành, nghề kinh doanh chính của VIETNAM AIRLINES  

 

1. Vận tải hành khách hàng không (vận chuyển hàng không đối với hành khách), vận tải 
hàng hóa hàng không (vận chuyển hành lý, hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm, thư);  

 

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không: (i) Hoạt động hàng không 
chung (bay chụp ảnh địa hình, khảo sát địa chất, bay hiệu chuẩn các đài dẫn đường 
hàng không, sửa chữa bảo dưỡng đường điện cao thế, phục vụ dầu khí, trồng rừng, 
kiểm tra môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, bay phục vụ cho nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng); (ii) Dịch vụ chuyên ngành hàng không khác; 
(iii) Cung ứng dịch vụ thương mại, du lịch, khách sạn, bán hàng miễn thuế tại khu 
cách ly ở cửa khẩu quốc tế sân bay, trên tàu bay và tại các tỉnh, thành phố; (iv) Cung 
ứng các dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; các dịch vụ tại nhà ga hành 
khách, ga hàng hóa và các dịch vụ phục vụ sân đỗ tại các cảng hàng không, sân bay;  

 

3. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (bảo dưỡng tàu bay, động cơ, phụ tùng vật 
tư, thiết bị hàng không, thiết bị phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất và các thiết bị kỹ 
thuật khác);  

 

4. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển: Sản xuất linh kiện, phụ 
tùng, vật tư tàu bay, trang thiết bị kỹ thuật và các nội dung khác thuộc lĩnh vực công 
nghiệp hàng không; Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật và vật tư phụ tùng cho các hãng 
hàng không trong nước và nước ngoài.  

 

Điều 12. Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính 
của VIETNAM AIRLINES 

 

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Đầu 
tư và khai thác hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay: nhà ga hành khách, hàng hóa, cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật và các dịch vụ đồng bộ trong dây chuyền vận tải hàng không; Vận tải đa 
phương thức;  

 

2. Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan: Xuất, nhập khẩu tàu bay, động cơ, 
phụ tùng, thiết bị hàng không, các trang thiết bị phục vụ dây chuyền vận tải hàng 
không và những mặt hàng khác theo quy định của Nhà nước; Thuê, cho thuê, thuê 
mua và mua, bán tàu bay, động cơ, phụ tùng, thiết bị hàng không, thiết bị huấn luyện 
và các trang thiết bị khác phục vụ dây chuyền vận tải hàng không;  

 
3. Giáo dục nghề nghiệp;  

 
4. Quảng cáo, truyền thông;  

 

5. Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ; Hoạt động xuất bản khác;  

 

6. Tổ chức sự kiện;  
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7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (sản xuất, chế biến, xuất, nhập 
khẩu thực phẩm và đồ uống);  

 

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: (i) Cung ứng xăng dầu, 
mỡ hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng chuyên dùng) và 
xăng dầu khác tại các cảng hàng không sân bay; (ii) Xuất, nhập khẩu xăng dầu, mỡ 
hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng chuyên dùng); và (iii) 
Xăng dầu khác;  

 

9. Đại lý môi giới, đấu giá: Đại lý bán lẻ xăng dầu; Dịch vụ đại lý cho các hãng hàng 
không, các nhà sản xuất tàu bay, động cơ, thiết bị, phụ tùng tàu bay, các công ty vận 
tải, du lịch trong nước và nước ngoài;   

 

10. Các dịch vụ hàng không khác phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 

Điều 13. Các hoạt động khác 

 

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, VIETNAM AIRLINES được thực hiện các hoạt 
động khác bao gồm nhưng không hạn chế ở các lĩnh vực sau đây: 

 

1. Hoạt động tư vấn quản lý, bao gồm: Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất 
kinh doanh; Đầu tư ra nước ngoài; Mua, bán doanh nghiệp; Góp vốn, mua cổ phần 
hoặc chuyển nhượng vốn góp, bán cổ phần;  

 

2. In ấn trừ các loại hình nhà nước cấm;  

 

3. Xây dựng nhà các loại;  

 

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (tư vấn xây dựng không bao gồm 
thiết kế công trình);  

 
5. Cung ứng và quản lý nguồn lao động, bao gồm: Cung ứng lao động (không bao gồm 

môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức 
năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài); 
Xuất, nhập khẩu lao động;  

 

6. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu;  

 

7. Kinh doanh bất động sản;  

 
8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Kinh 

doanh dịch vụ thương mại điện tử;  

 

9. Kinh doanh du lịch bao gồm: Du lịch lữ hành; Kinh doanh lưu trú du lịch; Vận chuyển 
hành khách du lịch, phát triển khu du lịch và điểm du lịch, đại lý du lịch và kinh doanh 
dịch vụ du lịch khác;   
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10. Kinh doanh viễn thông: (i) Hoạt động viễn thông có dây; (ii) Hoạt động viễn thông 
không dây; (iii) Hoạt động viễn thông vệ tinh; và (iv) Hoạt động viễn thông khác, dịch 
vụ kết nối trên chuyến bay;  

 

11. Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;  

 

12. Hoạt động của các cơ sở thể thao như hoạt động hồ bơi, sân tennis, bóng chuyền, bóng 
rổ, bóng đá;  

 

13. Giáo dục thể thao và giải trí: giảng dạy các hoạt động thể thao;  

 

14. Kinh doanh đại lý bảo hiểm (bao gồm giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, thu xếp, giao kết 
hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm);  

 

15. Kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch khác như 
đặt chỗ khách sạn, cho thuê xe ô tô, mua bảo hiểm du lịch dưới dạng bán sản phẩm bổ 
trợ (cụ thể là sản phẩm do đối tác thứ ba cung cấp, VIETNAM AIRLINES chỉ là nhà 
phân phối và hưởng hoa hồng trên cơ sở tùy chọn của hành khách và hành khách trả 
thêm tiền);  

 

16. Kinh doanh các hoạt động điều hành tua du lịch, bao gồm nhưng không giới hạn trong 
kinh doanh sản phẩm trọn gói gồm vé máy bay và khách sạn kèm thêm bảo hiểm, cho 
thuê xe ô tô, các dịch vụ giải trí như dịch vụ quá cảnh, tua tham quan, chơi golf; và  

 

17. Các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác Pháp luật không cấm và được Đại 
hội đồng Cổ đông thông qua. 

 

Điều 14. Áp dụng điều ước quốc tế và tập quán thương mại trong hoạt động hàng 
không 

 

1. VIETNAM AIRLINES được áp dụng điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động hàng 
không mà Việt Nam là thành viên phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 

2. VIETNAM AIRLINES có thể thoả thuận với khách hàng áp dụng tập quán thương 
mại, kể cả tập quán thương mại quốc tế, liên quan đến hoạt động hàng không nếu tập 
quán đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Việt Nam. 

 
CHƯƠNG II 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU 

 

Điều 15. Vốn điều lệ 

 

1. Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng 
Cổ đông thông qua là 12.275.337.780.000 VND (Bằng chữ: Mười hai nghìn hai trăm 
bảy mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). 
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2. Vốn điều lệ được hạch toán bằng đồng Việt Nam (VND).  

 
3. Vốn điều lệ được sử dụng vào các mục đích và theo tỷ lệ phù hợp với quy định của 

Pháp luật. 

 

Điều 16. Tăng, giảm Vốn điều lệ 

 

1. VIETNAM AIRLINES có thể tăng hoặc giảm Vốn điều lệ sau khi có quyết định của 
Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định có liên quan 
của Pháp luật. VIETNAM AIRLINES phải bảo đảm rằng Điều lệ này và Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi một cách phù hợp theo quy định của Pháp 
luật để phản ánh việc tăng, giảm Vốn điều lệ.  

 

2. Các hình thức tăng Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES:  

 

a. Phát hành Cổ phần ra công chúng, phát hành Cổ phần riêng lẻ để huy động 
thêm vốn, kể cả trường hợp phát hành Cổ phần để trả Cổ tức, cơ cấu lại nợ của 
VIETNAM AIRLINES theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp Cổ phần theo 
thoả thuận giữa VIETNAM AIRLINES và các chủ nợ; 

 

b. Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành thành Cổ phần (nếu có); 

 

c.  Phát hành Cổ phần mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ 
doanh nghiệp khác vào VIETNAM AIRLINES; 

 

d.  Phát hành Cổ phần từ nguồn thặng dư vốn để bổ sung Vốn điều lệ theo quy 
định của Pháp luật; và 

e. Các hình thức khác do Đại hội đồng Cổ đông quyết định và phù hợp với quy 
định của Pháp luật. 

 
3. Các hình thức giảm Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES: 

 

a. VIETNAM AIRLINES mua lại và hủy bỏ một số lượng Cổ phần đã phát hành 
có mệnh giá tương ứng với số vốn dự kiến điều chỉnh giảm; 

 

b. Hoàn trả một phần vốn góp cho Cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ 
trong VIETNAM AIRLINES nếu VIETNAM AIRLINES đã hoạt động kinh 
doanh liên tục trong hơn hai (02) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài 
sản khác sau khi đã hoàn trả cho Cổ đông theo quyết định của Đại hội đồng Cổ 
đông; và  

 

c. Các hình thức khác do Đại hội đồng Cổ đông quyết định và phù hợp với quy 
định của Pháp luật.  

 

4. Việc giảm Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES phải bảo đảm Vốn điều lệ sau khi 
giảm không được thấp hơn vốn pháp định theo quy định của Pháp luật (nếu có). 
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Điều 17. Cổ phần 

 

1. Mỗi Cổ phần của VIETNAM AIRLINES có mệnh giá là 10.000 VND (Bằng chữ: 
mười nghìn đồng). Số lượng Cổ phần của VIETNAM AIRLINES bằng Vốn điều lệ 
chia cho mệnh giá một Cổ phần. 

 

2. Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng 
Cổ đông thông qua được chia thành 1.227.533.778 Cổ phần (Bằng chữ: Một tỷ hai 
trăm hai mươi bảy triệu năm trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi tám Cổ phần). 

 

3. Toàn bộ Cổ phần của VIETNAM AIRLINES vào ngày thông qua Điều lệ này là Cổ 
phần phổ thông. 

 

4. VIETNAM AIRLINES có thể phát hành các loại Cổ phần ưu đãi theo các điều kiện do 
Đại hội đồng Cổ đông quyết định phù hợp với quy định của Pháp luật. Cổ phần phổ 
thông không thể chuyển đổi thành Cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển 
thành Cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.  

 

5. Mỗi Cổ phần của cùng một loại đều tạo cho Cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và 
lợi ích ngang nhau. 

 

Điều 18. Chào bán Cổ phần 

 

1. Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán Cổ phần trong 
số Cổ phần được quyền chào bán theo phương án tăng Vốn điều lệ được Đại hội đồng 
Cổ đông thông qua. Giá chào bán Cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời 
điểm chào bán, trừ những trường hợp sau đây: 

 

a. Cổ phần chào bán cho tất cả Cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ 
tại VIETNAM AIRLINES; 

 

b. Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của 
VIETNAM AIRLINES theo quy định pháp luật; 

 

Trường hợp giá bán Cổ phần cao hơn mệnh giá Cổ phần, phần chênh lệch sau 
khi trừ chi phí được hạch toán vào thặng dư vốn cổ phần. 

 

2. 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 VIETNAM AIRLINES, 
trừ trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông quyết định khác với số Cổ đông đại diện 
cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp tán thành. Trường hợp 
VIETNAM AIRLINES phát hành thêm Cổ phần phổ thông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần 
hiện có của Cổ đông tại VIETNAM AIRLINES thì phải thực hiện theo quy định sau 
đây:  

 

a. VIETNAM AIRLINES phải thông báo bằng văn bản đến các Cổ đông theo 
phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ 
trong Sổ đăng ký Cổ đông chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày kết thúc 
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thời hạn đăng ký mua Cổ phần. 

 
b. Thông báo gửi Cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy 

chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, 
mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập của Cổ đông là tổ chức; số 
Cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của Cổ đông tại VIETNAM 
AIRLINES; tổng số Cổ phần dự kiến chào bán và số Cổ phần Cổ đông được 
quyền mua; giá chào bán Cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của 
người đại diện theo pháp luật của VIETNAM AIRLINES. Thời hạn đăng ký 
mua xác định trong thông báo phải hợp lý đủ để Cổ đông đăng ký mua được 
Cổ phần. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua Cổ phần do 
VIETNAM AIRLINES phát hành. Nếu phiếu đăng ký mua Cổ phần không 
được gửi về VIETNAM AIRLINES đúng hạn như đã thông báo (được xác 
định theo dấu bưu điện hoặc ngày trực tiếp gửi đến đúng địa chỉ theo yêu cầu 
của VIETNAM AIRLINES) thì Cổ đông có liên quan coi như từ bỏ quyền ưu 
tiên mua Cổ phần. 

 

c. Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền ưu tiên mua Cổ phần của mình cho 
người khác. 

 

d. Trường hợp số lượng Cổ phần dự định phát hành không được Cổ đông đăng ký 
mua hết thì số Cổ phần đó sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định xử lý. Hội đồng 
Quản trị có quyền bán số Cổ phần đó cho Cổ đông khác của VIETNAM 
AIRLINES hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận 
lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các Cổ đông, trừ trường hợp 
Đại hội đồng Cổ đông có chấp thuận khác hoặc Cổ phần được bán qua Sở Giao 
dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

 
3. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua 

quy định tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ này được ghi đúng, ghi đủ vào Sổ đăng ký Cổ 
đông; kể từ thời điểm đó, người mua Cổ phần trở thành Cổ đông của VIETNAM 
AIRLINES. 

 

4. Sau khi Cổ phần được thanh toán đầy đủ và người mua Cổ phần trở thành Cổ đông 
của VIETNAM AIRLINES, VIETNAM AIRLINES phải phát hành và trao Giấy 
chứng nhận sở hữu Cổ phần cho người mua. VIETNAM AIRLINES có thể bán Cổ 
phần mà không trao Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần. Trường hợp này, các thông tin 
về Cổ đông quy định tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ này được ghi vào Sổ đăng ký Cổ 
đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu Cổ phần của Cổ đông đó trong VIETNAM 
AIRLINES. 

 

5. Các quy định khác về điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán Cổ phần ra công 
chúng thực hiện theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán có liên quan. 

 

6. Việc chào bán Cổ phần riêng lẻ sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật có liên 
quan. 
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Điều 19. Mua lại Cổ phần 

 

1. Mua lại Cổ phần theo yêu cầu của VIETNAM AIRLINES 

 

VIETNAM AIRLINES có quyền mua lại không quá 30% tổng số Cổ phần phổ thông 
đã bán ra, một phần hoặc toàn bộ Cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây: 

 

a. Hội đồng Quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số Cổ 
phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai (12) tháng. Trong 
trường hợp khác, việc mua lại Cổ phần do Đại hội đồng Cổ đông quyết định. 

 

b. Hội đồng Quản trị quyết định giá mua lại Cổ phần. Đối với Cổ phần phổ 
thông, giá mua lại không cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ 
trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. Đối với Cổ phần loại khác, 
nếu VIETNAM AIRLINES và Cổ đông có liên quan không có thỏa thuận nào 
khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường. 

 

c. VIETNAM AIRLINES có thể mua lại Cổ phần của từng Cổ đông tương ứng 
với tỷ lệ Cổ phần của họ trong VIETNAM AIRLINES. Trong trường hợp này, 
quyết định mua lại Cổ phần của VIETNAM AIRLINES phải được thông báo 
bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả các Cổ đông trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có 
tên, địa chỉ trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES, tổng số Cổ phần và loại 
Cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và 
thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để Cổ đông chào bán Cổ phần của họ 
cho VIETNAM AIRLINES. 

 

d. Cổ đông đồng ý bán lại Cổ phần phải gửi chào bán Cổ phần của mình bằng 
phương thức bảo đảm đến được VIETNAM AIRLINES trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công 
dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ đông là cá nhân; 
tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập của 
Cổ đông là tổ chức; số Cổ phần sở hữu và số Cổ phần chào bán; phương thức 
thanh toán, chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ 
đông. VIETNAM AIRLINES chỉ mua lại Cổ phần được chào bán trong thời 
hạn nói trên. 

 

2. Mua lại Cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông 

 

a.  Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại VIETNAM 
AIRLINES hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của Cổ đông quy định tại Điều lệ 
này có quyền yêu cầu VIETNAM AIRLINES mua lại Cổ phần của mình. Yêu 
cầu phải lập thành văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của Cổ đông, số lượng 
Cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu VIETNAM AIRLINES mua 
lại. Yêu cầu phải được gửi đến VIETNAM AIRLINES trong thời hạn mười 
(10) ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết định về 
các vấn đề quy định tại Khoản này. 

b. VIETNAM AIRLINES phải mua lại Cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông quy 
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định tại Điểm a Khoản 2 này với giá thị trường hoặc giá thỏa thuận trong thời 
hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không 
thỏa thuận được về giá thì Cổ đông có thể bán Cổ phần cho người khác hoặc 
các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. 
VIETNAM AIRLINES giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức định giá chuyên 
nghiệp để Cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

 

3. Điều kiện thanh toán và xử lý các Cổ phần được mua lại:  

 

a. VIETNAM AIRLINES chỉ được quyền mua lại Cổ phần của Cổ đông nếu 
ngay sau khi thanh toán hết số Cổ phần được mua lại cho Cổ đông quy định tại 
Khoản 1 và 2 Điều này mà vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa 
vụ tài sản khác và giá trị thực của Vốn điều lệ không giảm thấp hơn mức vốn 
pháp định theo quy định của Pháp luật (nếu có); trường hợp mua lại Cổ phần 
dẫn đến việc giảm Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES thì phải được Đại 
hội đồng Cổ đông thông qua. 

 

b. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này là Cổ 
phần chưa bán theo quy định tại Khoản 4 Điều 111 Luật Doanh nghiệp. 

 

c. Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần xác nhận quyền sở hữu đối với Cổ phần đã 
được mua lại được tiêu hủy ngay sau khi Cổ phần tương ứng được thanh toán 
đầy đủ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách 
nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy Giấy chứng nhận sở 
hữu Cổ phần gây ra đối với VIETNAM AIRLINES. 

 
d. Sau khi thanh toán hết số Cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi 

trong sổ kế toán của VIETNAM AIRLINES giảm hơn 10% thì VIETNAM 
AIRLINES phải thông báo cho tất cả chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm (15) 
ngày, kể từ ngày thanh toán hết số Cổ phần mua lại. 

 
Điều 20. Thu hồi Cổ phần  

 
1. Trường hợp Cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua Cổ 

phần, 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 VIETNAM AIRLINES. Việc xác định lãi suất chậm 
thanh toán tiền mua Cổ phần theo thỏa thuận giữa VIETNAM AIRLINES và Cổ đông 
phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 
2. Thông báo thanh toán tiền mua Cổ phần nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới 

nhưng không ít hơn 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. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi 

thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan, 
Hội đồng Quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng Quản trị có thể chấp nhận 
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việc giao nộp các Cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, Khoản 5 và 
Khoản 6 Điều này và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này. 

 
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các Cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy 
quyền bán, tái phân phối 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 và lãi phát sinh 
theo tỷ lệ (không quá 150% mức lãi suất huy động 12 tháng của Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng Quản trị 
kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thanh toán thực tế. Hội đồng Quản trị có toàn quyền 
quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị Cổ phần 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. 

 

Điều 21. Chuyển nhượng Cổ phần 

 

1. Tất cả Cổ phần đã thanh toán được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều lệ này, 
Pháp luật hoặc thỏa thuận giữa VIETNAM AIRLINES và Cổ đông có liên quan quy 
định khác. 

 

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 phần mới chào bán và các quyền 
lợi khác theo quy định của pháp luật.  

 

3. Trong thời gian đang xử lý các vi phạm của các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm 
soát viên và Tổng giám đốc gây thiệt hại cho VIETNAM AIRLINES và/hoặc các Cổ 
đông của VIETNAM AIRLINES theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nếu các 
cá nhân này đồng thời là Cổ đông thì không được quyền chuyển nhượng Cổ phần, trừ 
trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc có trường hợp bắt buộc các cá nhân này 
phải chuyển nhượng Cổ phần theo quy định Pháp luật. 

 

4. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc 
thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng 
hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận 
chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp Cổ phần của 
VIETNAM AIRLINES được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thì sẽ được 
chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

 

5. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu Cổ phần có liên quan đến khi tên của bên 
nhận chuyển nhượng được đăng ký vào Sổ đăng ký Cổ đông. 
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Điều 22. Thừa kế Cổ phần 

 

1. Việc thừa kế Cổ phần thực hiện theo quy định của Điều lệ này, Pháp luật về thừa kế và 
các quy định của Pháp luật có liên quan. 

 

2. Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp, người thừa 
kế thực hiện đăng ký các loại Cổ phần được thừa kế tại Sổ đăng ký Cổ đông và trở 
thành Cổ đông của VIETNAM AIRLINES, được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ 
của Cổ đông mà họ thừa kế phù hợp với quy định tại Điều lệ này và Pháp luật. 

 

3. Người thừa kế Cổ phần của các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và 
Người quản lý khác được sở hữu Cổ phần nhưng không được đương nhiên thừa kế 
quyền làm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và các chức danh quản lý 
tương ứng. 

 

Điều 23. Giới hạn sở hữu Cổ phần 

 

1. Tổng số Cổ phần do bên nước ngoài (bao gồm Cổ đông là cá nhân và tổ chức nước 
ngoài) sở hữu không được vượt quá 30% Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES.  

 
Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc pháp nhân Việt Nam giữ phần Vốn điều lệ 
lớn nhất của VIETNAM AIRLINES. Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư 
nước ngoài thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp 
nhân. 

 

2. Phần vốn đầu tư nước ngoài nêu tại Khoản 1 Điều này được xác định theo quy định 
của Pháp luật. 

 

Điều 24.  Sổ đăng ký Cổ đông 

 

1. Sổ đăng ký Cổ đông được thành lập và lưu giữ dưới dạng văn bản, tập dữ liệu điện tử 
hoặc cả hai loại này từ khi VIETNAM AIRLINES được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp. Sổ đăng ký Cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES; 

 

b. Tổng số Cổ phần được quyền chào bán, loại Cổ phần được quyền chào bán và 
số Cổ phần được quyền chào bán từng loại; 

 

c. Tổng số Cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp; 

 

d. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số 
thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối 
với Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc gia nơi Cổ đông đăng 
ký thành lập, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với Cổ 
đông là tổ chức; và 
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e. Số lượng Cổ phần từng loại của mỗi Cổ đông, ngày đăng ký Cổ phần. 

 

2. Sổ đăng ký Cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES hoặc 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK). Cổ đông có quyền kiểm tra, 
tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung Sổ đăng ký Cổ đông trong giờ làm việc của 
VIETNAM AIRLINES hoặc TTLKCK. Trường hợp Cổ đông có các thay đổi thông 
tin tại điểm d Khoản 1 Điều này thì phải thông báo cho VIETNAM AIRLINES để 
điều chỉnh trong Sổ đăng ký Cổ đông. Nếu VIETNAM AIRLINES không nhận được 
thông báo thay đổi, tất cả thông báo, tuyên bố hoặc thông tin khác sẽ được VIETNAM 
AIRLINES gửi cho Cổ đông theo địa chỉ mới nhất ghi trong Sổ đăng ký Cổ đông. 

 
Điều 25. Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần 

 

1. Cổ đông của VIETNAM AIRLINES được cấp Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần 
tương ứng với số Cổ phần và loại Cổ phần sở hữu. 

 

2. Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần do VIETNAM AIRLINES phát hành bao gồm các 
thông tin chủ yếu sau:  

 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES;  

 

b. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;  

 

c. Số lượng Cổ phần và loại Cổ phần;  

 

d. Mệnh giá mỗi Cổ phần và tổng mệnh giá số Cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận 
sở hữu Cổ phần; 

 
e. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số 

thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 
Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc gia nơi Cổ đông đăng ký 
thành lập, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập của Cổ đông là tổ 
chức;  

 

f. Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng Cổ phần;  

 

g. Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của VIETNAM 
AIRLINES; 

 

h. Số đăng ký tại Sổ đăng ký Cổ đông và ngày phát hành Giấy chứng nhận sở 
hữu Cổ phần tương ứng;  

 

i. Đối với Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần của Cổ phần ưu đãi biểu quyết, 
ngoài những thông tin trên còn phải ghi rõ mức được biểu quyết và thời hạn 
hiệu lực ưu đãi biểu quyết theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông; và  

 

j. Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật. 
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3. Theo các quy định của Điều lệ này, bất kỳ người nào có tên ghi trong Sổ đăng ký Cổ 
đông của VIETNAM AIRLINES liên quan đến bất kỳ loại Cổ phần nào sẽ được cấp 
miễn phí Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày 
thanh toán đầy đủ tiền mua Cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu 
của VIETNAM AIRLINES hoặc thời hạn khác theo quy định của điều khoản phát 
hành.  

 
4. VIETNAM AIRLINES có thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, quản lý Giấy chứng nhận sở 

hữu Cổ phần cho Cổ đông hoặc cấp Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần theo yêu cầu 
của Cổ đông. Trường hợp Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần bị hỏng, mất, bị cháy 
hoặc bị tẩy xoá, tiêu hủy dưới hình thức khác, Cổ đông được VIETNAM AIRLINES 
cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần theo đề nghị của Cổ đông đó. Đề nghị của 
Cổ đông phải có các nội dung sau: 

 

a. Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới 
hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm 
kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu hủy; 

 

b. Chịu trách nhiệm về việc sở hữu Cổ phần và những tranh chấp phát sinh từ 
việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần mới; và 

 

c. Thanh toán mọi chi phí phát sinh (nếu có) cho VIETNAM AIRLINES liên 
quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần của Cổ đông. 

 

5. Sau khi VIETNAM AIRLINES đã niêm yết hoặc đăng ký lưu ký tập trung, Cổ phần 
do các Cổ đông sở hữu sẽ được ghi nhận dưới hình thức bút toán ghi sổ. Việc phát 
hành, chuyển nhượng và các vấn đề liên quan đến các loại Cổ phần khi đó sẽ được 
thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. 

 
CHƯƠNG III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH 

 

Mục 1 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

Điều 26. Cơ cấu tổ chức quản lý của VIETNAM AIRLINES 

 

Cơ cấu tổ chức quản lý của VIETNAM AIRLINES gồm: 

 
1. Đại hội đồng Cổ đông; 

 

2. Hội đồng Quản trị; 

 

3. Ban kiểm soát; và 

 

4. Tổng giám đốc. 
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Mục 2 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Điều 27. Cổ đông 

 

1. Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số Cổ phần và loại Cổ phần mà họ 
sở hữu. Cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của VIETNAM 
AIRLINES trong phạm vi số vốn đã góp vào VIETNAM AIRLINES.  

 
2. Cổ đông được công nhận chính thức khi thanh toán đủ tiền mua Cổ phần và được ghi 

tên vào Sổ đăng ký Cổ đông của VIETNAM AIRLINES. 

 

3. Người đại diện theo ủy quyền: 

 
a. Nếu Cổ đông là tổ chức thì Cổ đông đó phải chỉ định một hay nhiều người đại 

diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình tại Đại hội đồng 
Cổ đông. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền 
được chỉ định thì Cổ đông phải xác định cụ thể phần vốn góp, số Cổ phần cho 
mỗi người đại diện theo ủy quyền như vậy. Trường hợp Cổ đông không xác 
định phần vốn góp, số Cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy 
quyền, phần vốn góp, số Cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại 
diện theo ủy quyền. Việc cử người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại 
VIETNAM AIRLINES sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật.  

 

b. Cổ đông có sở hữu từ 10% tổng số Cổ phần phổ thông trở lên có thể ủy quyền 
cho một (01) hoặc một số người đại diện. Cổ đông sở hữu dưới 10% tổng số 
Cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho một (01) người đại diện. 

 
c. Việc chỉ định, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Cổ 

đông phải được thông báo bằng văn bản cho VIETNAM AIRLINES trong 
vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày chỉ định, chấm dứt hoặc thay đổi người 
đại diện theo ủy quyền. Việc chỉ định, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện 
theo ủy quyền của Cổ đông chỉ có giá trị pháp lý với VIETNAM AIRLINES 
khi VIETNAM AIRLINES đã nhận được thông báo hợp lệ. 

 

d. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

 

(i) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân 
hoặc số thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác của Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết 
định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cổ 
đông là tổ chức; 

 

(ii) Số lượng Cổ phần, loại Cổ phần của Cổ đông;   

 

(iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, giấy chứng minh nhân dân hoặc 
số thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác của người đại diện theo ủy quyền; 
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(iv) Số lượng Cổ phần mà người đại diện theo ủy quyền được chỉ định để 
đại diện và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại 
diện theo ủy quyền trong trường hợp có hơn một người đại diện theo ủy 
quyền; và 

 

(v) Thời hạn đại diện theo ủy quyền của từng người đại diện theo ủy quyền 
trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền.  

 
e. Việc chỉ định hoặc chấm dứt một người đại diện theo ủy quyền sẽ có hiệu lực 

kể từ thời điểm cuối cùng trong các thời điểm sau: 

 

(i) Ngày VIETNAM AIRLINES nhận được văn bản ủy quyền; 

 

(ii) Ngày khác được ghi cụ thể trong văn bản ủy quyền. 

 

f. Mỗi Cổ đông bồi hoàn cho VIETNAM AIRLINES đối với mọi khiếu nại phát 
sinh từ hành động sai trái, gian lận, cố ý sai phạm do người đại diện theo ủy 
quyền của mình gây ra trong thời gian người đó đại diện cho Cổ đông và đối 
với mọi khiếu nại phát sinh từ việc bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền 
khỏi chức vụ của người đó do sự gian lận của người đại diện theo ủy quyền.  

 

g. Mỗi Cổ đông phải bảo đảm rằng người đại diện theo ủy quyền của mình có khả 
năng và mong muốn hành động với tư cách là đại diện theo ủy quyền trước Đại 
hội đồng Cổ đông và bảo đảm rằng người đại diện theo ủy quyền đó sẽ không 
cố tình vắng mặt hoặc không tham dự Đại hội đồng Cổ đông mà không có lý 
do chính đáng nhằm ngăn cản hoạt động của VIETNAM AIRLINES. 

 
h. Người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông khi tham dự họp Đại hội đồng 

Cổ đông không được hưởng thù lao của VIETNAM AIRLINES về việc thực 
hiện công việc ủy quyền trừ trường hợp người đại diện phần vốn nhà nước đầu 
tư tại VIETNAM AIRLINES được thực hiện theo quy định của Pháp luật liên 
quan.  

 
Điều 28. Quyền của Cổ đông 

 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:  

 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và thực hiện 
quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc thông qua 
đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; mỗi Cổ phần phổ thông 
có một phiếu biểu quyết. Cổ đông có quyền gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản 
theo thẩm quyền và thể thức quy định tại Điều 39 của Điều lệ này; 

 

b. Nhận Cổ tức với mức theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; 

 

c. Ưu tiên mua Cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ Cổ phần phổ thông của 
từng Cổ đông trong VIETNAM AIRLINES; 
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d. Được tự do chuyển nhượng Cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi 
trong Sổ đăng ký Cổ đông của VIETNAM AIRLINES cho Cổ đông khác hoặc 
cá nhân, tổ chức khác không phải là Cổ đông theo quy định tại Điều lệ này và 
Pháp luật có liên quan trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo 
quy định của Pháp luật, Điều lệ và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông; 

 

e. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi Cổ phần của cùng một loại đều tạo cho Cổ 
đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang bằng nhau. Trường hợp 
VIETNAM AIRLINES có các loại Cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn 
liền với các loại Cổ phần ưu đãi phải được công bố đầy đủ cho Cổ đông và 
phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; 

 
f. Quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về 

hoạt động của VIETNAM AIRLINES theo quy định của Pháp luật;  

 

g. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin  liên quan đến Cổ đông và yêu cầu 
sửa đổi các thông tin không chính xác; 

 

h. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông; 

  

i. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ của VIETNAM AIRLINES, 
sổ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ 
đông; 

 

j. Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu Cổ phần tại 
VIETNAM AIRLINES sau khi VIETNAM AIRLINES đã thanh toán các 
khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán  
các Cổ đông sở hữu các loại Cổ phần ưu đãi của VIETNAM AIRLINES theo 
quy định của Pháp luật khi VIETNAM AIRLINES giải thể hoặc phá sản; 

 
k. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác nhân danh Cổ đông thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ của mình;  

 

l. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát theo quy định 
tại Điều lệ và theo quy định của Pháp luật. Danh sách ứng cử viên phải được 
gửi tới Hội đồng Quản trị trong thời hạn do Hội đồng Quản trị quy định; 

 

m. Yêu cầu VIETNAM AIRLINES mua lại Cổ phần của mình phù hợp với quy 
định của Điều lệ này và Pháp luật; và 

 

n. Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ này và Pháp luật.  

 

2. Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi (nếu có) sẽ có các quyền theo quyết định của Đại hội 
đồng Cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ và Pháp luật có liên quan. 

 

3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) số Cổ phần phổ thông 
trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thêm các quyền sau:  
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a. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của VIETNAM AIRLINES khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu 
phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 
giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở 
chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập 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 cổ phần trong tổng số Cổ 
phần của VIETNAM AIRLINES; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; và 

 

b. Đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tương ứng 
tại Điều 43 và Điều 57 của Điều lệ này; 

 

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các Cổ đông có quyền 
tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông;  

 
d. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

Quản trị, báo cáo tài chính sáu (06) tháng đầu năm và hàng năm theo mẫu của 
hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;  

 
e. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

 

(i) Hội đồng Quản trị vi phạm nghiêm trọng các quyền của Cổ đông, nghĩa 
vụ của Người quản lý VIETNAM AIRLINES hoặc ra quyết định vượt 
quá thẩm quyền được giao; 

 

(ii) Nhiệm kỳ của quá một phần ba số thành viên Hội đồng Quản trị đã 
vượt quá sáu (06) tháng mà Hội đồng Quản trị mới chưa được bầu lại 
hoặc chưa có thành viên mới được bầu thay thế.  

 

Yêu cầu triệu tập họp phải được lập bằng văn bản và phải có họ tên, địa chỉ 
thường trú, số chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với các Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 
trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với Cổ đông 
là tổ chức; số 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 cổ phần trong tổng số Cổ 
phần của VIETNAM AIRLINES, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội 
đồng Cổ đông. Kèm theo yêu cầu có các tài liệu, chứng từ về các vi phạm của 
Hội đồng Quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền; 
và 

 

f. Các quyền khác theo Điều lệ này và theo quy định của Pháp luật. 

 

Điều 29. Nghĩa vụ của Cổ đông 

 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

 

1. Thanh toán đủ tiền mua số Cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn do VIETNAM 
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AIRLINES hoặc Pháp luật quy định và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp 
pháp của nguồn vốn mua Cổ phần; 

 

2. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES; 

 

3. Chấp hành các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản 
trị; 

 

4. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các 
hình thức sau: 

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

 
b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

 
c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

 
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

   

5. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của VIETNAM 
AIRLINES trong phạm vi số vốn đã góp; 

 

6. Không được rút vốn cổ phần dưới bất cứ hình thức nào trừ trường hợp được 
VIETNAM AIRLINES hoặc người khác mua lại Cổ phần theo quy định tại Điều lệ và 
của Pháp luật; 

 

7. Không được sử dụng Cổ phần, Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần làm tài sản thế chấp, 
cầm cố hoặc hình thức bảo đảm khác để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình đối với 
VIETNAM AIRLINES hoặc để bảo lãnh cho nghĩa vụ của một bên thứ ba đối với 
VIETNAM AIRLINES;  

 

8. Bảo vệ uy tín, tài sản và giữ bí mật về các hoạt động của VIETNAM AIRLINES; 

 

9. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh VIETNAM AIRLINES dưới mọi hình thức 
khi 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 VIETNAM AIRLINES; 

 
10. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp thông tin về chủ 

sở hữu thực sự của số Cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong VIETNAM 
AIRLINES. VIETNAM AIRLINES có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các Cổ 
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đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở 
hữu thực sự của các cổ phần; và  

 

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và quy định của Pháp luật. 

 

Điều 30. Trách nhiệm của Cổ đông lớn 

 

1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi ích 
của VIETNAM AIRLINES và của các Cổ đông khác. 

 

2. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. 

 

Điều 31. Đại hội đồng Cổ đông  

 

1. Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của VIETNAM AIRLINES, bao 
gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua cuộc họp Đại hội 
đồng Cổ đông thường niên, Đại hội đồng Cổ đông bất thường và thông qua việc lấy ý 
kiến bằng văn bản. 

 

2. Các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải có đủ số lượng Cổ đông tham dự tối thiểu 
theo quy định tại Điều 37 của Điều lệ này. 

 

3. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông chỉ có giá trị khi được các Cổ đông hoặc người 
được Cổ đông ủy quyền hợp lệ thông qua theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 của 
Điều lệ này. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các 
quyền đặc biệt gắn liền với từng loại Cổ phần ưu đãi (nếu có) chỉ có giá trị khi được 
các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ thông qua theo quy định tại 
Điều 40 của Điều lệ này.  

 
Điều 32. Quyền hạn 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 đã được kiểm toán; 

 

b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị; 

 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát;  

 

d. Định hướng phát triển; các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 
hàng năm của VIETNAM AIRLINES (gồm: số lượng hành khách, hàng hóa 
vận chuyển và luân chuyển; tổng doanh thu; tổng lợi nhuận trước và sau thuế; 
phân phối lợi nhuận; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại 
hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ này, Tổng giá trị kế hoạch đầu tư 
hàng năm).   

 

2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề 
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sau: 

 

a. 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 được 
thông qua sẽ không cao hơn mức mà Hội đồng Quản trị đề nghị; 

 

c. Số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị và của Ban kiểm soát; 

 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; 

 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban 
kiểm soát; 

 

f. Tổng số tiền thù lao, tiền lương của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban 
kiểm soát; Báo cáo tiền thù lao, tiền lương của các thành viên Hội đồng Quản 
trị và Ban kiểm soát; 

 
g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ; 

 

h. Loại Cổ phần và số lượng Cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại Cổ 
phần; 

 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức pháp lý của 
VIETNAM AIRLINES; chủ trương thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, 
giải thể, phá sản Công ty con do VIETNAM AIRLINES nắm giữ 100% vốn 
điều lệ; 

 

j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý), phá sản VIETNAM AIRLINES và chỉ định 
người thanh lý;  

 

k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt 
hại cho VIETNAM AIRLINES và các Cổ đông của VIETNAM AIRLINES; 

 

l. Chủ trương đầu tư đối với các dự án mua tàu bay, bao gồm cả động cơ dự 
phòng thuộc dự án tàu bay; quyết định chủ trương đầu tư, mua tài sản cố định 
khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của VIETNAM 
AIRLINES được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Thông 
qua việc điều chỉnh Tổng giá trị kế hoạch đầu tư nếu vượt quá 10% Tổng giá 
trị kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

  

m. Chủ trương đối với phương án thanh lý, nhượng bán, bán và thuê lại tàu bay 
mới và tàu bay chưa khấu hao hết; Chủ trương đối với phương án thanh lý, 
nhượng bán tài sản cố định khác có tổng giá trị còn lại bằng hoặc lớn hơn 20% 
tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES được ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất được kiểm toán;  
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n. Chủ trương đối với các hợp đồng vay vốn của VIETNAM AIRLINES có giá 
trị bằng hoặc lớn hơn 50% Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES; 

 

o. VIETNAM AIRLINES mua lại trên 10% tổng số Cổ phần phát hành của mỗi 
loại; 

 

p. VIETNAM AIRLINES ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định 
tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% 
tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES được ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất;  

 
q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế quản lý nội bộ 

của VIETNAM AIRLINES. 

 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: 

 

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều này khi Cổ đông đó hoặc 
Người có liên quan tới Cổ đông đó là một bên của 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 Cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ 
lệ sở hữu cổ phần của tất cả các Cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện 
thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc chào mua 
công khai theo quy định của pháp luật. 

 

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 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. 

 
Điều 33. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông 

 

1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần do Hội đồng 
Quản trị triệu tập trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 
Trường hợp đặc biệt, 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. Đại hội đồng Cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc 
thẩm quyền theo quy định tại Điều 32 Điều lệ này. 

 

2. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp 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 VIETNAM AIRLINES;  

 

b. Số thành viên của Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên còn lại ít hơn số thành 
viên tối thiểu theo quy định của Pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng Quản 
trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 
do Đại hội đồng Cổ đông quyết định;  

 
c. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được 

kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 
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d. Theo yêu cầu bằng văn bản của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% 

tổng số Cổ phần phổ thông của VIETNAM AIRLINES trong thời gian liên tục 
ít nhất sáu (06) tháng. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được 
thể hiện bằng văn bản, trong đó 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 
và tập hợp đủ chữ ký của các 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 Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES vi phạm 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 này.  

 

3. 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 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát còn lại như 
quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d, 
Điểm e Khoản 2 Điều này. 

 

4. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông như 
quy định tại Khoản 3 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban 
kiểm soát phải thay thế Hội đồng Quản trị triệu tập Đại hội đồng Cổ đông theo quy 
định tại Điều lệ này và quy định của Pháp luật. 

 

5. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy 
định tại Khoản 4 Điều này, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ đông 
hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này có quyền đại diện 
VIETNAM AIRLINES triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp 
luật và theo quy định tại Điều lệ này. 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 và tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội 
đồng Cổ đông. 

 

6. Địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông là trên lãnh thổ Việt Nam. Địa điểm cụ thể do 
người triệu tập họp quyết định căn cứ vào tình hình thực tế. Trường hợp cuộc họp Đại 
hội đồng Cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều nơi khác nhau thì địa điểm họp Đại 
hội đồng Cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. 

 

7. Tất cả các chi phí cần thiết để triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông theo 
quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này sẽ do VIETNAM AIRLINES 
thanh toán. Chi phí này không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham 
dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

 
8. Trường hợp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát không thực hiện được nhiệm vụ quy 

định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên 
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và phải bồi 
thường thiệt hại phát sinh đối với VIETNAM AIRLINES. 
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Điều 34. Thông báo mời họp, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông 

 

1. Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông tại Điều 33 Điều lệ này phải lập danh sách Cổ 
đông có quyền dự họp và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc 
họp và dự thảo quyết định đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

 

2. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng 
ký Cổ đông của VIETNAM AIRLINES. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng Cổ đông được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời 
họp Đại hội đồng Cổ đông. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ 
đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số 
thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ đông 
là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập 
của Cổ đông là tổ chức; số lượng Cổ phần từng loại, số và ngày được ghi tên vào Sổ 
đăng ký Cổ đông của từng Cổ đông. VIETNAM AIRLINES công bố thông tin về việc 
lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông tối thiểu hai mươi  
(20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 

 
3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách Cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng Cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung 
những thông tin cần thiết về mình trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng Cổ đông. Người quản lý phải cung cấp kịp thời thông tin số đăng ký Cổ đông, 
sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của Cổ đông.  

 

4. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ 
thường trú của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông, thời gian, địa 
điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.   

 
5. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương 

thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của VIETNAM 
AIRLINES và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi 
VIETNAM AIRLINES niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội 
đồng Cổ đông phải gửi thông báo mời họp  đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách 
Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 
Đại hội đồng Cổ đông, tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách 
hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư. Chương trình họp Đại hội đồng 
Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ 
đông, được gửi cho các Cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của 
VIETNAM AIRLINES. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp 
Đại hội đồng Cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu 
để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

 

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

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

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

 
c. Phiếu biểu quyết; 
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d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

 
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

 

6. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số Cổ phần phổ thông của 
VIETNAM AIRLINES trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến 
nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải được 
làm bằng văn bản và phải được gửi cho VIETNAM AIRLINES ít nhất ba (03) ngày 
làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bao 
gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ 
đông là cá nhân;  tên, mã số doanh nghiệp hoăc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 
chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại Cổ phần Cổ đông hoặc nhóm Cổ 
đông sở hữu và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.  

 

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông chỉ có quyền từ chối những kiến nghị liên 
quan đến Khoản 6 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

  

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội 
dung; 

 

b. Vào thời điểm kiến nghị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không có đủ 10% tổng 
số Cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng; hoặc  

 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ 
đông. 

 

8. Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại 
Khoản 6 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy 
định tại Khoản 7 Điều này; đề xuất được chính thức bổ sung vào chương trình và nội 
dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận. 

 

9. Những nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua bằng 100% tổng số 
Cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực kể cả khi trình tự và thủ tục 
thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

. 

10. Đại diện công ty kiểm toán độc lập phải được mời dự họp Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên để giải thích các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính năm trong trường 
hợp báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ trọng yếu.  

 
Điều 35. Quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông 

 

1.  Các Cổ đông là cá nhân có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho 
cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc thông qua một trong các 
hình thức quy định tại Khoản 4 Điều 29 Điều lệ này. Trường hợp có nhiều hơn một 
người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được 
ủy quyền cho mỗi người đại diện. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ 
đông của VIETNAM AIRLINES. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ 
chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội đồng Cổ đông trừ 
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trường hợp được Cổ đông là tổ chức đó đồng ý và không được tham gia ứng cử với tư 
cách cá nhân mình.  

 

2. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân mới sáp nhập, hợp nhất hoặc thừa kế quyền và 
nghĩa vụ cổ đông thì Cổ đông này gửi cho Hội đồng Quản trị các văn bản có hiệu lực 
pháp luật về việc sáp nhập, hợp nhất hoặc thừa kế để Hội đồng Quản trị quyết định về 
Cổ đông, cổ phiếu, Cổ phần và người dự họp theo quy định của Pháp luật. 

 

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải được lập bằng 
văn bản theo mẫu của VIETNAM AIRLINES. Người được ủy quyền dự họp Đại hội 
đồng Cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền này và các tài liệu khác chứng minh tư 
cách hợp lệ theo yêu cầu của VIETNAM AIRLINES khi đăng ký dự họp trước khi vào 
phòng họp. Văn bản ủy quyền của Cổ đông phải bao gồm các chữ ký theo quy định 
sau: 

 
a. Trường hợp Cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 

ký của Cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được 
ủy quyền dự họp; 

 

b. Trường hợp Cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 
ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của Cổ 
đông và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự 
họp; 

 

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện 
theo pháp luật của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

 

4. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ 
định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định 
người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó 
chưa đăng ký với VIETNAM AIRLINES). 

 

5. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy 
quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các 
trường hợp sau đây: 

 

a. Người ủy quyền chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 
hành vi dân sự; hoặc 

 

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ hoặc chấm dứt việc ủy quyền. 

 

Khoản 5 này không áp dụng trong trường hợp VIETNAM AIRLINES 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 36. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông 

 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, VIETNAM AIRLINES phải tiến hành thủ tục đăng ký 
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Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có 
mặt đăng ký hết. 

 
2. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, VIETNAM AIRLINES cấp cho từng Cổ đông hoặc 

đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ 
và tên Cổ đông, đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. 

 

3. Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông: 

 

a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 
do Hội đồng Quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng 
mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng Quản trị 
còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 
theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng 
Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp Đại 
hội đồng Cổ đông trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao 
nhất làm Chủ tọa cuộc họp; 

 

b. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông 
điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số 
phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp; 

 

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội 
đồng Cổ đông;  

 

d. Đại hội đồng Cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề 
nghị của Chủ tọa cuộc họp.  

 

4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua chương trình và nội dung họp ngay trong phiên khai 
mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội 
dung chương trình họp. 

 
5. 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 biểu quyết thu theo thứ tự 
sau đây: thẻ tán thành, thẻ không tán thành, thẻ không có ý kiến, cuối cùng đếm tổng 
số của từng loại phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Tổng 
số phiếu tán thành, không tán thành hoặc bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ đối với 
từng vấn đề được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

 

6. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được 
đăng ký và có quyền tham gia, biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Trong 
trường hợp này, Chủ tọa không được dừng cuộc họp để người đến muộn đăng ký; hiệu 
lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

 
7. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền: 

 
a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý; và 
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b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 
không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến 
triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an 
ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. 

 
8. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có thể hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông ngay 

cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay 
đổi địa điểm họp do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng Cổ 
đông nếu nhận thấy rằng: 

 

a. Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức 
Đại hội đồng Cổ đông; 

 

b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông 
dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;  

 

c. Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật 
tự cuộc họp có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công 
bằng và hợp pháp; hoặc 

 

d. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng Cổ đông được tiến 
hành một cách hợp lệ. Đại hội đồng Cổ đông họp lại vẫn phải đủ số lượng Cổ 
đông có quyền biểu quyết như quy định tại Khoản 1, Khoản 2, và Khoản 3 
Điều 37 và sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại 
Đại hội đồng Cổ đông bị trì hoãn trước đó. 

 

Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội đồng Cổ đông khi có sự nhất trí hoặc 
yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. 
Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại 
hội. Đại hội đồng Cổ đông họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được 
giải quyết hợp pháp tại Đại hội đồng Cổ đông bị trì hoãn trước đó. 

 

9. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng Cổ đông trái với quy định 
tại Khoản 8 Điều này, Đại hội đồng Cổ đông bầu một người khác trong số người dự 
họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp đến lúc kết thúc và hiệu lực của các biểu 
quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng. 

 

10. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển 
cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã 
được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu. 

 

11. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có 
thể tiến hành các biện pháp thích hợp 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; và 
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c. Tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội đồng Cổ 
đông. 

 

Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp 
nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp 
giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

 

12. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông áp dụng các biện pháp nói trên,  
Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông 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 tọa 
Đại hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

 
b. Bố trí, tổ chức để những Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp 

được hoặc cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại để nhóm 
các Cổ đông ở xa có thể đồng thời tham gia vào cuộc họp Đại hội đồng Cổ 
đông một cách tốt nhất tại địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội, bao 
gồm hướng dẫn Cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng Cổ đông trực 
tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

 
Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ 
chức theo Điều khoản này. 

 

13. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi Cổ đông được coi là tham 
gia Đại hội đồng Cổ đông ở địa điểm chính của đại hội. 

 

14. Hàng năm VIETNAM AIRLINES 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 37. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông 

 

1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 
65% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.  

 
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể 

từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp 
Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày 
dự định tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ 
đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 
51% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.  

 

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần 
thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp 
Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày 
kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến 
hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp, 
được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại 
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cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. 

 
4. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp 

đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều lệ này. 

 

Điều 38. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 

 

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 
quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ 
đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị 
quyết đó. 

 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây phải được 
thực hiện thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:  

 

a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIETNAM AIRLINES; 

 

b. Thông qua định hướng phát triển của VIETNAM AIRLINES; 

 

c. Quyết định loại Cổ phần và tổng số Cổ phần của từng loại được quyền chào 
bán; 

 

d. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên; Bầu bổ 
sung thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên trong trường hợp số thành 
viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên còn lại ít hơn số thành viên theo quy 
định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng Quản trị bị giảm quá một phần 
ba (1/3) so với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ 
đông quyết định; 

 
e. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

 

f. Quyết định giao dịch bán tài sản của VIETNAM AIRLINES hoặc chi nhánh 
của VIETNAM AIRLINES hoặc giao dịch mua tài sản của VIETNAM 
AIRLINES hoặc chi nhánh của VIETNAM AIRLINES có giá trị từ 35% trở 
lên tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất được kiểm toán; 

 

g. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, 
hoặc yêu cầu phá sản VIETNAM AIRLINES. 

 

3. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua tại cuộc họp nếu: 

 
a. Được số Cổ đông đại diện từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ 

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 
quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, đối với các vấn 
đề sau:  

 

(i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIETNAM AIRLINES; 
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(ii) Loại Cổ phần và tổng số Cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 
Quyết định việc không áp dụng quyền ưu tiên chào bán Cổ phần cho 
các Cổ đông hiện hữu như quy định tại Khoản 2 Điều 18 Điều lệ này; 

 
(iii) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, chuyển đổi 

hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với 
VIETNAM AIRLINES;  

 

(iv) Quyết định giao dịch bán tài sản của VIETNAM AIRLINES hoặc chi 
nhánh hoặc giao dịch mua tài sản của VIETNAM AIRLINES hoặc chi 
nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của VIETNAM 
AIRLINES được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 
của VIETNAM AIRLINES.  

 
b. Được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông 

có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 
có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận đối với các vấn đề khác 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, trừ trường hợp quy định tại 
Điểm a Khoản này và Khoản 4 Điều này. 

 
4. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.  

 

5. Trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì 
nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít 
nhất 75% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị 
quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.  

 

6. Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông với số Cổ đông 
trực tiếp và người ủy quyền tham dự đại diện cho 100% tổng số Cổ phần có quyền 
biểu quyết cùng bỏ phiếu là hợp pháp và có hiệu lực thi hành, kể cả khi trình tự và thủ 
tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

 

7. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, số phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông 
biểu quyết tương ứng với số Cổ phần và loại Cổ phần mà Cổ đông đó sở hữu hoặc là 
người đại diện chủ sở hữu. 

 
8. Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực thi hành đối với tất cả các Cổ 

đông vắng mặt hay bất đồng ý kiến và được thông báo đến tất cả các Cổ đông có 
quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nghị 
quyết được thông qua. Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang 
thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES.  

 
 

Điều 39. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết 
của Đại hội đồng Cổ đông 

 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội 
đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 
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1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 
của Đại hội đồng Cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của VIETNAM AIRLINES, 
trừ những vấn đề buộc phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 
đồng Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 38 Điều lệ này. 

 

2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng 
Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo 
gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu 
quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 
Việc lập danh sách Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến, cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài 
liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 34 Điều lệ này.  

 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của VIETNAM AIRLINES; 

 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn 
cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ đông 
là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định 
thành lập của Cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 
thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ 
chức; số lượng Cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ đông; 

 

d. 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 VIETNAM AIRLINES phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
và 

 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp 
luật của VIETNAM AIRLINES. 

 
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân hoặc người đại 

diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật 
của tổ chức được ủy quyền. 

 
5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến VIETNAM AIRLINES theo một 

trong các hình thức sau đây: 

 
a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến gửi về VIETNAM AIRLINES phải được đựng trong 

phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; hoặc  

 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về VIETNAM AIRLINES qua 
fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 
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6. Các phiếu lấy ý kiến gửi về VIETNAM AIRLINES nhận được sau thời hạn đã xác 
định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được 
công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không 
hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu 
quyết.  

 

7. 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 là Người điều hành VIETNAM AIRLINES . Biên 
bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của VIETNAM AIRLINES; 

 

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

 

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

 
e. Các vấn đề đã được thông qua; và 

 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật 
của VIETNAM AIRLINES, 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.  

 

8. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến cho tất cả các Cổ đông có quyền tham 
dự Đại hội đồng Cổ đông của VIETNAM AIRLINES trong vòng mười lăm (15) ngày, 
kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của 
VIETNAM AIRLINES trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc 
kiểm phiếu. 

 
9. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua 

và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại Trụ sở 
chính của VIETNAM AIRLINES. 

 

10. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị 
như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. 

 
Điều 40. Thay đổi các quyền 

 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại Cổ phần ưu đãi 
(nếu có) có hiệu lực khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu 
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quyết của tất cả các Cổ đông dự họp thông qua đồng thời được Cổ đông sở hữu ít nhất 
65% quyền biểu quyết của Cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.  

 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các Cổ đông sở hữu 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 đại biểu như nêu 
trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những 
người sở hữu 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 ủy quyền đều được coi là đủ số 
lượng đại biểu yêu cầu. Tại cuộc họp của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi nêu trên, 
những người sở hữu 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. 

 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các 
quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Điều lệ này. 

 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền 
với các loại Cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan 
đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của VIETNAM AIRLINES không bị thay 
đổi khi VIETNAM AIRLINES phát hành thêm các Cổ phần cùng loại. 

 

Điều 41. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 

 

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 
lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp được lập bằng tiếng Việt, gồm các 
nội dung chủ yếu sau:  

 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của VIETNAM AIRLINES; 

 
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông; 

 

c. Chương trình và nội dung cuộc họp; 

 

d. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng Cổ đông 
về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

 
e. Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp với số Cổ phần và số phiếu 
bầu tương ứng; 

 

f. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết trong đó nêu rõ 
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không 
tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của 
Cổ đông dự họp; 

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

 

h. Họ, tên, chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. 

 

2. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc 
cuộc họp. 

 

3. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính 
xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố 
trên trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES trong thời hạn hai mươi bốn 
(24) giờ và gửi đến tất cả Cổ đông thời gian mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc 
cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.   

 

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc 
đã được tiến hành tại Đại hội đồng Cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 
biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi 
gửi biên bản. 

 

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp,  
nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời 
họp phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES.  

 

Điều 42. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết 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, nhóm 
Cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm 
quyền hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại 
hội đồng Cổ đông trong các trường hợp sau:  

 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông và ra quyết định không thực 
hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ này trừ trường hợp quy định tại 
Khoản 6 Điều 38 Điều lệ này.  

 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ này. 

 

Trường hợp có Cổ đông, nhóm Cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị 
quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều này, thì các nghị quyết đó vẫn 
có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp 
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.  

 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Toà 
án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bị hủy bỏ có thể 
xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày kể 
từ ngày ban hành quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài theo trình tự, thủ tục quy định 
của Pháp luật và Điều lệ này. 
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Mục 3 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 43. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị 

 
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên 

Hội đồng Quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông và công bố tối 
thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trên trang 
thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng 
viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng Quản trị phải có cam kết bằng văn 
bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và 
phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên 
Hội đồng Quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng Quản trị được công bố 
bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

 
a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

 
b. Trình độ học vấn; 

 
c. Trình độ chuyên môn; 

 
d. Quá trình công tác; 

 
e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị 

và các chức danh quản lý khác; 

 
f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho VIETNAM AIRLINES, trong 

trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của 
VIETNAM AIRLINES; 

 
g. Các lợi ích có liên quan tới VIETNAM AIRLINES (nếu có); 

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

 
i. Các thông tin khác (nếu có). 

 
2. Nguyên tắc đề cử người vào Hội đồng Quản trị được thực hiện như sau: Các Cổ đông 

sở hữu Cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp 
số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ 
đông sở hữu: 

 
a. Từ 10% đến dưới 30% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 

hai (02) ứng viên;  

 

b. Từ 30% đến dưới 40% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 
ba (03) ứng viên;  

 
c. Từ 40% đến dưới 50% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên;  
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d. Từ 50% đến dưới 60% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên;  

 

e. Từ 60% đến dưới 70% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 
sáu (06) ứng viên;  

 

f. Từ 70% đến dưới 80% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 
bảy (07) ứng viên; và 

 

g. Từ 80% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 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 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 quy định tại Quy định nội bộ về quản trị 
VIETNAM AIRLINES. Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng 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 theo quy định pháp luật. 

 
Điều 44. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 

 

1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý VIETNAM AIRLINES, có toàn quyền nhân 
danh VIETNAM AIRLINES để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
VIETNAM AIRLINES không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. 

 

2. Hội đồng Quản trị phải có tối thiểu là năm (05) thành viên và không quá chín (09) 
thành viên, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể sẽ do Đại hội đồng Cổ đông 
quyết định phù hợp với yêu cầu hoạt động trong từng thời kỳ. Cơ cấu thành viên Hội 
đồng Quản trị cần bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh 
nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của VIETNAM 
AIRLINES và có xét yếu tố về giới, trong đó có các thành viên Hội đồng Quản trị 
chuyên trách và các thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm. Đồng thời, cơ cấu 
thành viên Hội đồng Quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành 
với các thành viên không điều hành. Tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị không 
điều hành 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.   

 

3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm và có thể được 
bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản 
trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản 
trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.  

 
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 Pháp luật cấm không được làm thành viên 
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Hội đồng Quản trị; 

 

b. Thành viên đó có đơn từ chức; 

 

c. Thành viên đó rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng Quản trị có 
những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ thành viên 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 trừ trường hợp bất khả kháng; 

 

e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông; 

 

f. Thành viên đó đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị Tòa án quyết 
định trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam; 

 
g. Thành viên đó vi phạm quy định của Pháp luật về những trường hợp không 

được đảm nhiệm chức vụ; 

 

h. Tư cách pháp nhân của Cổ đông là tổ chức mà thành viên đó là người đại diện 
theo pháp luật hoặc theo ủy quyền chấm dứt; 

 

i. VIETNAM AIRLINES bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;  

 

j. Thành viên đó cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho VIETNAM 
AIRLINES với tư cách là ứng viên Hội đồng Quản trị; hoặc 

 
k. Các trường hợp khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị 

do Hội đồng Quản trị ban hành. 

 

5. 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. 

 

6. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không phải là người sở hữu Cổ phần của Công 
ty. 

 

7. Trường hợp Cổ đông nước ngoài bao gồm cả Cổ đông chiến lược nước ngoài, nhà đầu 
tư tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cử đại diện tham gia Hội đồng 
Quản trị, người được cử phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Pháp luật. 

 

Điều 45. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị  

 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của VIETNAM AIRLINES 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 và nghĩa vụ của VIETNAM AIRLINES không thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. 
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2. Hội đồng Quản trị sử dụng văn phòng, các ban chuyên môn, nghiệp vụ và các cơ quan 
tương đương của VIETNAM AIRLINES để giúp việc cho Hội đồng Quản trị thực 
hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị. 

 

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do Pháp luật, Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES 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. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; 

 

b. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 
hàng năm của VIETNAM AIRLINES;  

 

c. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại 
hội đồng Cổ đông thông qua; 

 

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của VIETNAM AIRLINES; Quyết định ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và các văn bản quản lý 
nội bộ của VIETNAM AIRLINES phù hợp với Điều lệ này và quy định Pháp 
luật; Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng 
Cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ Cổ đông; 

 

e. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể Đơn vị trực thuộc, văn phòng, các 
ban chuyên môn nghiệp vụ của VIETNAM AIRLINES và các Ủy ban thuộc 
Hội đồng Quản trị; 

 

f. Quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản Công ty 
con do VIETNAM AIRLINES nắm giữ 100% vốn điều lệ sau khi đã được Đại 
hội đồng Cổ đông phê duyệt chủ trương; Quyết định các trường hợp đầu tư vốn 
ra ngoài doanh nghiệp; 

 

g. Quyết định ban hành, bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty con do VIETNAM 
AIRLINES nắm giữ 100% vốn điều lệ; quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn 
vị trực thuộc, văn phòng, các ban chuyên môn, nghiệp vụ và các Ủy ban thuộc 
Hội đồng Quản trị; 

 

h. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc;  

 

i. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng, Thư ký VIETNAM AIRLINES, Chủ tịch, Phó chủ tịch các Ủy ban 
thuộc Hội đồng Quản trị, cấp Trưởng Đơn vị trực thuộc, cấp Trưởng các văn 
phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương của VIETNAM 
AIRLINES; quyết định mức lương, thưởng và lợi ích của họ; quyết định quỹ 
tiền lương thực hiện trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua, kết quả sản xuất kinh doanh của VIETNAM AIRLINES, 
quy định của nhà nước và VIETNAM AIRLINES; 

 

j. Giám sát, chỉ đạo Người điều hành VIETNAM AIRLINES trong việc điều 
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hành công việc kinh doanh hàng ngày của VIETNAM AIRLINES; 

 
k. Quyết định bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên, Kiểm soát viên 

của Công ty con do VIETNAM AIRLINES nắm giữ 100% vốn điều lệ;  

 

l. Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám 
đốc; 

 

m. Quyết định cử Người đại diện phần vốn của VIETNAM AIRLINES, cử người 
của VIETNAM AIRLINES tham gia ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác; 
giao nhiệm vụ và quyết định tiền lương, thưởng và lợi ích khác của những 
người này; 

 

n. Giải quyết các khiếu nại của VIETNAM AIRLINES đối với Người điều hành 
VIETNAM AIRLINES cũng như quyết định lựa chọn đại diện của VIETNAM 
AIRLINES để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với 
Người điều hành đó; 

 

o. Đề xuất các loại Cổ phần phát hành và tổng số Cổ phần phát hành theo từng 
loại; 

 

p. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; 

 

q. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội 
đồng Cổ đông uỷ quyền; 

  

r. Đề xuất mức Cổ tức được trả hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả Cổ 
tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;  

 

s. 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;  

 

t. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng Cổ đông;  

 

u. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể VIETNAM AIRLINES. 

 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn trước khi thực hiện: 

 

a. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ 
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 
Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản 
trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp 
đồng của VIETNAM AIRLINES phù hợp với quy định tại Điều lệ này và các 
văn bản quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES;  

 

b. Chỉ định và bãi nhiệm những người được VIETNAM AIRLINES uỷ nhiệm là 
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đại diện thương mại và luật sư của VIETNAM AIRLINES; 

 

c. Quyết định các hợp đồng vay vốn của VIETNAM AIRLINES có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 50% Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES ghi trong báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán gần nhất sau khi Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt 
chủ trương; Quyết định các hợp đồng vay vốn của VIETNAM AIRLINES có 
giá trị nhỏ hơn 50% Vốn điều lệ của VIETNAM AIRLINES ghi trong báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng cả năm 
đối với các tổ chức tín dụng có áp dụng hạn mức tín dụng cả năm; Phê duyệt 
bảo lãnh cho từng khoản vay vốn của các Công ty con theo tỷ lệ vốn góp của 
VIETNAM AIRLINES trong vốn điều lệ của các Công ty con và đảm bảo 
nguyên tắc tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với một Công ty con do 
VIETNAM AIRLINES nắm giữ 100% vốn điều lệ không quá giá trị vốn chủ 
sở hữu của Công ty con đó theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính 
năm gần nhất tại thời điểm bảo lãnh và tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn 
đối với Công ty con do VIETNAM AIRLINES nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 
không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của VIETNAM AIRLINES tại thời 
điểm bảo lãnh hoặc nguyên tắc khác do Pháp luật quy định trong từng thời kỳ;  

 

d. Quyết định các khoản đầu tư trong phạm vi 110% Tổng giá trị kế hoạch đầu tư 
hàng năm đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;  

 

e. Quyết định đầu tư đối với các dự án mua tàu bay, bao gồm cả động cơ dự 
phòng thuộc dự án tàu bay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt chủ 
trương; Quyết định đầu tư, mua tài sản cố định khác có giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 20% tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES được ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất được kiểm toán sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê 
duyệt chủ trương; Quyết định việc thuê tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu 
bay và mua phụ tùng vật tư tàu bay, dịch vụ phụ tùng vật tư tàu bay, dịch vụ 
bảo dưỡng sửa chữa tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng vật tư tàu bay theo quy 
định của Pháp luật; Quyết định đầu tư, mua tài sản (trừ tàu bay) có giá trị nhỏ 
hơn 20% tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES được ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;   

 

f. Quyết định phương án thanh lý, nhượng bán, bán và thuê lại tàu bay mới và tàu 
bay chưa khấu hao hết sau khi Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt chủ trương; 
Quyết định phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định khác có tổng giá trị 
còn lại bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán sau khi đã được Đại 
hội đồng Cổ đông phê duyệt chủ trương; Quyết định phương án thanh lý, 
nhượng bán tàu bay đã khấu hao hết; Quyết định phương án thanh lý, nhượng 
bán tài sản cố định khác có tổng giá trị còn lại nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản 
của VIETNAM AIRLINES được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được 
kiểm toán;    

 

g. Việc định giá các tài sản góp vào VIETNAM AIRLINES không phải bằng tiền 
trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của VIETNAM AIRLINES, bao 
gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết 
công nghệ; 
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h. Việc VIETNAM AIRLINES mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số Cổ 
phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng; 

 

i. Quyết định mức giá mua lại hoặc thu hồi Cổ phần của VIETNAM AIRLINES; 

 

j. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty con do VIETNAM AIRLINES 
nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

 

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng Quản trị quyết định cần 
phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

 

5. Hội đồng Quản trị thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc 
lấy ý kiến bằng văn bản theo nguyên tắc đa số quá bán. Mỗi thành viên Hội đồng 
Quản trị có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau. 

 

6. 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 Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES 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 VIETNAM AIRLINES bị coi là 
không có giá trị và chưa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. 

 

7. 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 Người quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho 
VIETNAM AIRLINES. 

 
8. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tuân thủ đúng các quyết định của Đại hội đồng Cổ 

đông, quy định của Điều lệ này và của Pháp luật. Trong trường hợp quyết định do Hội 
đồng Quản trị thông qua trái với quy định của Điều lệ VIETNAM AIRLINES và/hoặc 
Pháp luật gây thiệt hại cho VIETNAM AIRLINES thì các thành viên chấp nhận thông 
qua quyết định đó cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền 
bù thiệt hại cho VIETNAM AIRLINES; thành viên phản đối thông qua quyết định nói 
trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, Cổ đông sở hữu Cổ phần của 
VIETNAM AIRLINES liên tục trong thời hạn ít nhất một (01) năm có quyền yêu cầu 
Hội đồng Quản trị đình chỉ thực hiện quyết định nói trên. 

 

9. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 
những Người quản lý trong VIETNAM AIRLINES, người giữ chức vụ quản lý trong 
các Công ty con do VIETNAM AIRLINES nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện 
phần vốn của VIETNAM AIRLINES cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài 
chính, hoạt động của đơn vị theo quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng Quản trị ban 
hành. Người được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu 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, trừ 
trường hợp Hội đồng Quản trị có quyết định khác. 

 

10. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. 
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Điều 46. Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 

1. Hội đồng Quản trị bầu ra một Chủ tịch trong số các thành viên Hội đồng Quản trị theo 
nguyên tắc đa số quá bán. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải thường trú tại Việt Nam 
trong suốt nhiệm kỳ của mình. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm chức 
Tổng giám đốc.   

 

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải là công dân Việt Nam, Thành viên Hội đồng Quản trị 
không điều hành và không đồng thời là Kiểm soát viên của VIETNAM AIRLINES. 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm công tác quản lý, 
điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính của VIETNAM 
AIRLINES. 

 

3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: 

 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị; 

 

b. Thay mặt Hội đồng Quản trị triệu tập và Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng 
Cổ đông; 

 

c. Chuẩn bị hoặc tổ chức chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình phục vụ cuộc 
họp Hội đồng Quản trị hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị; 
triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng Quản trị;  

 
d. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; 

 
e. Thay mặt Hội đồng Quản trị ký các quyết định, nghị quyết của Hội đồng Quản 

trị; tổ chức thực hiện và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các 
quyết định, nghị quyết đó; ký các văn bản khác để xử lý công việc thuộc nhiệm 
vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị;  

 

f. Đảm bảo các thành viên Hội đồng Quản trị nhận được thông tin đầy đủ, khách 
quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng Quản trị 
phải xem xét; 

 

g. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội 
đồng Quản trị. Nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên phải 
được thể hiện dưới dạng văn bản và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;  

 
h. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị; 

 

i. Giám sát các thành viên Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc 
được phân công và các nhiệm vụ, quyền hạn của họ; 

 
j. Đảm bảo việc Hội đồng Quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt 

động của VIETNAM AIRLINES, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của 
Hội đồng Quản trị cho các Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông; 

 



   50 
 

 

k. Đảm bảo rằng người lao động có thể báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
về những vấn đề bất thường liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động và các 
vấn đề chung, kể cả các vi phạm về quy tắc đạo đức của VIETNAM 
AIRLINES; 

 
l. Ủy quyền, phân công cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị đảm 

nhiệm công việc của mình trong thời gian vắng mặt hoặc không thể thực hiện 
được nhiệm vụ của mình; 

 
m. Trình Hội đồng Quản trị quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các Ủy ban 

thuộc Hội đồng Quản trị; 

 

n. Trình Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký, 
chấm dứt hợp đồng lao động với Chủ tịch, Phó chủ tịch các Ủy ban thuộc Hội 
đồng Quản trị; và  

 

o. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều 
lệ này và các văn bản quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES. 

 
Điều 47. Tiền lương, thù lao, và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị  

 

1. VIETNAM AIRLINES trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác cho thành viên Hội đồng 
Quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được 
nhận tiền lương, thù lao cho công việc của mình với tư cách là thành viên Hội đồng 
Quản trị. Tổng mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ 
đông quyết định. Khoản tiền lương, thù lao này được chia cho các thành viên Hội 
đồng Quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng Quản trị hoặc chia đều trong trường hợp 
không thoả thuận được. 

 

3. Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại doanh 
nghiệp được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có). Thành viên Hội đồng 
Quản trị kiêm nhiệm không tham gia ban quản lý, điều hành tại doanh nghiệp được 
hưởng thù lao, phụ cấp trách nhiệm (nếu có). Khi thành viên Hội đồng Quản trị nắm 
giữ chức vụ điều hành hoặc làm việc tại các Ủy ban giúp việc của 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 (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm), 
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.   

 

4. Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị được tính vào chi phí kinh 
doanh của VIETNAM AIRLINES theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp, các quy định khác có liên quan của Pháp luật và tổng số tiền trả cho từng 
thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm tiền lương, thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền 
mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ VIETNAM AIRLINES, Công ty con, 
Công ty liên kết của VIETNAM AIRLINES và các công ty khác mà thành viên Hội 
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đồng Quản trị là Người đại diện phần vốn của VIETNAM AIRLINES phải ghi thành 
mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của VIETNAM AIRLINES, phải báo cáo 
Đại hội đồng Cổ đông tại các cuộc họp thường niên. 

 
5. Các thành viên của Hội đồng Quản trị 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 bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong việc tham gia 
các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, hoặc các Ủy ban giúp việc 
của Hội đồng Quản trị. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị được tính vào chi phí 
kinh doanh của VIETNAM AIRLINES. 

 

Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị 

 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:  

 

a. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của 
VIETNAM AIRLINES và không nhất thiết phải là cổ đông của VIETNAM 
AIRLINES; 

 

b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 
doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật; và 

 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật. 

 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị của VIETNAM AIRLINES không được đồng thời là 
thành viên hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.  

 
Điều 49. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên 

 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 
theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, ngoài ra phải 
đảm bảo có các nội dung sau: 

 
1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và từng thành 

viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ này; 

 

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng Quản trị; 

 

3. Hoạt động của các Ủy ban giúp việc của Hội đồng Quản trị; 

 
4. Kết quả giám sát đối với Người điều hành VIETNAM AIRLINES; 

 

5. Các kế hoạch trong tương lai.  
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Điều 50. Họp Hội đồng Quản trị 

 

1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
phải được tổ chức trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội 
đồng Quản trị nhiệm kỳ đó. Thành viên Hội đồng Quản trị có số phiếu bầu cao nhất 
hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ phải triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị đầu tiên. 
Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ 
phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) 
người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị.  

 

2. Hội đồng Quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể được triệu tập 
họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất do Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị hoặc người tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập khi thấy 
cần thiết vì lợi ích của VIETNAM AIRLINES. 

 

3. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập cuộc họp bất 
thường theo đề nghị của một trong các đối tượng sau: 

 

a. Ban kiểm soát;  

 

b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng Quản trị;  

 

c. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác của VIETNAM 
AIRLINES; hoặc 

 

d. Các trường hợp khác do Hội đồng Quản trị quyết định tại Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng Quản trị. 

 

Đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ 
mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản 
trị. Người có thẩm quyền triệu tập họp Hội đồng Quản trị có quyền từ chối đề nghị 
nêu trên nếu vấn đề cần thảo luận và quyết định không thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng Quản trị nhưng phải thông báo cho người đề nghị và các thành viên Hội đồng 
Quản trị.  

 

4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị triệu tập họp trong vòng bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị triệu 
tập nêu tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chấp 
nhận triệu tập cuộc họp, người đề nghị nêu tại Khoản 3 Điều này có thể thay thế triệu 
tập họp Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp bỏ phiếu bầu Chủ 
tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trong trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị hoặc người tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại xảy ra đối với VIETNAM AIRLINES, trừ trường hợp không thể triệu 
tập được vì lý do bất khả kháng. 

 
5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính của VIETNAM AIRLINES, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội 
đồng Quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình VIETNAM AIRLINES. 
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6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng Quản trị gửi thông báo 

mời họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp, các thành viên Hội đồng Quản trị có 
thể  từ chối quyền nhận thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể 
được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng Quản trị. Thông báo 
mời họp làm bằng văn bản và bằng tiếng Việt, trong đó nêu rõ chương trình, thời gian 
và địa điểm họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp là 
các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản 
trị. Thông báo mời họp gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác và phải 
bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng Quản trị và các Kiểm 
soát viên được đăng ký tại VIETNAM AIRLINES. 

 
7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng Quản trị gửi thông báo 

mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên 
Hội đồng Quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; 
có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.  

 

8. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tiến hành tại trụ sở VIETNAM AIRLINES hoặc 
những địa điểm khác thuận tiện trên lãnh thổ Việt Nam hoặc tại địa điểm khác theo 
quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được sự nhất trí của các thành viên Hội 
đồng Quản trị. 

 

9. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số 
thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp tham dự hoặc qua người đại diện (người 
được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận.  

 

Trường hợp triệu tập họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất nhưng không đủ số thành 
viên tham dự theo quy định, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập tiếp cuộc họp 
Hội đồng Quản trị lần hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 
nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một phần hai (1/2) 
số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp. 

 

10. Thành viên Hội đồng Quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản 
trị. Khi không trực tiếp dự họp, thành viên Hội đồng Quản trị được ủy quyền biểu 
quyết cho người khác nếu được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận hoặc 
gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Hình thức và nội dung ủy quyền được quy định tại 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các 
cuộc họp Hội đồng Quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

 

11. Cuộc họp Hội đồng Quản trị có thể tổ chức theo hình thức họp thông qua hội nghị trực 
tuyến hoặc hình thức tương tự khác giữa các thành viên 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 đều có thể:  

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

cuộc họp; và 

 
b. Nếu muốn, thành viên đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự 

khác một cách đồng thời. 
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Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 
hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp các 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 trong trường hợp này là địa điểm mà có đông nhất 
thành viên Hội đồng Quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

 

Điều 51. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị 

 

1. Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức biểu quyết tại 
cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, thư điện tử hoặc fax. 

 

2. Quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp: 

 

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng Quản trị 
tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp 
Hội đồng Quản trị. Nếu thành viên Hội đồng Quản trị không thể tham dự cuộc 
họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một người khác 
thực hiện biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận.  

 

b. Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, giao 
dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc Người có liên quan tới thành viên đó 
có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của 
VIETNAM AIRLINES và sự có mặt của thành viên đó không được tính vào số 
lượng thành viên tối thiểu 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.  

 

Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi của 
thành viên Hội đồng Quản trị hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của 
thành viên Hội đồng Quản trị mà thành viên  đó không tự nguyện từ bỏ quyền 
biểu quyết, phán quyết của Chủ tọa là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính 
chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị liên quan chưa 
được công bố đầy đủ. 

 

c. Bất kỳ thành viên Hội đồng Quản trị nào hưởng lợi từ một hợp đồng được quy 
định tại Điều 77 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp 
đồng đó.  

 
d. 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 
VIETNAM AIRLINES và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách 
nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị thảo 
luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội 
đồng Quản trị không biết bản thân và Người có liên quan có lợi ích vào thời 
điểm hợp đồng, giao dịch được ký với VIETNAM AIRLINES, 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 nêu trên. 
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3. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp: 

 

a. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được thông qua nếu được đa số 
thành viên Hội đồng Quản trị (trên 50%) dự họp tán thành. Trường hợp số 
phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Hội đồng Quản trị được Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị ủy quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị vắng mặt); 

 
b. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền gửi phiếu biểu quyết đến cuộc 

họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc 
họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải 
được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi 
khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 
người dự họp. Phiếu biểu quyết hợp lệ bằng văn bản có giá trị ngang bằng với 
phiếu biểu quyết của những người trực tiếp dự họp; 

 
c. Các nghị quyết, quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại 

hoặc các phương tiện thông tin liên lạc được tổ chức và tiến hành một cách 
hợp lệ theo quy định tại Khoản 11 Điều 50 Điều lệ này sẽ có hiệu lực ngay khi 
kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản 
của tất cả thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp này.  

 

4. Trường hợp Hội đồng Quản trị lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về 
một vấn đề thì quyết định được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành bằng văn bản 
của đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền tham gia biểu quyết. Nghị quyết này 
có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết cũng có 
thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi 
bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng Quản trị. Thẩm quyền và 
thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản được thực hiện theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp và cụ thể hóa tại Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng Quản trị VIETNAM AIRLINES. 

 
Điều 52. Biên bản họp Hội đồng Quản trị 

 

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi vào Sổ biên bản và/hoặc ghi âm, 
ghi hình (nếu cần thiết). Trong trường hợp ghi biên bản thì biên bản phải lập bằng 
tiếng Việt, và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

 

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

 
c. Thời gian, địa điểm họp; 

 
d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;  

 

e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
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f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 

 
g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

 
h. Các vấn đề đã được thông qua; 

 

i. Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp. 
Trường hợp thành viên không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do không ký 
biên bản; nếu không ghi rõ lý do thì biểu quyết của thành viên đó với những 
nội dung tại cuộc họp không có giá trị. Biên bản có thể 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. 

 

2. Chủ toạ và Thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung 
biên bản họp Hội đồng Quản trị. 

 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản cuộc họp của Hội đồng 
Quản trị cho các thành viên Hội đồng Quản trị và những biên bản đó sẽ được coi là 
những bằng chứng mang tính xác thực và kết luận về công việc tiến hành tại các cuộc 
họp đó, trừ trường hợp có những khiếu nại, phản đối liên quan đến nội dung của biên 
bản đó trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi biên bản. 

 

3. Biên bản họp Hội đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ 
tại trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES. 

 
Điều 53. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị 

 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm khi xảy ra một trong các 
trường hợp sau: 

 
a. Không bảo đảm tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này; 

 
b. Vi phạm quy định của Pháp luật đến mức bị truy tố; 

 

c. Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng Quản trị 
VIETNAM AIRLINES; 

 
d. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong sáu (06) tháng liên 

tục mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, trừ trường hợp bất khả 
kháng; 

 

e. Bị Cơ quan Nhà nước xác định là vi phạm nghiêm trọng các quy định về công 
khai các lợi ích có liên quan và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị; 

 
 



   57 
 

f. Theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông; và 

 

g. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này và quy định của Pháp luật. 

 
2. Thành viên Hội đồng Quản trị được thay thế trong những trường hợp sau: 

 

a. Khi đương nhiên mất tư cách, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại 
Khoản 4 Điều 44 và Khoản 1 Điều này; 

 

b. Không đủ năng lực đảm nhận công việc được giao, bị mất hoặc bị hạn chế 
năng lực hành vi dân sự; 

 

c. Tự nguyện xin từ chức và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; và 

 
d. Khi có quyết định nghỉ chế độ hoặc chủ sở hữu điều chuyển, phân công công 

việc khác. 

 

3. Sau khi đương nhiên bị mất tư cách theo Khoản 4 Điều 44 và sau khi bị miễn nhiệm, 
bãi nhiệm theo Khoản 1 Điều này, thành viên Hội đồng Quản trị vẫn phải chịu trách 
nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm. 

 

4. Trường hợp bị giảm quá một phần ba (1/3) so với tổng số thành viên Hội đồng Quản 
trị do Đại hội đồng Cổ đông quyết định hoặc không đủ số thành viên Hội đồng Quản 
trị tối thiểu theo quy định của Điều lệ này, thì trong thời hạn không quá ba mươi (30) 
ngày kể từ ngày bị giảm quá một phần ba (1/3) và/hoặc không đủ số lượng thành viên 
Hội đồng Quản trị theo quy định, Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ 
đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. 

 
Điều 54. Các Ủy ban giúp việc của Hội đồng Quản trị 

 

1. Hội đồng Quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các Ủy ban trực thuộc, giúp việc 
cho Hội đồng Quản trị, bao gồm: 

 

a. Ủy ban chiến lược và đầu tư; 

 

b. Uỷ ban kiểm toán; 

 

c. Ủy ban nhân sự và tiền lương; và 

 

d. Ủy ban khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị. 

 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và quyền lợi của các 

thành viên của các Ủy ban này và cơ chế làm việc của các Ủy ban do Hội đồng Quản 
trị quyết định phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 
 
Điều 55. Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES 
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1. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công 

ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người 
phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES là Thư ký VIETNAM AIRLINES theo quy 
định tại Khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản 
trị VIETNAM AIRLINES do Hội đồng Quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

 
2. Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 
 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 
 

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

 
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của 

Hội đồng Quản trị. 
 
3. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES 

khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng 
Quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES tùy 
từng thời điểm. 

 
4. Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES có các quyền và nghĩa vụ sau: 
 

a. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông theo 
quy định và các công việc liên quan giữa VIETNAM AIRLINES và cổ đông; 

 
b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng Cổ 

đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát; 
 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 
 

d. Tham dự các cuộc họp; 
 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định 
của pháp luật; 

 
f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và 

các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên; 
 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của 
VIETNAM AIRLINES; 

 
h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ VIETNAM 

AIRLINES; 
 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này và các 
văn bản quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES. 

 

 

Điều 56. Sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp 
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Hội đồng Quản trị và các Ủy ban của Hội đồng Quản trị có quyền thuê nhân viên và tư 
vấn độc lập, các kế toán độc lập và các tư vấn bên ngoài để thực hiện các công việc liên quan 
phù hợp với Điều lệ và quy định của Pháp luật, nếu cần thiết để thực hiện quyền hạn và nhiệm 
vụ của họ bằng chi phí của VIETNAM AIRLINES mà không cần phải tham khảo trước bất kỳ 
một Người quản lý nào của VIETNAM AIRLINES.  

 
Mục 4 

BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 57. Ban kiểm soát 

 

1. Ban kiểm soát là cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, thay mặt các Cổ đông để 
kiểm soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động kinh 
doanh, quản trị và điều hành VIETNAM AIRLINES, thực trạng tài chính của 
VIETNAM AIRLINES và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao. 

 

Ban kiểm soát có từ ba (03) đến năm (05) thành viên do Đại hội đồng Cổ đông bầu, 
trong đó có hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên thường trú tại Việt Nam.  

 

2. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, 
Khoản 2 Điều 43 Điều lệ này. 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 viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội 
bộ về quản trị VIETNAM AIRLINES. 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. 

 
3. Ban kiểm soát bầu một thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. 

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải 
làm việc chuyên trách tại VIETNAM AIRLINES. Trưởng Ban kiểm soát không được 
đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của doanh nghiệp khác. 

 
4. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế.  

 
Điều 58. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát 

 

Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

 

1. Giám sát hoạt động, tình hình tài chính công ty và tính hợp pháp trong các hoạt động 
của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp 
hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Cổ đông. 
Giám sát việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIETNAM AIRLINES, 
các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Hội đồng Quản trị, Tổng 
giám đốc và Người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành VIETNAM 
AIRLINES; chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ được giao nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của VIETNAM 
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AIRLINES và Cổ đông; 

 

2. Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát; định kỳ hàng năm xem xét lại quy 
định nội bộ của Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo; 

 

3. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung cấp đầy đủ, chính xác, 
kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành VIETNAM 
AIRLINES để thực hiện nhiệm vụ được giao; 

 

4. Thẩm định báo cáo tài chính sáu (06) tháng đầu năm và hằng năm của VIETNAM 
AIRLINES. Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, 
đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 
điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác hạch toán, kế toán, thống kê 
và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị 
trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng Cổ đông; 

 

5. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và trình báo cáo 
thẩm định lên Đại hội đồng Cổ đông tại các cuộc họp thường niên; 

 

6. Kiểm tra sổ kế toán và các tài liệu khác và công việc kinh doanh, quản lý, điều hành 
của VIETNAM AIRLINES bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định 
của Đại hội đồng Cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu 
từ 10% tổng số Cổ phần phổ thông của VIETNAM AIRLINES trong thời hạn liên tục 
ít nhất sáu (06) tháng. Trường hợp thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của Cổ đông 
hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của 
VIETNAM AIRLINES trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng, Ban kiểm soát triển khai 
thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu 
cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát 
phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng Quản trị 
và các Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu đó. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát 
không được gây cản trở đến hoạt động bình thường của Hội đồng Quản trị, không gây 
gián đoạn việc điều hành hoạt động kinh doanh của VIETNAM AIRLINES; 

 

7. Kịp thời thông báo cho Hội đồng Quản trị bằng văn bản trong vòng bốn mươi tám (48) 
giờ khi phát hiện trường hợp vi phạm của thành viên Hội đồng Quản trị, Người điều 
hành VIETNAM AIRLINES đối với các nghĩa vụ quy định tại Điều 76 Điều lệ này, 
các quy định khác của Điều lệ này và quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan, 
đồng thời yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp 
khắc phục hậu quả. Sau thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày ra thông báo nêu trên, nếu 
người có hành vi vi phạm không chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả, 
Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về 
vấn đề này.  

 

8. Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng Quản trị, 
thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của 
người quản lý quy định tại Luật Doanh nghiệp hoặc vượt quá thẩm quyền được giao 
và các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này; 

 

9. Có quyền hạn và trách nhiệm trong việc đề xuất Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn lựa 
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chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của VIETNAM 
AIRLINES; giám sát quá trình thực hiện công việc của kiểm toán độc lập; đánh giá 
hiệu quả công việc của kiểm toán độc lập; xem xét báo cáo tài chính định kỳ của 
VIETNAM AIRLINES do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện; 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; xem xét thư quản lý 
của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc. 

 

10. Đề xuất và kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông các biện pháp sửa 
đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của 
VIETNAM AIRLINES; 

 

11. Có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của VIETNAM AIRLINES lưu giữ tại trụ sở 
chính, Đơn vị trực thuộc và các địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi Người 
quản lý và nhân viên của VIETNAM AIRLINES làm việc; 

 
12. Lập, lưu giữ và cập nhật danh sách những Người có liên quan của thành viên Hội đồng 

Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Cổ đông lớn của VIETNAM AIRLINES; 

 

13. Đề nghị Hội đồng Quản trị họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng Quản trị triệu tập 
Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo quy định tại Điều lệ này và quy định của Pháp 
luật; 

 

14. Được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ của VIETNAM AIRLINES để 
thực hiện các nhiệm vụ của mình; 

 

15. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Hội đồng Quản trị, 
Tổng giám đốc; và 

 
16. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. 

 

Điều 59. Quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát 

 

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 60 Điều lệ này, Trưởng Ban kiểm 
soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

 
1. Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban kiểm soát trên cơ sở xem xét các vấn 

đề và mối quan tâm của tất cả Kiểm soát viên liên quan đến các vấn đề quy định tại 
Điều 58 của Điều lệ này; 

 

2. Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của Ban kiểm soát; 

 
3. Thay mặt Ban kiểm soát yêu cầu Hội đồng Quản trị họp bất thường khi cần thiết để 

thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát; thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng 
Cổ đông bất thường khi Hội đồng Quản trị có hành vi vi phạm Pháp luật theo quy định 
của Điều lệ này và Pháp luật; 

 

4. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát; 
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5. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban 
kiểm soát theo Quy định nội bộ của Ban kiểm soát; 

 

6. Yêu cầu Hội đồng Quản trị, Người điều hành VIETNAM AIRLINES cung cấp các 
thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

 

7. Đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính 
xác, và dễ hiểu liên quan đến các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét; đảm bảo 
việc có đủ thời gian trước và trong các cuộc họp của Ban kiểm soát để thảo luận và 
cân nhắc các vấn đề phức tạp hặc gây tranh cãi; 

 

8. Giám sát, chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện các công việc 
được phân công và các nhiệm vụ quyền hạn chung của Ban kiểm soát; 

 

9. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình 
trong thời gian vắng mặt; 

 

10. Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị nhưng 
không được biểu quyết; 

 

11. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị nếu ý kiến 
của mình khác với quyết định của Hội đồng Quản trị; 

 

12. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp luật. 

 
Điều 60. Nhiệm vụ, quyền hạn các Kiểm soát viên 

 

Kiểm soát viên có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

 

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm soát viên theo quy định của Pháp 
luật, Điều lệ VIETNAM AIRLINES, quy định nội bộ của Ban kiểm soát một cách 
trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích của VIETNAM AIRLINES, của Cổ đông; 

 

2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát;  

 

3. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát bất thường; 

 

4. Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo, 
bản quyết toán năm tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm (nếu có); 

 
5. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về những sự kiện tài chính bất thường, chịu trách 

nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình trước Đại hội đồng Cổ đông; 

 

6. Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, 
nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với những quyết nghị của Hội 
đồng Quản trị được quyền đề nghị ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp và 
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được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông; 

 

7. Tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về những vấn 
đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát trừ những vấn đề có xung đột lợi ích 
với thành viên đó. Trong cuộc họp Ban kiểm soát, Kiểm soát viên có quyền yêu cầu 
thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và 
kiểm toán viên độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà Kiểm soát viên quan tâm. 

 
8. Hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên có quyền đề nghị Hội đồng Quản trị họp 

phiên bất thường và triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong trường hợp Hội 
đồng Quản trị có vi phạm nghiêm trọng theo quy định tại Điều lệ này; 

 

9. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Cổ đông về việc xác định tính chính xác, 
trung thực của các số liệu, hồ sơ. Trường hợp che giấu hoặc không kịp thời kiến nghị 
xử lý đối với những sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới khi thực hiện nhiệm 
vụ; và 

 

10. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này và của Pháp 
luật. 

 
Điều 61. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

 

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị và các tài liệu kèm 
theo phải được gửi đến Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như 
cung cấp cho thành viên Hội đồng Quản trị. 

 

2. Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị phải 
được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với 
Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị.  

 

3. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị hoặc tài liệu khác do VIETNAM 
AIRLINES phát hành được gửi đến Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo 
phương thức như đối với thành viên Hội đồng Quản trị. 

 

4. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của VIETNAM AIRLINES lưu 
trữ tại trụ sở chính, chi nhánh và các địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi 
Người quản lý và nhân viên VIETNAM AIRLINES làm việc. 

 

5. Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời tất cả các thông tin và tài liệu 
về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của VIETNAM AIRLINES 
theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINESphải 
bảo đảm rằng tất cả bản sao các thông tin tài chính và các thông tin, tài liệu khác được 
cung cấp cho Cổ đông và các thành viên Hội đồng Quản trị cũng như các nghị quyết, 
biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông và của Hội đồng Quản trị sẽ phải được cung 
cấp cho các Kiếm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với các 
thành viên Hội đồng Quản trị. 

 
Điều 62. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên 
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1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao theo công việc và được hưởng lợi ích khác 
theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. 

 

2. Các chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng phí tư vấn độc lập của Kiểm soát viên được 
VIETNAM AIRLINES thanh toán theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về ngân 
sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.   

 

3. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát tính vào chi phí kinh 
doanh của VIETNAM AIRLINES theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp, các quy định khác có liên quan của Pháp luật và phải được lập thành mục 
riêng trong báo cáo tài chính của VIETNAM AIRLINES. 

 
Điều 63. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 

 

Kiểm soát viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:  

 

1. 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 của Luật Doanh nghiệp; 

 
2. Không phải là là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc hoặc 
Người quản lý khác; 

 
3. Không phải là Người quản lý của VIETNAM AIRLINES; Kiểm soát viên không nhất 

thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của VIETNAM AIRLINES;  

 
4. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của VIETNAM AIRLINES và không 

phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm 
toán các báo cáo tài chính của VIETNAM AIRLINES trong ba (03) năm liền trước đó; 

 
5. Có đạo đức nghề nghiệp; 

 
6. Có trình độ từ đại học trở lên; 

 
7. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với Kiểm soát viên chuyên 

trách); và 

 
8. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan. 

 
 
Điều 64. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

 

a. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 
63 của Điều lệ này; 

b. Có đơn xin từ chức và được chấp thuận; hoặc 
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c. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục trừ 
trường hợp bất khả kháng. 

 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

 

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

 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên 
theo quy định của Điều lệ và Pháp luật; hoặc 

 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. 

 

Điều 65. Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

 

1. Cuộc họp Ban kiểm soát đầu tiên của nhiệm kỳ Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban và 
ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tổ chức trong vòng bảy (07) ngày 
sau ngày bầu cử Ban kiểm soát đó. Kiểm soát viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ phải 
triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát đầu tiên, dự kiến chương trình, thời gian và địa điểm 
họp trước ngày họp dự kiến ít nhất năm (05) ngày. Trường hợp có nhiều hơn một 
thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo 
nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Ban kiểm soát.  

 

2. Ban kiểm soát họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập họp bất 
thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp Ban kiểm soát do 
Trưởng ban hoặc người tạm thời giữ chức Trưởng ban triệu tập và làm chủ tọa. 

 

3. Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của một trong 
các đối tượng sau đây: 

 

a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị; 

 
b. Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng Quản trị trở lên; 

 
c. Trưởng Ban kiểm soát;  

 

d. Ít nhất hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên; hoặc 

 
e. Tổng giám đốc. 

 

4. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Ban 
kiểm soát bất thường của một trong các đối tượng nêu tại điểm a, b, d, e của Khoản 3 
Điều này, Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát 
bất thường. 

 

Trường hợp, sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng Ban kiểm soát không triệu tập 
cuộc họp Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị và các Kiểm soát viên phải tiến hành họp 
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Ban kiểm soát để xử lý công việc, đồng thời quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm 
chức danh Trưởng ban, bầu một Kiểm soát viên đảm bảo các điều kiện giữ chức danh 
Trưởng ban, tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường để xử lý những tồn tại, vướng 
mắc chưa thể giải quyết (nếu có). 

 

5. Địa điểm họp: Các cuộc họp Ban kiểm soát sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của 
VIETNAM AIRLINES. 

 
6. Thông báo và chương trình họp: 

 
Thông báo mời họp Ban kiểm soát phải được gửi cho các Kiểm soát viên tối thiểu năm 
(05) ngày trước ngày họp. Thông báo về cuộc họp Ban kiểm soát được làm bằng văn 
bản tiếng Việt, trong đó nêu rõ về: chương trình họp, thời gian, địa điểm và phải được 
kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại 
cuộc họp Ban kiểm soát và cả các phiếu bầu cho những Kiểm soát viên. Những Kiểm 
soát viên không thể dự họp sẽ gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm soát trước khi họp. 

 

Điều 66. Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát 

 

1. Số thành viên tham dự yêu cầu: 

 

Cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên 
trở lên trực tiếp tham dự hoặc thông qua người thay thế là một trong các Kiểm soát 
viên được ủy quyền. Trường hợp triệu tập họp Ban kiểm soát lần đầu nhưng không đủ 
số thành viên tham dự theo quy định thì thực hiện theo quy định tại quy chế làm việc 
của Ban kiểm soát. 

 

2. Nguyên tắc biểu quyết: 

 
a. Mỗi thành viên tham dự cuộc họp Ban kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết tại 

cuộc họp Ban kiểm soát. Nếu Kiểm soát viên không thể tham dự cuộc họp thì 
có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một Kiểm soát viên 
khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay. 

 

b. Kiểm soát viên có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Ban kiểm soát để 
quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và 
không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời 
cũng không được nhận ủy quyền của Kiểm soát viên khác để tham gia biểu 
quyết vấn đề đó. 

 

c. Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi của 
Kiểm soát viên hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của Kiểm soát viên 
và những nghi ngờ đó không được Kiểm soát viên đó tự nguyện giải quyết 
bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó sẽ được chuyển 
tới Chủ tọa của cuộc họp. Phán quyết của Chủ tọa sẽ có giá trị cuối cùng và có 
tính kết luận trừ trường hợp khi bản chất hoặc mức độ quyền lợi của Kiểm soát 
viên có liên quan đó chưa được biết rõ. 

 

d. Bất kỳ Kiểm soát viên nào có liên quan đến một hợp đồng được nêu trong 
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Khoản 1 Điều 77 của Điều lệ này sẽ được coi là có quyền lợi vật chất đối với 
hợp đồng đó. 

 

3. Biểu quyết theo đa số: 

 

a. Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua nếu được đa số Kiểm soát viên 
có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. 

 

b. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý 
kiến của Trưởng Ban kiểm soát hoặc thành viên được Trưởng Ban kiểm soát 
ủy quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt). 

 

c. Trường hợp Ban kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về 
một vấn đề thì quyết định đó được coi là có giá trị tương đương với một quyết 
định được thông qua bởi các Kiểm soát viên tại một cuộc họp được triệu tập và 
tổ chức thông thường, nếu được sự nhất trí bằng vản bản của đa số các Kiểm 
soát viên có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến và số 
lượng Kiểm soát viên tham gia lấy ý kiến bằng văn bản phải đáp ứng được 
điều kiện về số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp Ban kiểm 
soát. 

 

Điều 67. Biên bản họp Ban kiểm soát 

 

1. Cuộc họp Ban kiểm soát phải được ghi đầy đủ vào sổ biên bản. Biên bản họp Ban 
kiểm soát được lập bằng tiếng Việt và phải được tất cả các Kiểm soát viên tham dự 
cuộc họp ký tên và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của 
biên bản.  

 

2. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm bố trí lập và gửi biên bản cuộc họp Ban kiểm soát 
cho các Kiểm soát viên và Biên bản đó sẽ được coi là những bằng chứng mang tính 
kết luận về công việc tiến hành tại các cuộc họp đó, trừ trường hợp có những khiếu nại 
liên quan đến nội dung của Biên bản đó trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi 
biên bản.  

 

3. Sổ biên bản và biên bản cuộc họp Ban kiểm soát phải được lưu giữ và bảo quản tại 
VIETNAM AIRLINES bởi Ban kiểm soát. 

 

Điều 68. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên 

 
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo 

quy định tại điểm d, điểm đ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo có 
các nội dung sau: 

 

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát 
viên; 

 

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm 
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soát; 

 

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty; 

 

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Người điều hành 
VIETNAM AIRLINES; 

 

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, 
Tổng giám đốc và Cổ đông. 

 
Điều 69. Sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp 

 

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban kiểm soát có 
quyền thuê các nhân viên và tư vấn bên ngoài, kế toán viên độc lập hoặc các nhà tư vấn khác 
khi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình bằng chính chi phí của VIETNAM 
AIRLINES phù hợp với quy định của Điều lệ này và Pháp luật mà không phải xin ý kiến 
trước của bất kỳ Người quản lý nào của VIETNAM AIRLINES. 

 

Mục 5 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Điều 70. Tổng giám đốc 

 

1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của VIETNAM AIRLINES và là 
người điều hành hoạt động hàng ngày của VIETNAM AIRLINES. 

 

2. Tổng giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một người trong số các thành viên Hội 
đồng Quản trị, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng Quản trị, trước Pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày của VIETNAM 
AIRLINES và về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc 
không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

 

3. Trừ trường hợp Hội đồng Quản trị có quy định khác, nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 
năm (05) năm. Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn 
chế. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và từ chức của Tổng giám đốc được thực 
hiện theo quy định của Pháp luật có liên quan. 

 
4. Tổng giám đốc không đồng thời kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản trị, kiểm soát, 

điều hành nào tại bất kỳ doanh nghiệp nào, trừ trường hợp là Đơn vị trực thuộc của 
VIETNAM AIRLINES hoặc trường hợp khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp 
luật và chỉ được giữ chức danh quản trị, kiểm soát tại Đơn vị trực thuộc đó; không 
đồng thời tham gia điều hành doanh nghiệp khác. 

 
Điều 71. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 
 

Tổng giám đốc điều hành hoạt động hàng ngày của VIETNAM AIRLINES, 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. Tổng giám đốc có nhiệm 
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vụ, quyền hạn sau: 

 

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông, kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và/hoặc kế hoạch đầu tư đã được Hội đồng Quản trị và Đại 
hội đồng Cổ đông thông qua; 

 

2. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị; 

 
3. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức trừ các tổ chức thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng Quản trị; 

 
4. Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của VIETNAM 

AIRLINES theo những thông lệ quản lý tốt nhất; Quyết định tất cả các vấn đề không 
cần phải có nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bao gồm việc thay mặt VIETNAM 
AIRLINES ký kết các hợp đồng kinh tế và thương mại; 

 

5. Kiến nghị số lượng và các vị trí quản lý mà VIETNAM AIRLINES cần tuyển dụng để 
Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù 
lao, tiền lương và lợi  ích khác đối với Người điều hành VIETNAM AIRLINES để 
Hội đồng Quản trị quyết định; 

 

6. Đề nghị Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen 
thưởng, kỷ luật đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của VIETNAM 
AIRLINES; 

 

7. Quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, các điều khoản khác 
liên quan đến hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, tuyển dụng, chấm 
dứt hợp đồng lao động với các chức danh quản lý, người lao động trừ các chức danh 
thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại 
Điều lệ này và phân cấp nội bộ do Hội đồng Quản trị ban hành; 

 

8. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị phê 
chuẩn kế hoạch sản xuất 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; 

 

9. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của 
VIETNAM AIRLINES; Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 
công ty và thực hiện thẩm quyền ban hành văn bản quản lý nội bộ, quy trình, thủ tục 
tác nghiệp theo phân cấp thẩm quyền tại quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng Quản trị 
ban hành để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin báo cáo; 

 

10. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của VIETNAM AIRLINES 
(sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý 
của VIETNAM AIRLINES 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 quản lý nội bộ 
của VIETNAM AIRLINES do Hội đồng Quản trị ban hành; Đồng thời thực hiện các 
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biện pháp huy động các nguồn tài chính dài hạn, hàng năm và hàng tháng của 
VIETNAM AIRLINES để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

11. Kiến nghị phương án trả Cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

 

12. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị xem xét, thông qua trước khi trình Đại hội đồng 
Cổ đông quyết định chiến lược đầu tư phát triển của VIETNAM AIRLINES; 

 

13. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư hàng năm do Đại hội 
đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua; 

 

14. Tổ chức tốt công tác thống kê, hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính quý, bán niên 
và hàng năm, công bố thông tin của VIETNAM AIRLINES theo đúng quy định của 
nhà nước. Trình Hội đồng Quản trị báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo 
chung về tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ của VIETNAM AIRLINES; 

 

15. Thiết lập, duy trì và phát triển hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hợp lý và hoạt động 
có hiệu quả; 

 

16. Đưa ra các quyết định vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp bất khả kháng, 
khẩn cấp (như thiên tai, hỏa hoạn hay sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định 
đó, đồng thời phải báo cáo Hội đồng Quản trị và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để 
giải quyết tiếp; 

 
17. Ký các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay, cho vay; về nhượng bán, cho thuê, thế chấp, 

cầm cố, thanh lý tài sản và các quyết định liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ theo 
thẩm quyền quy định tại quy chế quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES do Hội 
đồng Quản trị ban hành; 

 

18. Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động của VIETNAM AIRLINES 
theo quy định; 

 
19. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này, quy chế quản lý nội 

bộ, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, hợp đồng lao động ký với 
VIETNAM AIRLINES (nếu có). 

 

Điều 72. Giúp việc cho Tổng giám đốc 

 

1. Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, văn phòng, 
các ban chuyên môn, nghiệp vụ và các cơ quan tương đương của VIETNAM 
AIRLINES. 

 

2. Phó Tổng giám đốc là người giúp việc Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành 
một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của VIETNAM AIRLINES theo sự phân công, ủy 
quyền của Tổng giám đốc, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước 
Pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công, ủy quyền.  

 

3. Kế toán trưởng giúp việc Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, giám sát 
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hoạt động tài chính, công tác kế toán, thống kê của VIETNAM AIRLINES, có các 
quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật. Kế toán trưởng không được kiêm 
nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc. Quyền hạn và nhiệm vụ của Kế toán trưởng được 
quy định cụ thể tại Quy chế quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES do Hội đồng 
Quản trị ban hành. 

 

Điều 73. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc 

 

1. Hội đồng Quản trị quyết định tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Tổng giám 
đốc căn cứ vào kết quả và hiệu quả kinh doanh của VIETNAM AIRLINES.  

 

2. Tiền lương và chi phí cho hoạt động của Tổng giám đốc tính vào chi phí kinh doanh 
của VIETNAM AIRLINES theo quy định Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
các quy định khác có liên quan của Pháp luật. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của 
Tổng giám đốc được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được 
nêu rong Báo cáo thường niên của VIETNAM AIRLINES 

 

Điều 74. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc 

 

1. Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện 
sau: 

 

a. Thường trú tại Việt Nam; 

 

b. Có đủ năng lực hành vi dân sự; 

 
c. Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh; phải có kinh 

nghiệm ít nhất ba (03) năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề 
kinh doanh chính hoặc ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh 
chính của VIETNAM AIRLINES; 

 
d. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết Pháp luật 

và có ý thức chấp hành Pháp luật; 

 

e. Không phải là Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm 
soát, Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES; 

 

f. Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định Pháp luật. 

 
2. Phó Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều 

kiện sau: 

 

a. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điểm a, b, d, e và f Khoản 1 
Điều này; 

 

b. Có trình độ từ Đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị 
kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp.  

3. Tổng giám đốc đương nhiên mất tư cách trong các trường hợp sau:  
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a. Mất năng lực hành vi dân sự, chết; 

 

b. Vi phạm quy định của Pháp luật về những trường hợp không được đảm nhiệm 
chức vụ; 

 

c. Khi bị Tòa án quyết định trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam; 

 

d. VIETNAM AIRLINES bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

 
4. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau 

đây: 

 

a. Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

 

b. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 74 Điều lệ này; 

 

c. Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng Quản trị 
và Ban kiểm soát VIETNAM AIRLINES trước khi ngừng thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày; 

 

d. Theo quyết định của Hội đồng Quản trị;  

 

e. Để VIETNAM AIRLINES bị lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu hai năm liên tiếp hoặc để VIETNAM AIRLINES trong tình 
trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ trường hợp lỗ hoặc 
giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đầu tư được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có lý do khách quan, 
liên quan đến đặc thù của ngành hàng không và đã được cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận.  

 

f. Không trung thực trong thực thi các nhiệm vụ hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn 
để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình 
hình tài chính, tình hình kinh doanh của VIETNAM AIRLINES. 

 

g. VIETNAM AIRLINES lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu 
cầu phá sản theo quy định của Pháp luật về phá sản. 

 

h. Sức khỏe giảm sút, không đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành 
VIETNAM AIRLINES;  

 

i. Vi phạm Pháp luật đến mức bị truy tố hoặc các trường hợp bị miễn nhiệm, thay 
thế được quy định tại Điều lệ này. 

 

j. Cố tình vi phạm hoặc vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện 
Điều lệ VIETNAM AIRLINES, Quy chế quản lý tài chính và các quy chế quản 
lý nội bộ khác; vi phạm nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị 
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VIETNAM AIRLINES. 

 

k. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này và quy định của Pháp luật. 

 

5. Tổng giám đốc được thay thế khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

 

a. Đương nhiên mất tư cách, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại Khoản 3 
và Khoản 4 Điều này. 

 

b. Tự nguyện xin từ chức và được Hội đồng Quản trị chấp thuận. 

 

c. Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc nghỉ chế độ, điều chuyển 
hoặc bố trí công việc khác.  

 

6. Hội đồng Quản trị miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc theo Điểm d Khoản 4 Điều 
này khi có đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành 
và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm có quyền phản đối việc miễn nhiệm, bãi nhiệm này tại Đại hội đồng Cổ đông 
tiếp theo gần nhất. 

 

7. Trong trường hợp Tổng giám đốc đương nhiên mất tư cách hoặc bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm, Hội đồng Quản trị gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền và cử người tạm thay thế. Trong thời hạn tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày 
thông báo, Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. 

 
8. Trường hợp Tổng giám đốc vi phạm nghiêm trọng quy định của Pháp luật hoặc Điều 

lệ này, Hội đồng Quản trị có quyền tạm đình chỉ quyền điều hành của Tổng giám đốc, 
đồng thời phải cử ngay một Phó Tổng giám đốc đảm bảo các điều kiện theo quy định 
tại Điều 75 này để đảm nhiệm công việc của Tổng giám đốc, báo cáo ngay Đại hội 
đồng Cổ đông gần nhất và tiến hành xử lý những sai phạm của Tổng giám đốc, cũng 
như bổ nhiệm người thay thế Tổng giám đốc. 

 

Mục 6 

NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  

KIỂM SOÁT VIÊN VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VIETNAM AIRLINES 

 
Điều 75. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều 

hành VIETNAM AIRLINES 

 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES có nghĩa vụ: 

 

a. Tuân thủ Pháp luật, Điều lệ VIETNAM AIRLINES, quyết định của Đại hội 
đồng Cổ đông và quy định của Pháp luật trong việc thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao; 

 

b. Trung thành với lợi ích của VIETNAM AIRLINES và Cổ đông của 
VIETNAM AIRLINES; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh 
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của VIETNAM AIRLINES, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của 
VIETNAM AIRLINES để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của bất kỳ tổ chức kinh 
tế hoặc cá nhân nào khác hoặc làm tổn hại đến lợi ích của VIETNAM 
AIRLINES; 

 

c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho VIETNAM AIRLINES về bất kỳ 
quyền lợi nào có thể gây xung đột mà họ có thể được hưởng thông qua các tổ 
chức kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác, và chỉ có thể sử dụng những cơ 
hội đó khi Hội đồng Quản trị (gồm các thành viên Hội đồng Quản trị không có 
quyền lợi liên quan) đã xem xét và chấp thuận;  

 

d. Không được cạnh tranh bất hợp pháp với VIETNAM AIRLINES hoặc tạo điều 
kiện cho bên thứ ba gây tổn hại lợi ích của VIETNAM AIRLINES; 

 

e. Không được đòi hỏi hoặc nhận các quà tặng vật chất của VIETNAM 
AIRLINES cho riêng mình hoặc người thân của mình; 

 

f. Không được bố trí, thu xếp, tạo điều kiện dưới mọi hình thức trá hình để cá 
nhân mình hoặc Người có liên quan của mình, những pháp nhân mà mình có 
lợi ích tài chính đề nghị VIETNAM AIRLINES cho vay hoặc cấp bảo lãnh, và 
VIETNAM AIRLINES cũng không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các 
đối tượng này, trừ trường hợp các khoản vay và bảo lãnh nêu trên đã được Đại 
hội đồng Cổ đông chấp thuận; và 

 

g. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES và những Người có liên quan với những người này không được sử 
dụng các thông tin chưa được phép công bố của VIETNAM AIRLINES hoặc 
tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

 

h. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, quy định nội bộ của 
VIETNAM AIRLINES và quy định của Pháp luật. 

 

2. Ngoài các nghĩa vụ nêu tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc 
không được tăng lương, trả thưởng khi VIETNAM AIRLINES không thanh toán đủ 
các khoản nợ đến hạn. 

 

3. Để tránh nhầm lẫn, trừ khi được quy định rõ tại Điều lệ này và theo quy định của Pháp 
luật, Cổ đông sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động, nghĩa vụ, quyết 
định, ý kiến, hay việc không hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Người quản lý 
do Cổ đông đó đề cử hoặc là Người có liên quan đến Cổ đông đó. 

 
Điều 76. Công khai các lợi ích có liên quan 

 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 
Kế toán trưởng và người quản lý khác của VIETNAM AIRLINES phải kê khai các lợi 
ích liên quan của họ với VIETNAM AIRLINES bao gồm: 

 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 
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doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm 
sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;  

 

b. Tên, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những 
Người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng số cổ phần hoặc 
phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.  

 

2. Việc kê khai quy định tại Khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy 
(07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải 
được khai báo với VIETNAM AIRLINES trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ 
ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

 

3. Việc kê khai quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải được thông báo cho Đại 
hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên gần nhất hoặc thông báo định kỳ hàng 
năm cho Cổ đông của VIETNAM AIRLINES và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở 
chính của VIETNAM AIRLINES. 

 
Điều 77. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị 

chấp thuận 

 

1. Các hợp đồng dân sự, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại giữa VIETNAM 
AIRLINES với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng 
Quản trị chấp thuận: 

 
a. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Người có liên quan của họ; 

 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số 
Cổ phần phổ thông của VIETNAM AIRLINES và những Người có liên quan 
của họ; và 

 

c. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 76 Điều lệ này.  

 
2. Các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này có giá trị lớn hơn 

hoặc bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES 
ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải được Đại hội đồng Cổ 
đông chấp thuận. Trong trường hợp này, Cổ đông có liên quan không được phép tham 
gia biểu quyết. Người đại diện của VIETNAM AIRLINES ký hợp đồng phải thông 
báo Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp 
đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung 
chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội 
dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ 
đông bằng văn bản. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ đông đại 
diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.  

 

3. Các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này có giá trị nhỏ 
hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của VIETNAM AIRLINES ghi 
trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải được Hội đồng Quản trị 
chấp thuận. Người đại diện của VIETNAM AIRLINES ký hợp đồng phải thông báo 
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Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, 
giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu 
của giao dịch. Hội đồng Quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch 
trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi 
ích liên quan không có quyền biểu quyết.  

 

4. Trường hợp hợp đồng được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được Đại hội đồng Cổ 
đông hoặc Hội đồng Quản trị chấp thuận theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 
này, gây thiệt hại cho VIETNAM AIRLINES, thì hợp đồng đó bị vô hiệu, không phát 
sinh hiệu lực đối với VIETNAM AIRLINES và được xử lý theo quy định của Pháp 
luật. Người ký kết hợp đồng, Cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám 
đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả lại VIETNAM 
AIRLINES các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.  

 

Điều 78. Trách nhiệm cẩn trọng  

 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ 
với tư cách thành viên các Ủy ban của Hội đồng Quản trị, một cách trung thực, cẩn 
trọng vì lợi ích của VIETNAM AIRLINES. 

 

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm 
soát, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM AIRLINES hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước Pháp luật và trước Cổ đông về mọi hoạt động của VIETNAM 
AIRLINES. 

 
Điều 79. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  

 
1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM 

AIRLINES phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật 
Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 

 
 
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM 

AIRLINES không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích 
cho VIETNAM AIRLINES vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng 
những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi 
ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

 

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng Quản trị tất cả các lợi ích có thể gây 
xung đột với lợi ích của VIETNAM AIRLINES mà họ có thể được hưởng thông qua 
các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

 
4. Trừ trường hợp Đại hội đồng Cổ đông có quyết định khác, VIETNAM AIRLINES 

không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm 
soát viên, Người điều hành VIETNAM AIRLINES và các tổ chức, cá nhân 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 VIETNAM AIRLINES và tổ chức có liên quan tới thành viên 
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này là các công ty hoạt động theo nhóm công ty (công ty mẹ - công ty con) và pháp 
luật chuyên ngành có quy định khác. 

 

Điều 80. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

 

1. Trách nhiệm về thiệt hại: 

 

Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES không thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trung thực, với sự cẩn trọng, 
mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại của 
VIETNAM AIRLINES do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

 

2. Bồi thường: 

 

a. Trong khuôn khổ Pháp luật cho phép, VIETNAM AIRLINES sẽ 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 các vụ việc dân sự hay hành chính và 
không phải là các vụ kiện do VIETNAM AIRLINES là người khởi kiện hoặc 
có quyền khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng Quản 
trị, Kiểm soát viên, Người điều hành VIETNAM AIRLINES, nhân viên hoặc 
đại diện được VIETNAM AIRLINES ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang 
làm theo yêu cầu của VIETNAM AIRLINES với tư cách là thành viên Hội 
đồng Quản trị, Người điều hành VIETNAM AIRLINES , nhân viên hoặc đại 
diện được VIETNAM AIRLINES ủy quyền, với điều kiện là người đó đã hành 
động với thiện chí, sự cẩn trọng, cần mẫn và kỹ năng chuyên môn hợp lý theo 
cách thức mà người đó cho rằng sẽ có lợi nhất cho VIETNAM AIRLINES 
hoặc không gây thiệt hại đến lợi ích của VIETNAM AIRLINES, trên cơ sở 
tuân thủ Pháp luật 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 VIETNAM AIRLINES, thành viên Hội đồng 
Quản trị, Kiểm soát viên, Người điều hành VIETNAM AIRLINES, nhân viên 
hoặc đại diện theo ủy quyền của VIETNAM AIRLINES được VIETNAM 
AIRLINES bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, 
kiện, khởi tố (ngoài những trường hợp mà VIETNAM AIRLINES sẽ là người 
khởi kiện hoặc có quyền khởi kiện) trong các trường hợp sau: 

 

(i) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu 
thuẫn với lợi ích của VIETNAM AIRLINES; và 

 

(ii) Tuân thủ Pháp luật và không có bằng chứng xác nhận 
đã không thực hiện trách nhiệm của mình. 

 

b. Các khoản bồi hoàn bao gồm tất cả các chi phí phát sinh (gồm cả chi phí pháp 
lý), các khoản tiền phạt, và các khoản phải trả thực tế đã phát sinh và được coi 
là hợp lý để chi trả cho những trách nhiệm, thiệt hại, khiếu nại, kiện tụng đó. 

 

3. VIETNAM AIRLINES có thể mua bảo hiểm cho nhữngngười này đối với những rủi 
ro và trách nhiệm mà VIETNAM AIRLINES thấy hợp lý. 

Mục 7 
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LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN 

 

Điều 81. Lao động – Tiền lương 

 

Tất cả các vấn đề liên quan đến người lao động của VIETNAM AIRLINES, bao gồm 
cả hợp đồng lao động, thời giờ làm việc và ngày nghỉ, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm y tế, tuyển dụng, đào tạo, thanh tra lao động, giải quyết tranh chấp lao 
động và các vấn đề có liên quan khác phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và 
được ghi nhận tại Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể phù hợp với các quy định 
của Pháp luật. 

 
Điều 82. Công đoàn 

 

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề liên quan 
đến việc tuyển dụng lao động, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, 
phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và Người điều hành 
VIETNAM AIRLINES . 

 
2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề liên quan 

đến mối quan hệ giữa VIETNAM AIRLINES và 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 quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES và quy 
định Pháp luật.  

 

3. Tổ chức công đoàn được đại diện tập thể người lao động mua cổ phần (nếu có) theo 
quy định của Nhà nước. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức công đoàn 
VIETNAM AIRLINES có quyền và trách nhiệm của Cổ đông phổ thông theo quy 
định tại Điều lệ này và quy định Pháp luật tương ứng với số Cổ phần sở hữu. 

 
CHƯƠNG IV 

QUAN HỆ GIỮA VIETNAM AIRLINES VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC,  

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

 
Mục 1 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA VIETNAM AIRLINES 

 

Điều 83. Cơ cấu tổ chức hoạt động của VIETNAM AIRLINES 

 
1. VIETNAM AIRLINES được tổ chức theo hệ thống thống nhất, bao gồm: 

 

a. Trụ sở chính; 

 

b. Các Đơn vị trực thuộc; 

 

c. Các Công ty con; và 

 

d. Các Công ty liên kết. 
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Danh sách các Đơn vị trực thuộc, các Công ty con, các Công ty liên kết của 
VIETNAM AIRLINES tại thời điểm phê duyệt Điều lệ được ghi tại Phụ lục I và Phụ 
lục II đính kèm. Danh sách này được thay đổi, bổ sung khi có sự tách, nhập, giải thể, 
thành lập mới theo quy định của Pháp luật. 

 

2. VIETNAM AIRLINES có thể thành lập các Đơn vị trực thuộc, đầu tư vào Công ty 
con, Công ty liên kết ở trong nước và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động của VIETNAM 
AIRLINES theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và/hoặc Hội đồng 
Quản trị theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ này và trong phạm vi Pháp luật cho 
phép.  

 

Mục 2 

 QUAN HỆ GIỮA VIETNAM AIRLINES  

VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

 

Điều 84. Quan hệ giữa VIETNAM AIRLINES với các Đơn vị trực thuộc 

 

Các Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VIETNAM AIRLINES, thực hiện hoạt 
động kinh doanh, hạch toán, tổ chức, nhân sự và các hoạt động khác theo chế độ phân cấp, ủy 
quyền của VIETNAM AIRLINES và được cụ thể hóa tại quy chế tổ chức và hoạt động của 
các đơn vị này. Quy chế tổ chức và hoạt động của các Đơn vị trực thuộc do Tổng giám đốc 
xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt. VIETNAM AIRLINES chịu trách nhiệm về 
các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các hợp đồng cam kết hợp pháp của các Đơn vị trực 
thuộc. 

 

Mục 3 

 QUAN HỆ GIỮA VIETNAM AIRLINES  

VỚI CÁC CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA VIETNAM AIRLINES 

 

Điều 85. Quản lý phần vốn của VIETNAM AIRLINES đầu tư tại doanh nghiệp 
khác 

 

1. VIETNAM AIRLINES quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, 
phá sản các Công ty con do VIETNAM AIRLINES nắm giữ 100% vốn điều lệ và 
tham gia đầu tư, góp vốn, mua cổ phần tại các Công ty con khác, Công ty liên kết của 
VIETNAM AIRLINES; điều chỉnh mức đầu tư của VIETNAM AIRLINES vào các 
Công ty con, Công ty liên kết đang hoạt động phù hợp với chiến lược và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh của VIETNAM AIRLINES. 

 
2. Quyền và nghĩa vụ của VIETNAM AIRLINES đối với các Công ty con, Công ty liên 

kết thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ này, điều lệ các Công ty 
con, Công ty liên kết và Pháp luật hiện hành. 

 

3. VIETNAM AIRLINES ủy quyền cho Người đại diện phần vốn của VIETNAM 
AIRLINES trực tiếp thay mặt VIETNAM AIRLINES quản lý các khoản đầu tư của 
VIETNAM AIRLINES tại các Công ty con, Công ty liên kết. Quyền và nghĩa vụ của 
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Người đại diện phần vốn của VIETNAM AIRLINES tại các Công ty con, Công ty liên 
kết được quy định tại quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng Quản trị ban hành. 

 
4. Người đại diện phần vốn của VIETNAM AIRLINES thực hiện toàn bộ quyền, trách 

nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Công ty con, Công ty liên kết. VIETNAM 
AIRLINES chỉ ủy quyền cho các cá nhân khác (không phải Người đại diện phần vốn 
của VIETNAM AIRLINES) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu 
tại Công ty con, Công ty liên kết mà VIETNAM AIRLINES không cử người đại diện. 
Trong một số trường hợp đặc biệt, Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung liên 
quan đến công tác quản lý phần vốn của VIETNAM AIRLINES đầu tư tại doanh 
nghiệp khác. 

 

5. Trường hợp VIETNAM AIRLINES cử nhiều Người đại diện phần vốn của 
VIETNAM AIRLINES tham gia quản lý vốn góp tại Công ty con, Công ty liên kết thì 
VIETNAM AIRLINES quy định cụ thể tỷ lệ đại diện để ủy quyền cho từng Người đại 
diện phần vốn của VIETNAM AIRLINES và phân công trưởng nhóm người đại diện 
điều hành, phụ trách chung trong nhóm Người đại diện phần vốn của VIETNAM 
AIRLINES. Nội dung cụ thể do Hội đồng Quản trị quy định. 

 

Điều 86. Nguyên tắc quan hệ với các công ty có vốn góp của VIETNAM AIRLINES 

 

1. VIETNAM AIRLINES sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý 
đối với các công ty có vốn góp của VIETNAM AIRLINES. Quy định này không loại 
trừ quyền của Người đại diện phần vốn của VIETNAM AIRLINES thực hiện các vai 
trò quản lý, điều hành tại các công ty này. 

 

2. VIETNAM AIRLINES sẽ hỗ trợ cho các công ty có vốn góp của VIETNAM 
AIRLINES bằng cách xác định và đưa ra định hướng phát triển chung cho cả tổ hợp 
Công ty mẹ - Công ty con trên cơ sở phát huy được thế mạnh của từng công ty và 
tránh sự cạnh tranh nội bộ không lành mạnh và phân tán nguồn lực giữa các công ty. 
Hoạt động hợp tác, hỗ trợ, thương mại, đầu tư giữa các thành viên trong tổ hợp Công 
ty mẹ - Công ty con được xác định trên cơ sở điều kiện thương mại vì lợi ích tốt nhất 
của toàn bộ tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con phù hợp với quy định Pháp luật. 

 

CHƯƠNG V 

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 

 
Mục 1 

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ NĂM TÀI CHÍNH 

 

Điều 87. Chế độ tài chính 

 

1. VIETNAM AIRLINES chấp hành chế độ tài chính theo quy định của Pháp luật. Việc 
quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, 
trích lập và sử dụng các quỹ thực hiện theo quy định của Pháp luật, được cụ thể trong 
Quy chế quản lý tài chính của VIETNAM AIRLINES. 

 

2. Nội dung Quy chế quản lý tài chính của VIETNAM AIRLINES được xây dựng trên 



   81 
 

nguyên tắc quản lý đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm quyền chi phối. Hội 
đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế quản lý tài chính của 
VIETNAM AIRLINES.  

Quy chế quản lý tài chính tối thiểu phải có các nội dung sau: 

 

a. Cơ chế quản lý và sử dụng vốn; 

 

b. Cơ chế quản lý và sử dụng tài sản; 

 

c. Cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của 
VIETNAM AIRLINES; 

 

d. Cơ chế phân phối lợi nhuận; các quỹ và mục đích sử dụng các quỹ của 
VIETNAM AIRLINES; 

 

e. Cơ chế quản lý kế hoạch tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán; 

 

f. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc 
trong việc quản lý tài chính VIETNAM AIRLINES; 

 

g. Mối quan hệ tài chính giữa VIETNAM AIRLINES với các Công ty con, Công 
ty liên kết. 

 

3. VIETNAM AIRLINES tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh 
doanh của mình, thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của Pháp 
luật. 

 
Điều 88. Hệ thống kế toán 

 

1. Hệ thống kế toán VIETNAM AIRLINES sử dụng là Hệ thống kế toán Việt Nam 
(VAS) hoặc bất kỳ hệ thống nào khác theo chuẩn mực thông lệ quốc tế và được Bộ 
Tài chính chấp thuận. VIETNAM AIRLINES thực hiện hạch toán theo hệ thống tài 
khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định. 

 

2. VIETNAM AIRLINES sử dụng đồng Việt Nam (VND) làm đơn vị tiền tệ dùng trong 
kế toán. 

 

3. Các sổ sách kế toán của VIETNAM AIRLINES được lập bằng tiếng Việt theo quy 
định của Pháp luật. Các sổ sách đó phải chính xác cập nhật, có hệ thống và đủ để 
chứng minh và giải trình các giao dịch.  

 

Điều 89. Năm tài chính 

 

1. Năm tài chính của VIETNAM AIRLINES bắt đầu từ ngày 01 (mồng một) tháng 01 
(một) dương lịch và kết thúc vào ngày 31 (ba mươi mốt) tháng 12 (mười hai) dương 
lịch hàng năm. 
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2. Năm tài chính đầu tiên kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sau 
khi chuyển đổi từ công ty 100% vốn nhà nước) và kết thúc vào ngày 31 (ba mươi mốt) 
của tháng 12 (mười hai) cùng năm. 

 
Mục 2 

KIỂM TOÁN 

 

Điều 90. Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ 

 

1. Kiểm toán độc lập: 

 

a. Theo đề nghị của Ban kiểm soát, Đại hội đồng Cổ đông quyết định chọn 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 đơn 
vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của VIETNAM AIRLINES phù 
hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định có liên quan của Pháp luật. Kiểm 
toán độc lập phải được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu 
Pháp luật có yêu cầu. 

 

b. Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo 
cáo tài chính hàng năm của VIETNAM AIRLINES. 

 

c. VIETNAM AIRLINES sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm 
cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc mỗi năm tài chính. 

 

d. Tổ chức kiểm toán độc lập của VIETNAM AIRLINES sẽ kiểm tra, xác thực và 
báo cáo trên cơ sở báo cáo kế toán hàng năm các khoản thu chi của VIETNAM 
AIRLINES và phải chuẩn bị báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội 
đồng Quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính. 

 

e. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của VIETNAM 
AIRLINES sẽ được phép tham dự bất kỳ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông nào 
và được phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề liên 
quan đến kiểm toán báo cáo tài chính năm trong trường hợp báo cáo kiểm toán 
có các khoản ngoại trừ trọng yếu. 

 

f. Việc kiểm toán cụ thể các hoạt động của VIETNAM AIRLINES được thực 
hiện theo quy định của Luật Kế toán, Pháp luật về kiểm toán độc lập và văn 
bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

 

2. Trong thời hạn theo quy định hiện hành, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị 
phê duyệt các báo cáo tài chính năm báo cáo đã được kiểm toán trước khi trình Đại hội 
đồng Cổ đông, gồm: 

 

a. Báo cáo tài chính của VIETNAM AIRLINES. 

 

b. Báo cáo tài chính hợp nhất của tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty 
Hàng không Việt Nam. 
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3. VIETNAM AIRLINES tổ chức và chỉ đạo thực hiện: 

 
a. Công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của Pháp luật nhằm phục vụ cho công 

tác quản trị của Tổng giám đốc và công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm 
soát, của Hội đồng Quản trị đối với các Đơn vị trực thuộc, các Công ty con của 
VIETNAM AIRLINES. 

 

b. VIETNAM AIRLINES  thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ để trực tiếp thực 
hiện chức năng kiểm toán nội bộ phục vụ cho công tác quản trị của VIETNAM 
AIRLINES theo quy định pháp luật. 

 

c. Kiểm toán bắt buộc theo quy định của Pháp luật đối với báo cáo tài chính hàng 
năm của VIETNAM AIRLINES, của các Đơn vị trực thuộc, của các Công ty 
con và báo cáo quyết toán các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định 
của Pháp luật. 

 

4. VIETNAM AIRLINES phải thực hiện công khai tài chính theo quy định của Nhà 
nước. 

 
5. VIETNAM AIRLINES phải thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của 

Pháp luật.  

 
Mục 3 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

 
Điều 91. Phân phối lợi nhuận sau thuế 

 

Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận giữ lại của VIETNAM AIRLINES được sử dụng 
để trả Cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 

Điều 92. Trích lập quỹ 

 

1. VIETNAM AIRLINES trích lập các quỹ và dự phòng theo quy định của Pháp luật. 

 

2. Hàng năm, VIETNAM AIRLINES sử dụng lợi nhuận sau thuế của mình như sau: 

 

a. Trích lập các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ khác theo quyết định 
của Đại hội đồng Cổ đông. 

 

b. Trả Cổ tức cho Cổ đông theo quy định tại Điều 93 Điều lệ này.  

 
c. Các quỹ dự trữ khác theo quy định của Pháp luật. 

 

3. Tỷ lệ trích các quỹ trên do Đại hội đồng Cổ đông quyết định phù hợp với quy định của 
Pháp luật. 
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Điều 93. Cổ tức 

 

1. Cổ tức được chia theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông trên cơ sở đề nghị của 
Hội đồng Quản trị. VIETNAM AIRLINES chỉ được trả Cổ tức cho Cổ đông khi kinh 
doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy 
định của Pháp luật, trích lập các quỹ VIETNAM AIRLINES và bù đắp lỗ trước đó 
theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật; ngay sau khi trả hết số Cổ tức đã định, 
VIETNAM AIRLINES vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
khác đến hạn (nếu có). 

 

2. VIETNAM AIRLINES sẽ không thanh toán lãi cho bất cứ Cổ tức hay một khoản tiền 
nào khác có thể được chi trả liên quan tới một Cổ phần. 

 

3. Cổ tức trả cho Cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho 
mỗi loại Cổ phần ưu đãi (nếu có). 

 

4. Cổ tức trả cho Cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận giữ lại 
của VIETNAM AIRLINES do Đại hội đồng Cổ đông quyết định. 

 
5. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng Cổ phần của VIETNAM AIRLINES 

hoặc bằng tài sản khác do Hội đồng Quản trị đề nghị và Đại hội đồng Cổ đông quyết 
định. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì được thực hiện bằng đồng Việt Nam và có thể được 
thanh toán bằng chuyển khoản theo yêu cầu của Cổ đông. Nếu Pháp luật cho phép và 
có thể thực hiện được trên thực tế, VIETNAM AIRLINES có thể chuyển đổi Cổ tức từ 
VND thành đô la Mỹ hoặc các ngoại tệ khác trước khi trả cho Cổ đông không cư trú 
tại Việt Nam và Cổ đông đó sẽ phải chịu mọi chi phí. 

 

Cổ tức có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ 
đã đăng ký của Cổ đông thụ hưởng và Cổ đông đó phải chịu rủi ro. Ngoài ra, bất kỳ 
Cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt có liên quan tới một Cổ 
phần có thể được thực hiện bằng chuyển khoản khi VIETNAM AIRLINES đã được 
cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản của Cổ đông nhằm cho phép VIETNAM 
AIRLINES thực hiện được việc chuyển khoản những khoản tiền đó trực tiếp vào tài 
khoản của Cổ đông. VIETNAM AIRLINES sẽ không bị truy đòi đối với bất kỳ khoản 
tiền nào được VIETNAM AIRLINES chuyển khoản nhưng Cổ đông thụ hưởng không 
nhận được nếu VIETNAM AIRLINES đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi 
tiết về tài khoản do Cổ đông đó cung cấp. Việc thanh toán Cổ tức đối với các Cổ phần 
niêm yết/ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành 
thông qua công ty chứng khoán hoặc TTLKCK. 

 

6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị có thể 
quyết định và thông báo rằng những người sở hữu Cổ phần phổ thông được nhận Cổ 
tức bằng các Cổ phần phổ thông thay cho Cổ tức bằng tiền mặt. Các Cổ phần bổ sung 
để trả Cổ tức này được ghi là những Cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở 
giá trị của các Cổ phần trả Cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả Cổ tức. 

 

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định 
một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ danh sách Cổ đông của VIETNAM AIRLINES. 
Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu 
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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. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc 
vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng 
tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng Cổ phần hoặc chứng khoán 
liên quan. Trường hợp Cổ đông chuyển nhượng Cổ phần của mình trong thời gian 
giữa thời điểm kết thúc lập danh sách Cổ đông và thời điểm trả Cổ tức thì người 
chuyển nhượng là người nhận Cổ tức từ VIETNAM AIRLINES. 

 

8. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc 
họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Hội đồng Quản trị phải lập danh sách Cổ 
đông được nhận Cổ tức, xác định mức Cổ tức được trả đối với từng Cổ phần, thời hạn 
và hình thức trả chậm nhất ba mươi (30) ngày trước mỗi lần trả Cổ tức. Thông báo về 
trả Cổ tức phải được công khai gửi đến tất cả các Cổ đông chậm nhất mười lăm (15) 
ngày trước khi thực hiện trả Cổ tức.  

 

Thông báo phải ghi rõ tên VIETNAM AIRLINES, tên và địa chỉ thường trú, quốc tịch 
của Cổ đông, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, 
số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cổ đông là tổ 
chức; số Cổ phần từng loại của Cổ đông, mức Cổ tức đối với từng loại Cổ phần và 
tổng số Cổ tức mà Cổ đông đó được nhận, thời điểm và phương thức trả Cổ tức, họ, 
tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc của VIETNAM 
AIRLINES. 

 

9. Trừ trường hợp Cổ phần có các quyền đi kèm hoặc các điều khoản liên quan đến Cổ 
phần có quy định khác, mức Cổ tức của những Cổ phần chưa được thanh toán hết 
được trả theo tỷ lệ tương ứng với khoản tiền đã thanh toán cho việc mua Cổ phần đó 
tính đến thời điểm chi trả Cổ tức. VIETNAM AIRLINES không chi trả Cổ tức bổ 
sung khi các Cổ phần đó được thanh toán hết. 

 

10. Trường hợp chi trả Cổ tức bằng Cổ phần, VIETNAM AIRLINES không phải làm thủ 
tục chào bán cổ phần, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác. VIETNAM 
AIRLINES phải đăng ký tăng Vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các Cổ 
phần dùng để chi trả Cổ tức trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày hoàn thành việc 
thanh toán Cổ tức.  

 

CHƯƠNG VI 

SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ VIETNAM AIRLINES 

 

Điều 94. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và hàng quý 

 

1. VIETNAM AIRLINES lập các báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật về kế 
toán, thống kê và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Pháp luật. 
Toàn bộ tài liệu kế toán, chứng từ, sổ và báo cáo của VIETNAM AIRLINES phải 
được lập và lưu giữ bằng tiếng Việt. Tất cả các hồ sơ và báo cáo tài chính, kế toán 
quan trọng cần phải có sự chấp thuận và chữ ký của Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 

 
2. Báo cáo tài chính hàng năm của VIETNAM AIRLINES bao gồm: 
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a. Bảng cân đối kế toán; 

 

b. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

 
c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; và 

 

d. Thuyết minh báo cáo tài chính, thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà 
nước. 

 

Ngoài các báo cáo trên, VIETNAM AIRLINES lập các báo cáo hàng năm bao gồm: 
báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hàng năm, báo cáo 
tổng hợp công tác quản lý, điều hành. 

 

3. Báo cáo tài chính hàng năm của VIETNAM AIRLINES phải được lập một cách trung 
thực, khách quan, được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, 
thông qua. Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES tổ chức thực hiện việc lập các báo 
cáo nêu tại Khoản 2 Điều này. 

 

4. VIETNAM AIRLINES sẽ lập các báo cáo tài chính sáu (06) tháng (đầu năm) và hàng 
quý và nộp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.  

 

5. Hội đồng Quản trị theo dõi, giám sát việc lập báo cáo nêu tại Khoản 2 Điều này; lập 
các báo cáo về tình hình kinh doanh của VIETNAM AIRLINES; các báo cáo về tình 
hình tài chính của VIETNAM AIRLINES, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều 
hành VIETNAM AIRLINES và gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất ba 
mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông. 

 

6. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng Quản trị chuẩn bị, báo cáo thẩm định của Ban kiểm 
soát và báo cáo kiểm toán phải có ở Trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES chậm 
nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội 
đồng Cổ đông. 

 

Một bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, sau khi được 
Ban kiểm soát thẩm định sẽ được niêm yết tại trụ sở chính VIETNAM AIRLINES và 
thông báo đến tất cả các Cổ đông chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai 
mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông và được công bố trên nhật báo 
của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba (03) số liên tiếp. Các 
báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu (06) tháng của VIETNAM 
AIRLINES phải được công bố trên trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES 
(Mục Quan hệ nhà đầu tư – Investor Relations). 

 

7. Các báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua gửi đến Cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. 

 

8. Trong trường hợp VIETNAM AIRLINES thực hiện niêm yết chứng khoán thì phải 
tuân thủ các quy định của Pháp luật về việc lập báo cáo tài chính đối với công ty niêm 
yết. 
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Điều 95. Báo cáo thường niên 

 

VIETNAM AIRLINES lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của 
Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 
Điều 96. Quyền tiếp cận, kiểm tra sổ sách và hồ sơ VIETNAM AIRLINES 

 

1. Cổ đông của VIETNAM AIRLINES có quyền trực tiếp hoặc thông qua đại diện được 
ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong 
danh sách Cổ đông; xem xét, tra cứu và trích lục hoặc sao chụp Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES, sổ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết của Đại hội 
đồng Cổ đông. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của Cổ đông phải kèm 
theo giấy ủy quyền của Cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của 
giấy ủy quyền này.  

 

2. Ngoài quyền tiếp cận theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ 
đông sở hữu từ 10% tổng số Cổ phần phổ thông của VIETNAM AIRLINES trong thời 
hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tiếp cận hồ sơ và sổ sách VIETNAM 
AIRLINES theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Điều lệ này. 

 

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES có quyền kiểm tra Sổ đăng ký Cổ đông của VIETNAM AIRLINES, danh 
sách Cổ đông và những sổ sách, hồ sơ, tài liệu khác của VIETNAM AIRLINES để 
phục vụ cho nhiệm vụ của mình tại VIETNAM AIRLINES và chịu trách nhiệm bảo 
mật các thông tin tài liệu được cung cấp.  

 

4. Các tổ chức, cá nhân đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính 
hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu (06) tháng và hàng quý trong giờ làm việc 
của VIETNAM AIRLINES, tại trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES và phải trả 
một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

 

5. Điều lệ của VIETNAM AIRLINES phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 
VIETNAM AIRLINES.  

 

Điều 97. Chế độ lưu giữ tài liệu của VIETNAM AIRLINES 

 

1. VIETNAM AIRLINES lưu giữ tại trụ sở chính VIETNAM AIRLINES các tài liệu sau 
đây: 

 

a. Điều lệ VIETNAM AIRLINES; sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES; các quy chế quản lý nội bộ của VIETNAM AIRLINES; 

 

b. Sổ đăng ký Cổ đông; 

 

c. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;  

 

d. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất 
lượng sản phẩm; các giấy phép và giấy chứng nhận khác; 
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e. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị; Biên bản họp Đại hội 
đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;  

 
f. Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán (nếu có); 

 

g. Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kết luận 
của cơ quan kiểm toán độc lập; 

 
h. Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm của VIETNAM 

AIRLINES; 

 

i. Báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hàng năm của VIETNAM AIRLINES, 
của các Công ty con; 

 

j. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hàng năm, 
báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của VIETNAM AIRLINES; và 

 

k. Các tài liệu khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật. 

 

2. Thời hạn lưu giữ các tài liệu nêu tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của 
Pháp luật. 

 
3. Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES chịu trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ và bảo 

mật hồ sơ, tài liệu VIETNAM AIRLINES theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật. 

 

Điều 98. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng 

 

1. Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được VIETNAM 
AIRLINES gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan thuế có thẩm quyền, Cơ 
quan đăng ký kinh doanh và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải được công 
bố trong thời hạn nhất định kể từ khi kết thúc năm tài chính theo quy định của Pháp 
luật có liên quan.  

 

2. Tổng giám đốc là người thực hiện các quy định của Pháp luật và Điều lệ này về công 
bố thông tin và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định theo Điều lệ này. Bộ 
phận lưu giữ hồ sơ, tài liệu của VIETNAM AIRLINES chỉ được cung cấp thông tin ra 
bên ngoài theo quyết định của Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy 
quyền. 

 

3. Biểu mẫu, nội dung và nơi gửi thông tin thực hiện theo quy định của Pháp luật. 

 

4. Trường hợp có yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các Cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền, Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo 
quy định của Pháp luật về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

 

5. VIETNAM AIRLINES là công ty đại chúng quy mô lớn. VIETNAM AIRLINES xây 
dựng và ban hành quy chế về công bố thông tintheo quy định tại Luật chứng khoán và 
các văn bản hướng dẫn. 
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CHƯƠNG VII 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN VIETNAM AIRLINES 

 

Điều 99. Tổ chức lại 

Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi VIETNAM AIRLINES thực hiện 
theo quy định có liên quan của Pháp luật. 

 

Điều 100. Giải thể  

 

1. VIETNAM AIRLINES bị giải thể trong các trường hợp sau: 

a. Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động 
theo quy định của Pháp luật;  

 

b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc 

 
c. Không còn đủ số lượng Cổ đông tối thiểu theo quy định của Pháp luật trong 

thời hạn sáu (06) tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp.  

 

2. VIETNAM AIRLINES chỉ giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa 
vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ 
quan Trọng tài.  

 

3. Các quyết định giải thể VIETNAM AIRLINES do Đại hội đồng Cổ đông thông qua 
theo quy định của Pháp luật. 

 

4. Chậm nhất trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày có quyết định giải thể VIETNAM 
AIRLINES, Hội đồng Quản trị thành lập Ban thanh lý gồm tối thiểu ba (03) thành 
viên, trong đó hai thành viên do Đại hội đồng Cổ đông chỉ định và một thành viên do 
Hội đồng Quản trị chỉ định. Các thành viên Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong 
số cán bộ, nhân viên của VIETNAM AIRLINES hoặc thuê chuyên gia độc lập. Ban 
thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình, quy trình và thủ tục thanh lý. Tất 
cả các chi phí liên quan đến thanh lý tài sản được VIETNAM AIRLINES ưu tiên 
thanh toán trước các khoản nợ khác của VIETNAM AIRLINES. 

 

5. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày được 
thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt 
VIETNAM AIRLINES trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý VIETNAM 
AIRLINES trước Tòa án và các cơ quan liên quan. 

 

6. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ thanh toán theo thứ tự sau: 

 

a. Các chi phí thanh lý. 

 
b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác 

của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký 
kết. 
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c. Nợ thuế. 

 

d. Các khoản nợ khác của VIETNAM AIRLINES. 

 

e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ từ điểm a đến điểm d khoản 
này được chia cho các Cổ đông. Các Cổ phần ưu đãi sẽ được ưu tiên thanh 
toán trước. 

 

7. Các thủ tục và quy định khác liên quan đến giải thể VIETNAM AIRLINES thực hiện 
theo quy định có liên quan của Pháp luật. 

 
Điều 101. Phá sản 

 

Việc phá sản VIETNAM AIRLINES thực hiện theo quy định của Pháp luật về phá 
sản. 

 
CHƯƠNG VIII 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

 

Điều 102. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

 

1. Bất cứ khi nào một sự tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới hoạt động của VIETNAM 
AIRLINES, quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông nảy sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ 
quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện hiện 
hành và bất kỳ luật hoặc các quy định hành chính nào khác quy định, giữa: 

 

a. Một Cổ đông hay các Cổ đông và VIETNAM AIRLINES; hoặc 

 

b. Bất kỳ Cổ đông hay các Cổ đông và Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát hay 
Người điều hành VIETNAM AIRLINES. 

 

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 
và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hoặc 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chủ trì việc giải 
quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu mỗi bên trình bày các thông tin liên quan đến 
tranh chấp trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát 
sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hay Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị, bất cứ bên nào đều có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập 
làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

 

2. Nếu không có quyết định nào đạt được trong hòa giải trong vòng sáu (06) tuần kể từ 
khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được 
các bên chấp nhận,  một bên có thể đưa tranh chấp đó ra cơ quan Trọng tài hoặc Tòa 
án có thẩm quyền để giải quyết. 

 
3. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Các chi 

phí của Tòa án hay Trọng tài sẽ do các cơ quan này quyết định bên nào phải chịu. 
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CHƯƠNG IX 

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

 
Điều 103. Thông tin định kỳ 

 

1. VIETNAM AIRLINES thông tin định kỳ và bất thường cho Cổ đông về những hoạt 
động của VIETNAM AIRLINES trên trang thông tin điện tử (Mục Quan hệ Nhà đầu 
tư - Investor Relations) phù hợp với quy định của Pháp luật. 

 
2. VIETNAM AIRLINES được trao đổi thông tin với các tổ chức, hiệp hội, nghiệp đoàn 

mà mình là thành viên. 

 

3. VIETNAM AIRLINES có trách nhiệm báo cáo, cung cấp các thông tin cho Cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền về tình hình hoạt động kinh doanh, nhân sự theo yêu cầu của 
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung 
cấp thông tin liên quan đến hoạt động VIETNAM AIRLINES phù hợp với Pháp luật 
hiện hành. 

 
Điều 104. Nghĩa vụ bảo mật 

 

1. Nhân viên của VIETNAM AIRLINES và những Người có liên quan không được tiết 
lộ bí mật quốc gia và bí mật kinh doanh của VIETNAM AIRLINES mà mình biết.  

 

2. VIETNAM AIRLINES được quyền từ chối yêu cầu của tổ chức, cá nhân về cung cấp 
thông tin liên quan đến khách hàng và hoạt động của VIETNAM AIRLINES, trừ 
trường hợp có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp 
luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. 

 

Điều 105. Luật điều chỉnh, giải thích Điều lệ 

 

1. Điều lệ này được điều chỉnh theo Luật Việt Nam. 

 

2. Nếu một điều hoặc một phần của một điều của Điều lệ này có thể được hiểu theo cách 
làm cho điều đó bất hợp pháp, không còn hiệu lực thi hành hay vô hiệu, nhưng cũng 
có thể được hiểu theo cách làm cho điều đó hợp pháp, có hiệu lực thi hành và hiệu lực 
pháp lý thì cần được hiểu điều đó theo cách thứ hai.  

 

3. Nếu một điều hoặc một phần của Điều lệ là bất hợp pháp, không còn hiệu lực thi hành 
hay vô hiệu thì điều hoặc phần điều đó được xem là xóa khỏi Điều lệ này nhưng phần 
còn lại của Điều lệ không bị ảnh hưởng. 

 
CHƯƠNG X 

ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC 

 

Điều 106. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định. 



   92 
 

2. Trường hợp có những quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động của VIETNAM 
AIRLINES nhưng chưa được đề cập đến trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp các 
văn bản Pháp luật được trích dẫn trong Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung, thay thế 
hoặc chấm dứt thi hành hoặc có những quy định Pháp luật mới thì Đại hội đồng Cổ 
đông sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Điều lệ mới cho phù hợp. 
Trong thời gian Điều lệ này chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì các quy định 
của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của VIETNAM 
AIRLINES. 

 
Điều 107. Điều khoản chung 

 

1. Ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong các cuộc họp Đại hội đổng Cổ đông, họp 
Hội đồng Quản trị, họp Ban kiểm soát là tiếng Việt; ngôn ngữ sử dụng trong các văn 
bản Điều lệ, quy định nội bộ của VIETNAM AIRLINES, quy định, quyết định của 
VIETNAM AIRLINES cũng như trong các biên bản các cuộc họp kể trên là tiếng 
Việt. Các Cổ đông nước ngoài (nếu có) tự chuẩn bị và chịu các chi phí phiên dịch, 
biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.  

 
2. Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2018 và cùng 

chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.  

 

3. Tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc VIETNAM AIRLINES có trách nhiệm tuân thủ các 
quy định tại Điều lệ này. 

 

4. Điều lệ gồm mười (10) Chương, một trăm lẻ bảy (107) Điều, được lập thành tám (08) 
bản gốc có giá trị như nhau, trong đó: 

 

a. Hai (02) bản nộp Bộ Giao thông Vận tải; 

 

b. Một (01) bản nộp Bộ Tài chính; 

 

c. Một (01) bản đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư thành phố Hà Nội;  

 

d. Bốn (04) bản lưu tại Văn phòng của VIETNAM AIRLINES. 

 

5. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ có giá trị khi được sao y, trích lục theo quy định về 
công tác văn thư của VIETNAM AIRLINES phù hợp với quy định Pháp luật. 

 

6. Điều lệ này được thông qua và ban hành tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIETNAM AIRLINES 

 
 

1. Tạp chí Heritage. 

 

2. Đoàn bay 919. 

 

3. Đoàn tiếp viên. 

 

4. Trung tâm Khai thác Nội Bài. 

 

5. Trung tâm Khai thác Tân Sơn Nhất. 

 

6. Các chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2 
 

PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON  

VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA VIETNAM AIRLINES  
 

I. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

 

1. Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật máy bay. 

 

2. Công ty TNHH một thành viên Nhiên liệu hàng không Việt Nam. 

 

3. Công ty TNHH một thành viên Suất ăn hàng không Việt Nam. 

 

4. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam. 

 

II. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

1. Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất. 

 

2. Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa VINAKO. 

 

III. CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

1. Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài. 

 

2. Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài. 

 

3. Công ty cổ phần Cung ứng và xuất nhập khẩu lao động hàng không. 

 

4. Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài. 

 

5. Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines. 

 

6. Công ty cổ phần Tin học và viễn thông hàng không. 

 

7. Công ty cổ phần Đào tạo bay Việt. 

 

8. Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air (tại Vương Quốc Căm-pu-chia). 

 

9. Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng. 

 

10. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không. 

 

11. Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam. 
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12. Công ty cổ phần Nhựa cao cấp hàng không. 

 

13. Công ty cổ phần Sabre Việt Nam. 

 
14. Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất. 

 



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines)  

 

 

BÁO CÁO 

SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ VIETNAM AIRLINES 

 

 
HĐQT Vietnam Airlines kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quy chế nội 

bộ về quản trị Vietnam Airlines (sau đây gọi tắt là Quy chê). Cụ thể như sau: 

I. Căn cứ xây dựng Quy chế 

Quy chế hiện hành được HĐQT Vietnam Airlines ban hành tại Quyết định số 

01/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 02/4/2015 căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 

26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại 

chúng (Điều 31, Khoản 1). 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 (Điều 7, Khoản 1: Quy 

chế được HĐQT xây dựng trình ĐHĐCĐ thông qua); mẫu Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính; 

Tham chiếu các nội dung liên quan được quy định tại dự thảo sửa đổi Điều lệ 

Vietnam Airlines báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2018 và kế thừa các nội dung phù hợp 

tại Quy chế hiện hành. 

II. Nội dung Quy chế 

Nội dung Quy chế tuân thủ mẫu Quy chế kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/9/2017, Quy chế gồm 12 chương và 48 điều (Quy chế hiện hành gồm 12 

chương và 52 điều), gồm các nội dung chính sau: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (Chương II) 

2. Để cử, ứng cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT; Trình tự, thủ tục 

tổ chức họp HĐQT; Các ủy ban thuộc HĐQT; Người phụ trách quản trị Vietnam 

Airlines (Chương III) 

3. Để cử, ứng cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV (Chương IV) 

4. Người điều hành Vietnam Airlines (Chương V) 

5. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và TGĐ (Chương VI) 

6. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật 

đối với Thành viên HĐQT, KSV, Ban Giám đốc (Chương VII) 

7. Các chương I, chương VIII-XII kế thừa Quy chế hiện hành, không trái với 

Điều lệ Vietnam Airlines nêu trên và quy định của pháp luật. 

(Bảng chi tiết sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế kèm theo) 

 



Quy chế mới Nội dung
1 CHƯƠNG I- QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh Điều 1 Giữ nguyên như hiện tại
Điều 2. Giải thích từ ngữ
h) "Ban Giám đốc" là TGĐ và các PTGĐ của VNA

Điều 2, Khoản 1, điểm h Sửa thành: "Người điều hành VIETNAM AIRLINES" là TGĐ, PTGĐ, KTT. (phù hợp với khoản 5, Điều 
2, NĐ71; mục t, khoản 1, Điều 1 Điều lệ mới ) 

Không quy định Điều 2, khoản 1 Bổ sung điểm i) "Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES" là người có trách nhiệm và quyền 
hạn được quy định tại Điều 14 Quy chế này. (phù hợp với khoản 8, Điều 2, NĐ71; Điều 55 Điều lệ 

mới)

Điều 3. Nguyên tắc quản trị của TCTHK Điều 3 Giữ nguyên như hiện tại

2 CHƯƠNG II- CỔ ĐÔNG VÀ ĐHĐCĐ Chương II Đổi tên Chương thành "Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ" theo TT95
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông Bỏ Điều này vì Điều lệ TCT đã quy định và TT95 không bắt buộc đưa vào Quy chế
Điều 5: Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn -Nt-

Điều 6: Đối xử công bằng giữa các cổ đông -Nt-
Điều 7, Khoản 1: VNA xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của VNA quy 

định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật 
DN, các văn bản PL liên quan và Điều lệ VNA

Điều 4, khoản 1 Giữ nguyên như hiện tại

Điều 7, Khoản 2: VNA tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ theo quy 
định của pháp luật, Điều lệ VNA và các quy định của Quy chế này. VNA công bố 
thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 

năm (05) ngày trước ngày chốt danh sách

Điều 4, khoản 2 VNA công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi 
(20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
(phù hợp với NĐ71 và Điều 34 Khoản 2 Điều lệ mới)

Điều 7, khoản 3: VNA không hạn chế cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và tạo điều kiện cho 
cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia ĐHĐCĐ hoặc bỏ phiếu bằng thư 
bảo đảm khi cổ đông có yêu cầu. VNA hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy 

quyền cho cổ đông theo quy định.

Điều 4, khoản 3 VNA không hạn chế cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và tạo điều kiện, áp dụng các công nghệ hiện đại để cổ 
đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông 
biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy 

định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp (phù hợp Điều 36 Khoản 12 mục b Điều lệ mới)

Điều 8, khoản 3, mục a:  Trong khoảng thời gian trước khi đưa ra quyết định tổ chức 

cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ xem xét các kiến nghị do cổ đông đề xuất để đưa vào 
chương trình họp phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 35 Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES

Điều 5, khoản 3, mục a, 

điểm ii

Trong khoảng thời gian chậm nhất ba (03) ngày trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ xem 

xét các kiến nghị do cổ đông đề xuất để đưa vào chương trình họp phù hợp với quy định tại Khoản 8 
Điều 34 Điều lệ VNA
(phù hợp Điều 34 Khoản 6 Điều lệ mới)

Điều 8, khoản 3, mục a:  Thư ký VNA sẽ giúp cổ đông xác minh thông tin để đảm bảo 
rằng các quyền của họ đã được đăng ký đầy đủ. Cổ đông có quyền xác minh tính 
chính xác của thông tin trên sổ đăng ký cổ đông về chính bản thân họ và số cổ phần 

mà họ nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ 
sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp 

ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ VNA

Bỏ do trùng với Điều 5, khoản 3, mục c, điểm ii

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ VIETNAM AIRLINES

(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

NỘI DUNG CHỈNH SỬAQUY CHẾ HIỆN HÀNH 
(QĐ 01/HĐQT ngày 02/4/2015)

TT
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Quy chế mới Nội dung
NỘI DUNG CHỈNH SỬAQUY CHẾ HIỆN HÀNH 

(QĐ 01/HĐQT ngày 02/4/2015)
TT

Điều 8, khoản 3, mục d: Thông báo mời họp HĐQT Điều 5, khoản 3, mục d Sửa thành: Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng 
thời công bố trên trang thông tin điện tử của VNA và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán (khi VNA niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông 
báo mời họp  đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) 

ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một 
cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên 
quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ được gửi cho các Cổ đông hoặc đăng trên trang 

thông tin điện tử của VINA. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, 
thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm...

(phù hợp Điều 34 Khoản 5 Điều lệ mới)

Điều 9, Khoản 6: Khách mời tham dự cuộc họp Điều 6 khoản 6 Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của VNA có các khoản ngoại trừ trọng yếu, VNA 
có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp ĐHĐCĐ thường niên để giải thích các nội dung 
liên quan

Điều 9, khoản 9: kiểm phiếu và ghi lại kết quả biểu quyết Điều 6, khoản 9 9. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung cụ thể sau:
a) Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
c) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết 
hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ 

đông tham gia biểu quyết;
d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

e) Các vấn đề đã được thông qua;
f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của VNA, người giám sát kiểm 
phiếu và người kiểm phiếu
(phù hợp Điều 39 khoản 7 Điều lệ mới)

Điều 6, khoản 13 Bổ sung: Nghị quyết hợp lệ của ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành đối với tất cả các Cổ đông vắng mặt hay 
bất đồng ý kiến và được thông báo đến tất cả các Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trong vòng mười 
lăm (15) ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng 
tải lên trang thông tin điện tử của VNA (phù hợp Điều 38 khoản 8 Điều lệ mới)

Điều 10, khoản 2 Điều 7, khoản 2 HĐQT có quyền từ chối đề nghị triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau: 
a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 10% cổ phần phổ thông 

trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ VNA
c) Vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường;
d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VNA.
(phù hợp Điều 34 khoản 7 Điều lệ mới)

Điều 11- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS tại HĐHĐCĐ thường niên Bỏ do TT95 không quy định

Không quy định Điều 9 Bổ sung: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ

(phù hợp Điều 42 Điều lệ mới)

3 CHƯƠNG III- HĐQT Chương III

Điều 12- Cơ cấu, nhiệm kỳ của HĐQT Bỏ Điều này do Điều lệ TCT đã quy định nội dung này. Phù hợp với TT95 và tương đồng với việc không 
đưa cơ cấu, nhiệm kỳ đối với chức danh điều hành khác.

Điều 13- Quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT -Nt-
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Quy chế mới Nội dung
NỘI DUNG CHỈNH SỬAQUY CHẾ HIỆN HÀNH 

(QĐ 01/HĐQT ngày 02/4/2015)
TT

Không quy định Điều 10 Bổ sung một Điều về tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 48 Điều lệ mới
Điều 14, khoản 3: Việc đề cử hoặc tự ứng cử được thực hiện bằng văn bản theo mẫu 

do VNA quy định và phải gửi về trụ sở chính VNA chậm nhất 07 (bảy) ngày trước 
ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT 

theo quy định tại Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 11, khoản 3 Việc đề cử hoặc tự ứng cử được thực hiện bằng văn bản theo mẫu do VNA quy định và phải gửi về trụ 

sở chính VNA tối thiểu mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử 
ứng cử viên để bầu vào HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 14, khoản 2: Thành viên HĐQT được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu Điều 11, khoản 2 Giữ nguyên như hiện tại
Điều 14, khoản 5: Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã 

xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu 07 (bảy) ngày trước ngày 
triệu tập họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 11, khoản 5 Giữ nguyên như hiện tại

Điều 14, khoản 6: Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp 
sau đây:..

Điều 11, khoản 6 Giữ nguyên như hiện tại

Không quy định Điều 11, khoản 7 Bổ sung một khoản về: "Việc thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT được thực 

hiện theo các quy định của PL về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 
(phù hợp với Điều 99, Điều lệ mới)

Điều 15. Các cuộc họp HĐQT Điều 12 Đổi tên Điều như TT95 là: Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT

Điều 15, khoản 3: Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập cuộc họp 
bất thường theo đề nghị của một trong các đối tượng sau:
a) Tổng Giám đốc hoặc Ban Kiểm soát; 

b) Ít nhất 02 (hai) thành viên HĐQT;
c) Ít nhất 05 (năm) người quản lý của VIETNAM AIRLINES; hoặc

d) Các trường hợp khác do HĐQT quyết định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của 
HĐQT.

Điều 12, Khoản 3 3. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lí do chính đáng, khi 
một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo 
luận: 

a) BKS;
b) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; 

c) Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT;
d) Các trường hợp khác (nếu có)
(phù hợp Điều 50 khoản 3 Điều lệ mới)

Điều 16: Thông qua NQ, QĐ của HĐQT Điều 13 Giữ nguyên như hiện tại
Điều 17- Các ủy ban giúp việc HĐQT Điều 14 Giữ nguyên như hiện tại

Không quy định Điều 15 Bổ sung một Điều: Người phụ trách quản trị VNA
(phù hợp Điều 55 Điều lệ mới)

Không quy định Điều 15 khoản 2 Bổ sung một khoản theo Khoản 2, Điều 55 Điều lệ mới: Người phụ trách quản trị VNA phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn sau:

a) Có hiểu biết về pháp luật;

b) Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo 
tài chính của VNA;
c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ VNA và HĐQT

Không quy định Điều 15 khoản 1 Bổ sung một khoản theo theo thẩm quyền  của HĐQT trong Điều lệ TCT: Do HĐQT quyết định 

Không quy định Điều 15 khoản 3 Bổ sung một khoản theo Khoản 3, Điều 55 Điều lệ mới: HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản 

trị VNA khi cần nhưng không trái với các quy định PL hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm 
Trợ lý Người phụ trách quản trị VNA tùy từng thời điểm.

Không quy định Điều 15 khoản 4 Bổ sung một khoản theo Khoản 4, Điều 55 Điều lệ mới về quyền, nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị 

VNA

Không quy định Điều 15 khoản 5 Bổ sung một khoản: "Việc thông báo về bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty được 
thực hiện theo các quy định của PL về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (phù hợp với Điều 
98, Điều lệ VNA về công bố TT)

Điều 18-Thư ký VNA Bỏ do Điều lệ VNA không quy định
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Quy chế mới Nội dung
NỘI DUNG CHỈNH SỬAQUY CHẾ HIỆN HÀNH 

(QĐ 01/HĐQT ngày 02/4/2015)
TT

4 CHƯƠNG IV-BAN KIỂM SOÁT
Chương IV

Thay "thành viên BKS" thành "KSV" để thống nhất và phù hợp với Điều 163 Luật DN, NĐ71 và Điều lệ 
mới

Điều 19- Cơ cấu, nhiệm kỳ của BKS Bỏ Điều này do Điều lệ VNA đã quy định nội dung này. Phù hợp với TT95 và tương đồng với việc 
không đưa cơ cấu, nhiệm kỳ đối với chức danh quản lý, điều hành khác.

Điều 20- Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc làm việc của BKS -Nt-

Không quy định Điều 16 Bổ sung một Điều: Tiêu chuẩn KSV theo Điều 63, Điều lệ VNA
Điều 21- Ứng cử, đề cử thành viên BKS và cách thức bầu thành viên BKS Điều 17
3. Cách thức bầu thành viên BKS được thực hiện tương tự cách thức bầu dồn phiếu 

đối với thành viên HĐQT được quy định tại Quy chế này và phù  hợp  với  các quy  
định  tại  Điều 57  Điều lệ  VIETNAM  AIRLINES.

Điều 17, khoản 1 Giữ nguyên như hiện tại

Không quy định Điều 17, khoản 2 Bổ sung một khoản về miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV theo Điều 64, Điều lệ mới

Không quy định Điều 17, khoản 3 Bổ sung một khoản: "Việc thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV được thực hiện theo các quy 
định của PL về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (phù hợp với Điều 98, Điều lệ mới về 
công bố TT)

Điều 22- Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên BKS Bỏ điều này vì Điều lệ mới đã quy định. Phù hợp với TT95
5 CHƯƠNG V-NGƯỜI QUẢN LÝ Chương V Đổi tên chương là "Người điều hành VNA". Các nội dung khác giữ nguyên như Quy chế hiện hành.

Điều 23: Các tiêu chuẩn để lựa chọn, bổ nhiệm Người quản lý Điều 18 Giữ nguyên như hiện tại

Điều 24: Bổ nhiệm, miễn nhiệm Người quản lý Điều 19 Giữ nguyên như hiện tại

Điều 25: Công bố thông tin về Người quản lý
Sau khi có QĐ bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc cách chức Người quản lý DN, 

VNA có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ VNA và cho các cơ quan hữu 
quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của VNA theo trình 

tự và quy định của PL hiện hành.

Điều 20 Giữ nguyên như hiện tại

Không quy định Điều 19 Bổ sung vào Điều 19 Quy chế mới về nội dung ký HĐLĐ theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 149 

Luật DN

6 CHƯƠNG VI-QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA 
HĐQT, BKS, TGĐ

Chương VI Giữ nguyên như hiện tại 

7 CHƯƠNG VII- QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG 
VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI TV HĐQT, BKS VÀ TGĐ

Chương VII Đổi tên: Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với TV HĐQT, 
KSV, TGĐ và Ban giám đốc

8 CHƯƠNG VIII- NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT Chương VIII Giữ nguyên như hiện tại
9 CHƯƠNG IX- HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Chương IX Giữ nguyên như hiện tại
10 CHƯƠNG X- BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN Chương X Giữ nguyên như hiện tại

11 CHƯƠNG XI- CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT Chương XI Giữ nguyên như hiện tại

12 CHƯƠNG XII- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Chương XII Giữ nguyên như hiện tại
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CÔNG TY 
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP 
   

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY                              
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số          /ĐHĐCĐ-TCTHK ngày       /      /2018 
của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP) 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này là hệ thống các nguyên tắc cho các hoạt động quản trị của Tổng 
công ty Hàng không Việt Nam- CTCP (VIETNAM AIRLINES), được xây 
dựng theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES. 

2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác 
quản trị của VIETNAM AIRLINES và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
cổ đông và VIETNAM AIRLINES. 

Điều 2: Giải thích từ ngữ 

1. Trong Quy chế này những từ ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

a) “Điều lệ VIETNAM AIRLINES” là Điều lệ Tổng công ty Hàng không 
Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 
……/……/2018; 

b) “Quy chế này” là Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Hàng không 
Việt Nam - CTCP; 

c) “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông của VIETNAM AIRLINES; 

d) “BKS” là Ban Kiểm soát của VIETNAM AIRLINES; 

e) “HĐQT” là Hội đồng quản trị của VIETNAM AIRLINES; 

f) “KSV” là Kiểm soát viên của VIETNAM AIRLINES; 

g) “Người điều hành VIETNAM AIRLINES” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng 
Giám đốc và Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES; 

h) “Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES” là người có trách 
nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 14 Quy chế này. 

2. Các từ ngữ khác trong Quy chế này được giải thích, định nghĩa tại Điều lệ 
VIETNAM AIRLINES, các văn bản Pháp luật của Nhà nước và quy định của 
VIETNAM AIRLINES thì có nghĩa như trong các văn bản đó. 
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Điều 3: Nguyên tắc quản trị của VIETNAM AIRLINES 

1. Nhằm đảm bảo VIETNAM AIRLINES được điều hành và kiểm soát một cách 
hiệu quả, vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến VIETNAM 
AIRLINES, công tác quản trị VIETNAM AIRLINES phải đảm bảo các 
nguyên tắc sau: 

a) Tuân thủ các quy định có liên quan của Pháp luật và Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES; 

b) Đảm bảo cơ chế quản trị, điều hành VIETNAM AIRLINES hiệu quả; 

c) Tôn trọng và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của cổ đông trên cơ sở bảo 
đảm kiểm soát một cách có hiệu quả các hoạt động kinh doanh và tài 
chính của VIETNAM AIRLINES;  

d) Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

e) Ngăn ngừa xung đột lợi ích; 

f) Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến VIETNAM 
AIRLINES; 

g) Minh bạch trong hoạt động của VIETNAM AIRLINES, bảo đảm việc 
cung cấp thông tin quan trọng một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời; 

h) HĐQT, BKS và Ban Giám đốc lãnh đạo và kiểm soát VIETNAM 
AIRLINES có hiệu quả. 

2. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong 
VIETNAM AIRLINES hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ của 
các tổ chức chính trị - xã hội đó, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều 
lệ VIETNAM AIRLINES. 

Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 4: Quy định chung về các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường 

1. VIETNAM AIRLINES xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của 
VIETNAM AIRLINES quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại 
ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật liên 
quan và Điều lệ VIETNAM AIRLINES, gồm các nội dung chính sau: 

a) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 
ĐHĐCĐ; 

b) Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ;  

c) Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;  

d) Cách thức bỏ phiếu;  

e) Cách thức kiểm phiếu;  

f) Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ; 
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g) Thông báo kết quả kiểm phiếu;  

h) Cách thức phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ;  

i) Ghi biên bản ĐHĐCĐ;  

j) Thông báo quyết định của ĐHĐCĐ ra công chúng;  

k) Các nội dung khác. 

2. VIETNAM AIRLINES tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ 
theo quy định của Pháp luật, Điều lệ VIETNAM AIRLINES và các quy định 
của Quy chế này. VIETNAM AIRLINES công bố thông tin về việc lập danh 
sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi (20) ngày 
trước ngày đăng ký cuối cùng. 

3. VIETNAM AIRLINES không hạn chế cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và tạo điều 
kiện, áp dụng các công nghệ hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý 
kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết 
thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 
khác theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

4. HĐQT hoặc người triệu tập ĐHĐCĐ sắp xếp chương trình nghị sự của 
ĐHĐCĐ một cách hợp lý, bố trí thời gian và địa điểm hợp lý để thảo luận và 
biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ. 

5. Hàng năm, VIETNAM AIRLINES tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp. Việc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ 
chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Điều 5: Chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 

1. HĐQT chịu trách nhiệm triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa 
điểm họp thích hợp trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Quyền hạn, nhiệm vụ của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 32, Điều lệ 
VIETNAM AIRLINES.  

3. Các bước chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên: 

Quy định về việc triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo mời họp 
ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 34, Điều lệ VIETNAM AIRLINES, cụ thể 
các bước chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên như sau: 

a) Dự thảo chương trình và nội dung họp 

(i) Chương trình họp và nội dung cuộc họp, các vấn đề cần được đưa 
ra thảo luận và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên; 

(ii) Trong khoảng thời gian chậm nhất ba (03) ngày trước khi khai mạc 
cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ xem xét các kiến nghị do cổ đông đề 
xuất để đưa vào chương trình họp phù hợp với quy định tại Khoản 
8 Điều 34 Điều lệ VIETNAM AIRLINES; 

(iii) Việc chuẩn bị tài liệu cho các thành viên HĐQT phải đáp ứng quy 
định về quy trình làm việc của HĐQT. 
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b) Đưa ra các quyết định sơ bộ  

HĐQT đưa ra các quyết định sơ bộ về những vấn đề sau đây trong việc chuẩn 
bị cuộc họp ĐHĐCĐ: 

(i) Nội dung, chương trình đại hội; 

(ii) Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: HĐQT sẽ quyết định ngày tổ chức cuộc 
họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn theo quy định tại Điều 33, 
Điều lệ VIETNAM AIRLINES; 

(iii) Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: HĐQT sẽ quyết định địa điểm 
tổ chức ĐHĐCĐ. Trong đó, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ 
cho phép các cổ đông có thể tham dự họp, đảm bảo có đủ chỗ cho 
cổ đông tham dự. Số lượng cổ đông sẽ tham dự và kế hoạch cụ thể 
về địa điểm tổ chức họp được HĐQT dự tính trước; 

(iv) Các thủ tục liên quan đến việc thông báo cuộc họp, danh sách các 
tài liệu và ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng: theo quy định tại 
Điều 34 Điều lệ VIETNAM AIRLINES; 

c) Lập danh sách cổ đông  

Danh sách cổ đông được xác lập với mục đích: 

(i) Xác định các cổ đông được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. 
Danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ phải có họ, tên, địa 
chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn 
cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 
của Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh 
nghiệp hoặc số quyết định thành lập của Cổ đông là tổ chức; số 
lượng Cổ phần từng loại, số và ngày được ghi tên vào Sổ đăng ký 
Cổ đông của từng Cổ đông; 

(ii) Thông báo tới các cổ đông về cuộc họp ĐHĐCĐ; 

(iii) Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES sẽ giúp cổ đông 
xác minh thông tin để đảm bảo rằng các quyền của họ đã được đăng 
ký đầy đủ. Cổ đông có quyền xác minh tính chính xác của thông tin 
trên sổ đăng ký cổ đông về chính bản thân họ và số cổ phần mà họ 
nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai 
lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh 
sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 35 
Điều lệ VIETNAM AIRLINES; 

(iv) HĐQT có thể sửa chữa, bổ sung hoặc thay đổi danh sách cổ đông 
sau ngày đăng ký cuối cùng cho mục đích khôi phục lại quyền hợp 
pháp của những cổ đông không được đưa vào danh sách này hoặc 
sửa chữa những sai sót khác (liên quan đến thông tin của cổ đông). 

d) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ  

Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức 
bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của VIETNAM 
AIRLINES và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi 
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VIETNAM AIRLINES niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp 
ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp  đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách 
Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc 
cuộc họp ĐHĐCĐ, tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một 
cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư. Chương trình họp 
ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ 
được gửi cho các Cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của 
VIETNAM AIRLINES. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông 
báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài 
liệu để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

(i) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

(ii) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp 
bầu thành viên HĐQT, KSV; 

(iii) Phiếu biểu quyết; 

(iv) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

(v) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

e) Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp 

(i) Xác định các cổ đông có quyền kiến nghị đưa các vấn đề vào các 
nội dung chương trình họp: cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 
10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng 
theo Khoản 6, Điều 34, Điều lệ VIETNAM AIRLINES có quyền 
kiến nghị đưa các vấn đề vào nội dung chương trình họp thông qua 
Cơ chế liên lạc thường xuyên với cổ đông lớn; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 
28 Điều lệ VIETNAM AIRLINES có quyền kiến nghị vấn đề 
đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn 
bản và phải được gửi đến VIETNAM AIRLINES ít nhất ba 
(03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. 
Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, 
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với 
cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 
định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; 
số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung 
kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

Nếu người ký văn bản kiến nghị là người đại diện của cổ đông 
phải gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ. 

- HĐQT có quyền từ chối các kiến nghị của cổ đông trong các 
trường hợp được quy định tại Khoản 7 Điều 34 Điều lệ 
VIETNAM AIRLINES. Ngoài ra, HĐQT cũng có quyền từ 
chối kiến nghị của cổ đông nếu kiến nghị đó không tuân thủ 
quy định Pháp luật; 
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(ii) HĐQT sẽ đưa các vấn đề do cổ đông kiến nghị hợp lệ (không bị từ 
chối) vào thành các nội dung riêng biệt trong chương trình họp 
ĐHĐCĐ; 

(iii) HĐQT sẽ thông báo cho cổ đông các quyết định từ chối kiến nghị 
của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ cùng lý do từ chối kiến nghị này. 
HĐQT cũng có thể gửi văn bản từ chối kiến nghị cùng lý do từ 
chối; 

f) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

HĐQT sẽ chuẩn bị dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề nêu trong chương 
trình họp ĐHĐCĐ. 

Điều 6: Họp ĐHĐCĐ thường niên 

1. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ 

a) Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES có trách nhiệm thực 
hiện việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ; 

b) Việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bao gồm việc đăng ký cổ đông và đại diện 
được ủy quyền của cổ đông tham dự trước khi khai mạc cuộc họp 
ĐHĐCĐ. Cổ đông được đăng ký để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông 
hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp theo quy định để cuộc 
họp ĐHĐCĐ bắt đầu một cách hợp lệ; 

c) Trong trường hợp cổ đông cử hơn một (01) người đại diện được ủy 
quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền 
của mỗi người đại diện; 

d) Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong 
trường hợp sau đây: 

(i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

(ii) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

(iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu 
điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ VIETNAM AIRLINES; 

(iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện 
tử. 

e) Việc kiểm tra tư cách đại biểu: Các giấy tờ cần được mang tới cuộc họp, 
xuất trình và kiểm tra khi đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được 
ghi rõ trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ, bao gồm: chứng minh thư nhân 
dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương, thư mời và giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy 
quyền). Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp 
ĐHĐCĐ. 

2. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu: Văn phòng VIETNAM 
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AIRLINES hoặc một bộ phận/cá nhân được HĐQT chỉ định có trách nhiệm 
kiểm tra và thông báo số lượng đại biểu dự cuộc họp thỏa mãn tỷ lệ tham dự 
tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ này phải được Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ công 
bố ngay sau khi kết thúc việc đăng ký cổ đông dự họp. 

3. Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ: Khi đạt đủ số lượng thành viên dự họp tối thiểu 
được quy định tại Điều lệ VIETNAM AIRLINES, Chủ toạ cuộc họp ĐHĐCĐ 
tuyên bố khai mạc. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu 
tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì 
các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp 
theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, 
Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những 
người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các 
trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển cuộc họp 
ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm 
chủ tọa cuộc họp.   

4. Bầu Ban Thư ký  

a) Ban Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ đề cử. 

b) Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của 
Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh 
trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị 
quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội 
và các nội dung khác theo quy định. 

5. Bầu Ban Kiểm phiếu 

a) Điều kiện của thành viên Ban Kiểm phiếu: 

(i) Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên HĐQT, KSV 
hoặc ứng viên HĐQT, BKS; 

(ii) Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên Ban Giám 
đốc; 

(iii) Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là những người có liên 
quan với những đối tượng trên. 

b) Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 
sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản kiểm phiếu được lập theo 
như quy định tại Khoản 9 Điều này và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. 

6. Khách mời tham dự cuộc họp 

Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của VIETNAM 
AIRLINES có các khoản ngoại trừ trọng yếu, VIETNAM AIRLINES mời đại 
diện công ty kiểm toán độc lập dự họp ĐHĐCĐ thường niên để giải thích các 
nội dung liên quan.  

7. Công bố chương trình và thể lệ cuộc họp 

a) Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày nội dung chương trình họp tới các 
đại biểu. Đồng thời, Chủ tọa sẽ giải thích trình tự, thủ tục tiến hành cuộc 
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họp theo quy định của Điều lệ VIETNAM AIRLINES. Nội dung chương 
trình họp phải xác định chi tiết và thời gian thảo luận cho từng vấn đề. 
Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong 
phiên khai mạc. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền thay đổi chương trình họp 
đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp; 

b) Đối với trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh khác ngoài chương 
trình của ĐHĐCĐ thì quyết định của Chủ tọa mang tính phán quyết cao 
nhất; 

8. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự tuân theo 
nguyên tắc: 

a) Tạo cơ hội cho cổ đông (i) đặt câu hỏi với thành viên HĐQT, KSV, 
Kiểm toán độc lập và nhận được các câu trả lời rõ ràng và (ii) có thể đưa 
ra quyết định trên cơ sở những thông tin đầy đủ và không thiên lệch đối 
với tất cả các vấn đề được đưa ra trong cuộc họp; 

b) Các câu hỏi do cổ đông đặt ra cần được trả lời ngay. Nếu một câu hỏi 
nào đó không được trả lời ngay, VIETNAM AIRLINES cần có văn bản 
trả lời trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi kết thúc họp 
ĐHĐCĐ; 

c) Việc biểu quyết trong ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 36 Điều lệ 
VIETNAM AIRLINES. 

9. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung cụ thể sau: 

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

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

c) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết trong đó 
phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và 
phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham 
gia biểu quyết; 

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

e) Các vấn đề đã được thông qua; 

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật của 
VIETNAM AIRLINES, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. 

10. Kết quả kiểm phiếu được Chủ toạ/Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước 
khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Kết quả kiểm phiếu bao gồm tổng số phiếu tán 
thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề. 

11. Chủ tọa họp ĐHĐCĐ tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi: (i) Tất cả 
các vấn đề trong chương trình họp đã được thảo luận và biểu quyết và (ii) Kết 
quả biểu quyết đã được công bố. 

12. Sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu phải đảm bảo rằng tất cả 
các thẻ biểu quyết và các văn bản hướng dẫn biểu quyết đều được đóng dấu và 
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bỏ vào hòm phiếu. Toàn bộ tài liệu sẽ được Văn phòng VIETNAM 
AIRLINES lưu theo chế độ bảo mật theo Quy định về lưu trữ của VIETNAM 
AIRLINES . 

Trách nhiệm lập biên bản họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 
Điều 41, Điều lệ VIETNAM AIRLINES. 

13. Nghị quyết hợp lệ của ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành đối với tất cả các Cổ đông 
vắng mặt hay bất đồng ý kiến và được thông báo đến tất cả các Cổ đông có 
quyền dự họp ĐHĐCĐ trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nghị quyết 
được thông qua. Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên 
trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES. 

14. Các nội dung khác được quy định tại Điều 36 Điều lệ VIETNAM AIRLINES. 

Điều 7: Họp ĐHĐCĐ bất thường   

1. Các trường hợp triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường, thẩm quyền, thời gian triệu 
tập được quy định tại Điều 33 Điều lệ VIETNAM AIRLINES. 

2. HĐQT có quyền từ chối đề nghị triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các 
trường hợp sau:  

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng 
nội dung; 

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 
từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) 
tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ VIETNAM AIRLINES 

c) Vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp không thuộc thẩm quyền của 
ĐHĐCĐ bất thường; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES. 

Điều 8: Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản 

Việc thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Điều lệ VIETNAM AIRLINES  
cụ thể như sau: 

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 
của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của VIETNAM AIRLINES, trừ những 
vấn đề buộc phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ quy định 
tại Khoản 2 Điều 38 Điều lệ VIETNAM AIRLINES. 

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ và các 
tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các 
Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười 
(10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách Cổ đông gửi 
phiếu lấy ý kiến, cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy 
định tại Điều 34 Điều lệ VIETNAM AIRLINES.  
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3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của VIETNAM 
AIRLINES; 

b)  Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

c)  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số 
thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 
của Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp 
hoặc số quyết định thành lập của Cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân 
dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức; số lượng Cổ phần của từng loại và 
số phiếu biểu quyết của Cổ đông; 

d) 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 VIETNAM AIRLINES phiếu lấy ý kiến đã được 
trả lời; và 

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của 
VIETNAM AIRLINES. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân hoặc 
người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện 
theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền. 

5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến VIETNAM AIRLINES theo 
một trong các hình thức sau đây: 

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến gửi về VIETNAM AIRLINES phải được đựng 
trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm 
phiếu; hoặc  

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về VIETNAM AIRLINES 
qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

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

7. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS 
hoặc của Cổ đông không là Người điều hành VIETNAM AIRLINES. Biên bản kiểm 
phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của VIETNAM 
AIRLINES; 

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 
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đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và 
phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách Cổ đông tham 
gia biểu quyết; 

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

e) Các vấn đề đã được thông qua; và 

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của 
VIETNAM AIRLINES, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. 

Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 
liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm 
phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 
được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.  

8. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến cho tất cả các Cổ đông có 
quyền tham dự ĐHĐCĐ của VIETNAM AIRLINES trong vòng mười lăm (15) ngày, 
kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của 
VIETNAM AIRLINES trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc 
kiểm phiếu. 

9. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được 
thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ 
tại Trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES. 

10. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có 
giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

Điều 9: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp 
ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, Cổ đông, 
nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền hoặc Trọng tài xem xét, 
hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các 
trường hợp sau:  

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ và ra quyết định không thực hiện 
theo quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ VIETNAM AIRLINES trừ 
trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 38 Điều lệ VIETNAM AIRLINES.  

2. Nội dung nghị quyết vi phạm quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES. 

Trường hợp có Cổ đông, nhóm Cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ 
nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều này, thì các nghị quyết đó vẫn 
có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ 
trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền.  

Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Toà án 
hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ 
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chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày ban hành 
quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài theo trình tự, thủ tục quy định của Pháp 
luật và Điều lệ VIETNAM AIRLINES. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 10: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT VIETNAM AIRLINES phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 
và điều kiện theo Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 48 Điều lệ 
VIETNAM AIRLINES. 

Điều 11: Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 
viên HĐQT 

1. Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên HĐQT được quy định 
tại Điều 43 Điều lệ VIETNAM AIRLINES.  

2. Thành viên HĐQT được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. 

3. Việc đề cử hoặc tự ứng cử được thực hiện bằng văn bản theo mẫu do 
VIETNAM AIRLINES quy định và phải gửi về trụ sở chính VIETNAM 
AIRLINES tối thiểu mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Hồ sơ 
tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo quy định tại Quy chế 
bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

4. Trường hợp tự ứng cử, đề cử tại ĐHĐCĐ cũng phải thực hiện bằng văn bản và 
phải được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT 
thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể 
đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định Pháp luật. 

5. Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định 
được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày 
triệu tập họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử để cổ đông có thể tìm hiểu 
về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. 

6. Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a) Không bảo đảm tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 48 Điều 
lệ VIETNAM AIRLINES; 

b) Vi phạm quy định của Pháp luật đến mức bị truy tố; 

c) Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi HĐQT; 

d) Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong sáu (06) tháng liên tục 
mà không có sự chấp thuận của HĐQT, trừ trường hợp bất khả kháng; 

e) Bị cơ quan nhà nước xác định là vi phạm nghiêm trọng các quy định về 
công khai các lợi ích có liên quan và nghĩa vụ của thành viên HĐQT; 

f) Theo quyết định của ĐHĐCĐ; 

g) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ VIETNAM AIRLINES và 
quy định của Pháp luật. 
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7. Việc thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT được thực 
hiện theo các quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán. 

Điều 12: Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT  

Các cuộc họp của HĐQT được quy định tại Điều 50 Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES, bao gồm các nội dung sau: 

1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT phải được tổ 
chức trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT 
nhiệm kỳ đó. Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu 
cao nhất sẽ phải triệu tập cuộc họp HĐQT đầu tiên. Trường hợp có nhiều hơn 
một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì 
các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ 
triệu tập họp HĐQT.  

2. HĐQT họp định kỳ ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể được triệu tập họp 
bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất do Chủ tịch HĐQT 
hoặc người tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT triệu tập khi thấy cần thiết vì lợi 
ích của VIETNAM AIRLINES. 

3. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có 
lí do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn 
bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:  

a) BKS; 

b) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;  

c) Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT; 

d) Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 
không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại xảy ra đối với VIETNAM AIRLINES; những người đề nghị tổ 
chức họp được nêu tại khoản 3 Điều này có quyền triệu tập họp HĐQT. 

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo 
cáo tài chính của VIETNAM AIRLINES, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp 
HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình VIETNAM AIRLINES. 

6. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các KSV ít 
nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên HĐQT có thể từ chối 
thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc 
hủy bỏ bằng văn bản của thành viên HĐQT đó. Thông báo họp HĐQT phải 
được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa 
điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần 
thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu 
quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện 
khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên 
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HĐQT và các KSV được đăng ký tại VIETNAM AIRLINES. 

7. Các cuộc họp của HĐQT tiến hành tại trụ sở chính của VIETNAM AIRLINES 
hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ 
tịch HĐQT và được sự nhất trí của HĐQT.  

8. Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất  ba phần tư (¾) tổng số 
thành viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được 
ủy quyền) nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.  

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được 
triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần 
thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa 
(½) số thành viên HĐQT dự họp. 

9. Thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Khi không 
trực tiếp dự họp, thành viên HĐQT được ủy quyền biểu quyết cho người khác 
nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận theo Quy chế tổ chức và hoạt 
động của HĐQT hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. KSV có quyền dự 
các cuộc họp HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

10. Cuộc họp HĐQT có thể tổ chức theo hình thức họp thông qua hội nghị trực 
tuyến hoặc hình thức tương tự khác giữa các thành viên HĐQT khi tất cả hoặc 
một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi 
thành viên tham gia đều có thể:  

a) Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc 
họp; và 

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

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp 
qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết 
hợp các phương thức này. Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy 
được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp trong trường 
hợp này là địa điểm mà có đông nhất thành viên HĐQT, hoặc là địa điểm 
có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

11. Biên bản họp HĐQT phải được lập và lưu giữ theo quy định tại Điều 52 Điều 
lệ VIETNAM AIRLINES. 

Điều 13: Thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT 

1. HĐQT thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 
họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, thư điện tử hoặc fax. 

2. Quyền biểu quyết của thành viên HĐQT tại cuộc họp: 

a) Trừ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, mỗi thành viên HĐQT tham 
dự cuộc họp HĐQT sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT. Nếu 
thành viên HĐQT không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu 
quyết của mình bằng văn bản cho một người khác thực hiện biểu quyết 
nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.  
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b) Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch 
hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc Người có liên quan tới thành viên đó 
có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của 
VIETNAM AIRLINES và sự có mặt của thành viên đó không được tính 
vào số lượng thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp 
HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu 
quyết.  

c) Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi 
của thành viên HĐQT hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của 
thành viên HĐQT mà thành viên  đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu 
quyết, phán quyết của Chủ tọa là quyết định cuối cùng trừ trường hợp 
tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên HĐQT liên quan chưa được 
công bố đầy đủ. 

d) Bất kỳ thành viên HĐQT nào hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định 
tại Điều 77 của Điều lệ VIETNAM AIRLINES sẽ được coi là có lợi ích 
đáng kể trong hợp đồng đó.  

e) Thành viên HĐQT trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 
đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với 
VIETNAM AIRLINES và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có 
trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT  thảo 
luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên 
HĐQT không biết bản thân và Người có liên quan có lợi ích vào thời 
điểm hợp đồng, giao dịch được ký với VIETNAM AIRLINES, thành 
viên HĐQT này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu 
tiên của HĐQT được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có 
lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

3. Thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT tại cuộc họp: 

a) Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành 
viên HĐQT (trên 50%) dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu ngang 
nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch 
HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền chủ tọa 
cuộc họp (trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt); 

b) Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền gửi phiếu biểu quyết đến 
cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu 
quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong 
phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một 
(01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự 
chứng kiến của tất cả những người dự họp. Phiếu biểu quyết hợp lệ bằng 
văn bản có giá trị ngang bằng với phiếu biểu quyết của những người trực 
tiếp dự họp; 

c) Các nghị quyết, quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện 
thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc được tổ chức và tiến hành 
một cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 10 Điều 11 Quy chế này sẽ có 
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hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng 
các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên HĐQT tham dự cuộc họp 
này.  

4. Trường hợp HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một 
vấn đề thì quyết định được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành bằng văn bản 
của đa số thành viên HĐQT có quyền tham gia biểu quyết. Nghị quyết này có 
hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết 
cũng có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một 
văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên HĐQT. 
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được thực 
hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và cụ thể hóa tại Quy chế tổ chức 
và hoạt động của HĐQT. 

5. Nghị quyết của HĐQT được thông báo cho các thành viên và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan của VIETNAM AIRLINES để triển khai thực hiện. 

Điều 14: Các Ủy ban giúp việc của HĐQT 

1. HĐQT thành lập các Ủy ban để tham mưu, giúp việc, hỗ trợ hoạt động của 
HĐQT theo quy định tại Điều 54 Điều lệ VIETNAM AIRLINES, bao gồm: 

a) Ủy ban Chiến lược và đầu tư: tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong công 
tác xây dựng, thẩm định và giám sát triển khai thực hiện các chiến lược, 
kế hoạch, dự án đầu tư và phát triển của VIETNAM AIRLINES; 

b) Ủy ban Kiểm toán: tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong công tác giám sát 
hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát báo cáo tài chính, kiểm soát tuân 
thủ, quản lý rủi ro của VIETNAM AIRLINES; 

c) Ủy ban Nhân sự và Tiền lương: tham mưu, tư vấn cho HĐQT về các nội 
dung tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, chính sách của VIETNAM 
AIRLINES thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

2. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, cơ cấu, trách nhiệm của từng Ủy 
ban, trách nhiệm của thành viên Ủy ban, chế độ làm việc và các nội dung khác 
có liên quan tại Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ủy ban do HĐQT ban 
hành.  

3. Việc thành lập bổ sung các Ủy ban mới, giải thể; bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ 
tịch và các thành viên của các Ủy ban do Chủ tịch HĐQT đề xuất, HĐQT phê 
duyệt và ra quyết định. 

Điều 15: Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES   

1. HĐQT bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 
VIETNAM AIRLINES để hỗ trợ hoạt động quản trị VIETNAM AIRLINES 
được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị VIETNAM 
AIRLINES là Thư ký VIETNAM AIRLINES theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES do 
HĐQT quy định, tối đa là năm (05) năm.  

2. Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES phải đáp ứng các tiêu chuẩn 
sau: 
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a) Có hiểu biết về Pháp luật; 

b) Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực 
hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của VIETNAM AIRLINES; 

c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES và HĐQT. 

3. HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES khi 
cần nhưng không trái với các quy định Pháp luật hiện hành về lao động. 
HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị VIETNAM 
AIRLINES tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES có các quyền và nghĩa vụ 
như sau: 

a) Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các 
công việc liên quan giữa VIETNAM AIRLINES và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp của HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của 
HĐQT hoặc BKS; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp;  

e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp; 

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

g) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của 
VIETNAM AIRLINES; 

h) Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES; 

i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ 
VIETNAM AIRLINES.   

5. Việc thông báo về bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách về quản trị 
VIETNAM AIRLINES được thực hiện theo các quy định của Pháp luật về 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Chương IV 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 16: Tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV 

KSV VIETNAM AIRLINES phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện 
được quy định tại Điều 63 Điều lệ VIETNAM AIRLINES và các quy định có 

liên quan. 

Điều 17: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV  

1. Đề cử, ứng cử, bầu KSV:  
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a) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 
thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS với 
số lượng đề cử như quy định tại Điều 57 Điều lệ VIETNAM AIRLINES. 

b) Việc ứng cử, đề cử KSV phải được lập thành văn bản và gửi hồ sơ đến 
VIETNAM AIRLINES tối thiểu mười lăm (15) ngày trước ngày tổ chức 
ĐHĐCĐ. Hồ sơ ứng viên phải được lập theo mẫu do VIETNAM 

AIRLINES quy định tại Quy chế bầu cử tại cuộc họp của ĐHĐCĐ. 

c) Thông tin liên quan đến các ứng viên BKS (trong trường hợp đã xác định 
được trước các ứng viên) được công bố trước ngày triệu tập họp 

ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của VIETNAM AIRLINES để cổ 
đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. 

d) Cách thức bầu KSV được thực hiện tương tự cách thức bầu dồn phiếu 
đối với thành viên HĐQT được quy định tại Quy chế này và phù  hợp  

với  các quy  định  tại  Khoản 4 Điều 38  Điều lệ VIETNAM AIRLINES. 
Trường hợp số lượng các ứng viên làm KSV thông qua đề cử và ứng cử 
vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm 

ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định Pháp luật. 

2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV 

a) KSV bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

(i) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV theo quy định tại 
Luật Doanh nghiệp; 

(ii) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng 
liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

(iii) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

(iv) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ 
VIETNAM AIRLINES. 

b) KSV bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

(i) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

(ii) Vi phạm nghiêm trọng và vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của KSV 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES; 

(iii) Theo quyết định của ĐHĐCĐ; 

(iv) Các trường hợp theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIETNAM 
AIRLINES. 

3. Việc thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV được thực hiện theo các 
quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 
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Chương V 

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VIETNAM AIRLINES 

Điều 18: Tiêu chuẩn Người điều hành VIETNAM AIRLINES 

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh 
nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; 

2. Có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, nhiệt tình và có uy tín; 

3. Nắm vững nghiệp vụ, chuyên môn lĩnh vực phụ trách; 

4. Có năng lực quản trị; 

5. Có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện riêng cho từng vị trí quản lý theo quy định 
của VIETNAM AIRLINES và quy định Pháp luật có liên quan. 

Điều 19: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp 
đồng lao động với Người điều hành VIETNAM AIRLINES 

1. HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao 
động đối với Người điều hành VIETNAM AIRLINES.  

2. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng lao động, 
chấm dứt hợp đồng lao động với Người điều hành VIETNAM AIRLINES 
được thực hiện theo quy định của VIETNAM AIRLINES.  

Điều 20: Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc cách chức 
Người điều hành, VIETNAM AIRLINES có trách nhiệm công bố thông tin 
trong nội bộ VIETNAM AIRLINES và cho các cơ quan hữu quan, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của VIETNAM 
AIRLINES theo trình tự và quy định của Pháp luật hiện hành. 

Điều 21: Đào tạo về quản trị công ty 

VIETNAM AIRLINES tổ chức và tạo điều kiện để Người điều hành 
VIETNAM AIRLINES tham gia các khóa đào tạo bổ sung kiến thức, bồi 
dưỡng nâng cao về quản trị doanh nghiệp. 

 Chương VI 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, 

TỔNG GIÁM ĐỐC   

Điều 22: Nguyên tắc phối hợp 

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc phối hợp hoạt động theo nguyên tắc sau: 

1. Luôn vì lợi ích của VIETNAM AIRLINES; 

2. Tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ VIETNAM AIRLINES; 

3. Phải tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; 

4. Tất cả thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất 
đối với một nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu. 
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Điều 23: Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của BKS 

1. Đối với HĐQT: BKS có vai trò giám sát, phối hợp, đề xuất kiến nghị và thông 

tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cụ thể như sau: 

a) BKS thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham 

khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên 

ĐHĐCĐ; 

b) Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền mời thành viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên độc lập tham 

dự và trả lời các vấn đề mà các KSV quan tâm; 

c) Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn 

bản và gửi cho HĐQT. BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, 

Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không 

thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản 

và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 

d) KSV có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa VIETNAM 

AIRLINES, công ty con, công ty do VIETNAM AIRLINES nắm quyền 

kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới 

thành viên đó theo quy định của Pháp luật; 

e) Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, 

Điều lệ VIETNAM AIRLINES, nhiệm vụ, quyền hạn của BKS và quy 

chế làm việc của BKS. 

2. Đối với Ban Giám đốc: BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. Cụ thể trình 

tự, thủ tục như sau:  

a) KSV có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của VIETNAM AIRLINES tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;   

b) Đối với hoạt động của Ban Giám đốc, căn cứ vào các báo cáo hoạt động 

thường kỳ và những yêu cầu cung cấp thông tin, BKS có quyền đề nghị 

HĐQT xem xét lại các quyết định của Tổng Giám đốc. Trong trường hợp 

có dấu hiệu vi phạm Pháp luật, Điều lệ VIETNAM AIRLINES và có thể 

gây thiệt hại lớn về vật chất, uy tín của VIETNAM AIRLINES, BKS có 

quyền gửi thông báo đến Tổng Giám đốc nhằm mục đích yêu cầu dừng 

ngay việc thực hiện các quyết định đó;  

c) Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn 

bản gửi cho Tổng Giám đốc. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm 

tra, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo 

cáo trước ĐHĐCĐ;  

d) Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, 

Điều lệ VIETNAM AIRLINES, nhiệm vụ, quyền hạn của BKS và quy 

chế làm việc của BKS. 
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Điều 24: Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của HĐQT  

1. Đối với BKS  

a) HĐQT mời BKS tham gia cuộc họp của HĐQT. Chương trình, nội dung 
các cuộc họp của HĐQT phải được gửi đến BKS cùng thời gian gửi tới 
các thành viên HĐQT;   

b) Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT có ý kiến trả lời 
bằng văn bản để BKS trình ĐHĐCĐ;  

c) Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, 
Điều lệ VIETNAM AIRLINES, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và Quy 
chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. 

2. Đối với Ban Giám đốc  

a) Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT thông 
báo trước cho TGĐ để thống nhất các nội dung, báo cáo trình ĐHĐCĐ;  

b) Đối với các nội dung Tổng Giám Đốc trình HĐQT, HĐQT xem xét, 
quyết nghị theo thẩm quyền và ban hành nghị quyết để Tổng Giám đốc 
triển khai thực hiện; 

c) Trong trường hợp cấp thiết, vì những mục đích liên quan tới nhiệm vụ 
của mình, các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, 
người quản lý khác trong VIETNAM AIRLINES cung cấp ngay các 
thông tin về hoạt động của VIETNAM AIRLINES;  

d) HĐQT có trách nhiệm phản hồi các nội dung: kiến nghị về bổ sung, sửa 
đổi Điều lệ; Quy chế quản trị công ty và các quy chế quản trị nội bộ khác 
thuộc thẩm quyền của HĐQT;   

e) Trong trường hợp cuộc họp của HĐQT có mời thành viên Ban Giám đốc 
thì HĐQT gửi thông báo mời họp, nội dung họp để việc tham gia họp 
được hiệu quả;  

f) Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, 
Điều lệ VIETNAM AIRLINES, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và Quy 
chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. 

Điều 25: Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của Tổng Giám đốc 

1. Với BKS: 

a) Tổng Giám đốc cung cấp cho BKS tiếp cận đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên 
quan đến hoạt động kinh doanh của VIETNAM AIRLINES; 

b) Trong các cuộc họp của BKS, BKS có thể mời Tổng Giám đốc tham dự 
và trả lời các vấn đề mà các KSV quan tâm; 

c) Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các 
cán bộ khác thực hiện các yêu cầu của của BKS theo quy định; 

d) Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, 
Điều lệ VIETNAM AIRLINES, nhiệm vụ, quyền hạn của TGĐ và Quy 
chế làm việc của BKS. 
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2. Với HĐQT: 

a) Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của 
VIETNAM AIRLINES, Tổng Giám đốc gửi đề xuất cho HĐQT. Đề xuất 
cần nêu rõ nội dung, phương án, thời gian triển khai, áp dụng; 

b) Tổng Giám đốc trình HĐQT phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 
hàng năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐQT; 

c) Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của 
mình trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố 
bất ngờ hoặc một vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách quản 
lý khủng hoảng... nhưng phải báo cáo bằng văn bản cho HĐQT trong 
thời gian sớm nhất có thể và chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ 
gần nhất về các quyết định đó;      

d) Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, 
Điều lệ VIETNAM AIRLINES, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám 
đốc và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. 

Điều 26: Trách nhiệm báo cáo và cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc 

1. Tổng Giám đốc VIETNAM AIRLINES có trách nhiệm báo cáo định kỳ tháng, 
quý, năm cho HĐQT về tình hình, tiến độ thực hiện và kết quả hoạt động đối 
với nhiệm vụ và quyền hạn được HĐQT giao.  

2. Theo thời hạn quy định, Tổng Giám đốc trình HĐQT báo cáo tài chính của 
Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của tổ hợp Công ty mẹ - Công ty 
con. 

3. Báo cáo đột xuất: 

a) Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT bằng văn bản chậm nhất 
sau hai mươi bốn (24) giờ sau khi xảy ra vụ việc, sự cố có ảnh hưởng đến 
sản xuất kinh doanh, đến uy tín, gây thiệt hại về người, tài sản của 
VIETNAM AIRLINES; những vi phạm kỷ luật, Pháp luật nghiêm trọng 
của cán bộ, nhân viên; những can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động của 
Tổng Giám đốc; 

b) Trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố,…), 
Tổng Giám đốc có quyền quyết định vượt cấp để bảo vệ uy tín, lợi ích 
của VIETNAM AIRLINES và phải chịu trách nhiệm về quyết định của 
mình, đồng thời Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT trong thời gian sớm nhất 
(không quá hai mươi bốn (24) giờ sau khi quyết định). 

4. Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền phải báo cáo và 
cung cấp thông tin ngay cho HĐQT và BKS khi VIETNAM AIRLINES xảy 
ra một trong các sự kiện sau: 

a) Tài khoản bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau 
khi bị phong tỏa; 

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp; 
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c) Có quyết định khởi tố đối với các Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 
Kế toán trưởng; Có bản án, quyết định của tòa án liên quan đến hoạt 
động của VIETNAM AIRLINES; Có kết luận của cơ quan thuế về việc 
vi phạm Pháp luật về thuế. 

5. Các báo cáo, tài liệu kèm theo phải được lập và gửi bằng văn bản cho HĐQT 
và BKS. Trong trường hợp cấp bách, có thể sử dụng hình thức điện thoại, fax 
và các phương tiện khác trong việc gửi và xử lý báo cáo, xin ý kiến để kịp thời 
giải quyết công việc. 

Chương VII 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG,  

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  

KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN GIÁM ĐỐC  

Điều 27: Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, KSV, Ban 
Giám đốc  

1. Việc đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, KSV, Ban Giám đốc có thể 
được thực hiện theo một hoặc một số cách thức sau đây: 

a) Tự nhận xét đánh giá;  

b) Đánh giá hoạt động định kỳ sáu (06) tháng; 

c) Đánh giá hoạt động hàng năm được tiến hành vào dịp cuối năm; 

d) Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm định kỳ, đột xuất; 

e) Cách thức khác do HĐQT lựa chọn vào từng thời điểm. 

2. HĐQT đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc. 

3. BKS đánh giá hoạt động của KSV. 

4. HĐQT đánh giá Người phụ trách quản trị VIETNAM AIRLINES . 

Điều 28: Trách nhiệm và tiêu chuẩn đánh giá hoạt động 

1. HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh 
giá hoạt động cho tất cả các đối tượng mà mình đánh giá. 

2. Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, KSV, Tổng Giám đốc 
và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, bao gồm: 

a) Kết quả thực hiện công việc được giao gồm mức độ hoàn thành, khối 
lượng, chất lượng, hiệu quả công việc và sự phát triển, kết quả hoạt động 
của đơn vị; 

b) Phẩm chất đạo đức, lối sống nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp 
hành quy định Pháp luật, Điều lệ VIETNAM AIRLINES; 

c) Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công 
tác, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được 
giao và vị trí đang đảm nhiệm; 
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d) Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý công việc, thực hiện 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; 

e) Đoàn kết, phối hợp trong cơ quan, đơn vị, với các cơ quan đơn vị khác 
và mức độ tín nhiệm đối với nhân viên. 

3. Xếp loại đánh giá gồm có bốn (04) loại: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

c) Hoàn thành nhiệm vụ; 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 29: Khen thưởng  

Các nội dung về công tác thi đua khen thưởng, các hình thức khen thưởng, tiêu 
chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng được 
thực hiện theo Quy chế Thi đua khen thưởng của VIETNAM AIRLINES.  

Điều 30: Kỷ luật  

1. Các thành viên HĐQT, KSV, Ban Giám đốc trong quá trình thực thi nhiệm vụ 
của mình mà vi phạm quy định khác có liên quan của Pháp luật, Điều lệ 
VIETNAM AIRLINES và các quy định khác có liên quan của VIETNAM 
AIRLINES thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị 
xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp luật và của VIETNAM AIRLINES. 

2. HĐQT có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ 
nhiệm.  

3. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình 
tự, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định của 
VIETNAM AIRLINES.  

Chương VIII 

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Điều 31: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của 
Người điều hành VIETNAM AIRLINES và KSV   

1. Người điều hành VIETNAM AIRLINES và KSV phải công khai các lợi ích liên 
quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật liên quan. 

2. Người điều hành VIETNAM AIRLINES và KSV và những người liên quan tới 
các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể 
mang lại lợi ích cho VIETNAM AIRLINES vì mục đích cá nhân; không được 
sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay 
để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Người điều hành VIETNAM AIRLINES và KSV có nghĩa vụ thông báo cho 
HĐQT các giao dịch giữa VIETNAM AIRLINES, Công ty con, công ty liên 
doanh, liên kết, công ty do VIETNAM AIRLINES nắm quyền kiểm soát với 
chính mình hoặc với những Người có liên quan theo quy định của Pháp luật.  
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4. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên 
đó hoặc Người có liên quan đến thành viên đó tham gia, kể cả trong trường 
hợp lợi ích của thành viên HĐQT trong giao dịch này chưa được xác định. Các 
giao dịch nêu trên phải được công bố trong báo cáo thường niên của 
VIETNAM AIRLINES. 

5. Người điều hành VIETNAM AIRLINES và KSV và những Người có liên quan 
tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép 
công bố của VIETNAM AIRLINES hoặc tiết lộ cho người khác hay để thực 
hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 32: Giao dịch với người có liên quan 

1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, VIETNAM AIRLINES 
phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội 
dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có 
yêu cầu. Các điều khoản ký kết, bổ sung sửa đổi, thời hạn hiệu lực, giá cả 
cũng như căn cứ xác định giá cả của hợp đồng phải được công bố thông tin 
theo các quy định của Pháp luật. 

2. VIETNAM AIRLINES áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những 
người có liên quan can thiệp vào hoạt động của VIETNAM AIRLINES và gây 
tổn hại cho lợi ích của VIETNAM AIRLINES thông qua việc kiểm soát các 
kênh mua và bán của VIETNAM AIRLINES. 

3. VIETNAM AIRLINES áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông 
và những Người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài 
sản hoặc các nguồn lực khác của VIETNAM AIRLINES. VIETNAM 
AIRLINES không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ 
đông và những người có liên quan. 

Điều 33: Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan 
đến VIETNAM AIRLINES 

1. VIETNAM AIRLINES phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên có 
quyền lợi liên quan đến VIETNAM AIRLINES bao gồm ngân hàng, chủ nợ, 
người lao động, hành khách, nhà cung cấp, cộng đồng và những người khác có 
quyền lợi liên quan đến VIETNAM AIRLINES. 

2. VIETNAM AIRLINES cần hợp tác tích cực với người có quyền lợi liên quan 
đến VIETNAM AIRLINES thông qua việc: 

a) Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chủ nợ để giúp họ 
đánh giá về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của VIETNAM 
AIRLINES và đưa ra quyết định; 

b) Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình 
hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ 
thông qua liên hệ trực tiếp với HĐQT, Tổng Giám đốc và BKS. 

3. VIETNAM AIRLINES phải tuân thủ các quy định Pháp luật và quan tâm tới 
các vấn đề về lao động, phúc lợi, bảo vệ môi trường, lợi ích chung của cộng 
đồng và trách nhiệm xã hội của VIETNAM AIRLINES. 
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Chương IX 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

Điều 34:  Yêu cầu và nguyên tắc đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ 

Hệ thống kiểm soát nội bộ của VIETNAM AIRLINES được xây dựng dựa 
trên cơ sở các nguyên tắc và yêu cầu sau:  

1. Các rủi ro có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến hiệu quả và mục tiêu hoạt động của 
VIETNAM AIRLINES phải được nhận dạng, đánh giá thường xuyên, liên tục 
để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp. Khi 
có sự thay đổi về mục tiêu kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh 
doanh mới, VIETNAM AIRLINES phải rà soát, nhận dạng rủi ro liên quan để 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định kiểm soát nội bộ phù hợp. 

2. Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ là một phần không tách rời các hoạt 
động hàng ngày của VIETNAM AIRLINES. Kiểm soát nội bộ được tổ chức 
thực hiện ngay trong mọi quy trình nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị. 

3. Phân cấp ủy quyền phải được thiết lập, thực hiện hợp lý, cụ thể, rõ ràng, tránh 
xung đột lợi ích; bảo đảm một cán bộ không đảm nhiệm cùng một lúc những 
cương vị, nhiệm vụ có mục đích, quyền lợi mâu thuẫn hoặc chồng chéo với 
nhau; đảm bảo mọi cán bộ trong VIETNAM AIRLINES có điều kiện minh 
bạch mọi hoạt động, thông tin không có hành vi vi phạm quy định của Pháp 
luật và quy định nội bộ của VIETNAM AIRLINES. 

4. Bảo đảm chấp hành chế độ hạch toán, kế toán theo quy định và phải có hệ 
thống thông tin nội bộ về tài chính, về hoạt động, về tình hình tuân thủ trong 
VIETNAM AIRLINES và tình hình kinh tế, thị trường bên ngoài hợp lý, tin 
cậy, kịp thời nhằm phục vụ cho công tác quản trị, điều hành hiệu quả. 

5. Bảo đảm mọi cán bộ, người lao động của VIETNAM AIRLINES đều phải 
hiểu được tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát nội bộ; vai trò của từng cá 
nhân trong quá trình kiểm soát nội bộ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 
được giao và phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định, quy trình kiểm soát 
nội bộ liên quan. 

6. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phải thường xuyên xem xét, 
đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; các tồn 
tại, bất cập của hệ thống kiểm soát nội bộ phải được báo cáo kịp thời với cấp 
quản lý trực tiếp; các tồn tại, bất cập lớn có thể gây tổn thất hoặc nguy cơ rủi 
ro phải được báo cáo ngay cho Tổng giám đốc, HĐQT, BKS. 

7. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải báo cáo về kết quả tự đánh giá về hệ thống 
kiểm soát nội bộ tại đơn vị mình; đề xuất biện pháp xử lý đối với những tồn 
tại, bất cập (nếu có) gửi lãnh đạo cấp quản lý trực tiếp định kỳ hoặc đột xuất, 
theo yêu cầu của lãnh đạo cấp quản lý trực tiếp. 

Điều 35: Trách nhiệm về kiểm soát nội bộ 

1. VIETNAM AIRLINES có trách nhiệm xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ 
đảm bảo mọi hoạt động nghiệp vụ thông suốt, an toàn và tuân thủ Pháp luật, 
các quy định nội bộ của VIETNAM AIRLINES.  
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2. Việc phân định trách nhiệm đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của HĐQT và 
Tổng Giám đốc VIETNAM AIRLINES như sau:  

a) HĐQT:  

(i) Định kỳ hàng năm, xem xét, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 
thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc và của kiểm toán độc 
lập; 

(ii) Đảm bảo Tổng Giám đốc thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội 
bộ hợp lý và có hiệu quả; 

(iii) Đảm bảo tính độc lập và nguồn lực cho các hoạt động kiểm toán 
của VIETNAM AIRLINES bao gồm cả hoạt động kiểm toán nội 
bộ. 

b) Tổng Giám đốc:  

(i) Tổ chức công tác thiết lập, duy trì và phát triển hệ thống kiểm soát 
nội bộ hợp lý, hoạt động có hiệu quả và có trách nhiệm giải trình 
những vấn đề liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ; 

(ii) Định kỳ hằng năm, Tổng Giám đốc yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, 
đơn vị tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm 
soát nội bộ của từng cơ quan, đơn vị về hoạt động điều hành, kinh 
doanh, tác nghiệp và từng hoạt động nghiệp vụ; 

(iii) Việc tự kiểm tra, đánh giá bao gồm việc rà soát và đánh giá về tính 
đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ dựa 
trên việc xác định và đánh giá rủi ro, nhằm xác định các vấn đề còn 
tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ và chỉ ra các thay đổi cần thiết 
đối với hệ thống kiểm soát nội bộ để xử lý, khắc phục các vấn đề 
đó; 

(iv) Hàng năm, Tổng Giám đốc thực hiện đánh giá độc lập, thông qua 
hoạt động kiểm toán nội bộ, đối với hệ thống kiểm soát nội bộ bao 
gồm rà soát, đánh giá và báo cáo về tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu 
quả của hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến các hoạt động, lĩnh 
vực được kiểm toán thông qua việc xác định và đánh giá rủi ro, xác 
định các tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ và chỉ ra các thay đổi 
cần thiết đối với hệ thống kiểm soát nội bộ để xử lý, khắc phục.  

Điều 36: Kiểm toán nội bộ 

1. Nguyên tắc cơ bản của Kiểm toán nội bộ 

a) Tính độc lập: Tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nội bộ độc lập với 
hoạt động của của các cơ quan, đơn vị. Người làm công tác kiểm toán 
nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc thuộc đối tượng 
của kiểm toán nội bộ; VIETNAM AIRLINES phải đảm bảo rằng kiểm 
toán nội bộ không chịu bất cứ sự can thiệp nào khi thực hiện việc báo 
cáo và đánh giá; 

b) Tính khách quan: Kiểm toán viên nội bộ phải đảm bảo tính khách quan, 
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trung thực, công bằng, không định kiến; 

c) Tính chuyên nghiệp: Kiểm toán viên nội bộ phải là người có kiến thức, 
trình độ và kỹ năng kiểm toán nội bộ cần thiết; có đủ kiến thức để xác 
định được các dấu hiệu gian lận, có kiến thức về rủi ro trong hoạt động 
của VIETNAM AIRLINES và các biện pháp kiểm soát công nghệ thông 
tin để thực hiện công việc được giao.  

2. Hoạt động của Kiểm toán nội bộ  

a) Kiểm toán nội bộ xem xét và đảm bảo độ tin cậy và độ trung thực của 
thông tin, tuân thủ các chính sách và quy chế, sự an toàn của tài sản, việc 
sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực đạt được các mục tiêu quản 
lý và sản xuất kinh doanh;  

b) Các nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nội bộ được xây dựng cụ thể trong 
Quy chế hoạt động của Kiểm toán nội bộ, bao gồm nhưng không giới 
hạn ở các nội dung về  kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, 
kiểm toán tuân thủ như sau:  

(i) Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính 
sách và quy trình nội bộ;  

(ii) Đánh giá việc kiểm soát các biện pháp bảo vệ an toàn tài sản;  

(iii) Đánh giá việc tuân thủ các quy định Pháp luật; 

(iv) Đánh giá sự kiểm soát nội bộ thông qua thông tin tài chính;  

(v) Đánh giá sự kiểm soát nội bộ thông qua các quá trình kinh doanh; 

(vi) Đánh giá quá trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; 

(vii) Đánh giá hiệu quả của hoạt động;  

(viii) Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; 

(ix) Thực hiện kiểm toán công nghệ thông tin;  

(x) Kiểm toán các công ty con;  

(xi) Tham mưu trong quá trình thiết lập các chính sách và quy trình nội 
bộ.  

3. Đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ 

a) VIETNAM AIRLINES phải có quy trình theo dõi, đánh giá chất lượng 
của công tác kiểm toán nội bộ và phải tiến hành đánh giá nội bộ đối với 
hoạt động của kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm 
toán nội bộ. 

Đánh giá nội bộ đối với hoạt động kiểm toán nội bộ là việc tự đánh giá 
lại hoạt động kiểm toán nội bộ vào cuối cuộc kiểm toán và việc tự đánh 
giá lại hằng năm về tổng thể hoạt động kiểm toán nội bộ do chính bộ 
phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt 
động kiểm toán nội bộ. 

b) Kết quả đánh giá nội bộ hằng năm phải được báo cáo cho Tổng giám 
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đốc, Ủy ban Kiểm toán, BKS và được ghi nhận trong báo cáo kiểm toán 
nội bộ thường niên. 

Chương X 

BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 37: Nguyên tắc, yêu cầu về công bố thông tin 

1. Công bố thông tin là một cách thức để đảm bảo rằng tất cả các bên quan tâm 
đều có thể tiếp cận thông tin thông qua một quy trình minh bạch để đảm bảo 
cho việc tìm kiếm và thu thập thông tin được dễ dàng.  

2. Nguyên tắc về công bố thông tin:   

a) Thường xuyên, kịp thời;  

b) Có thể tiếp cận một cách dễ dàng, rộng rãi; 

c) Chính xác và đầy đủ;  

d) Nhất quán, phù hợp và có văn bản dẫn chứng.  

Điều 38: Nghĩa vụ công bố thông tin 

1. VIETNAM AIRLINES có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời 
thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 
tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Thông tin 
và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của Pháp luật và 
Điều lệ VIETNAM AIRLINES. Ngoài ra, VIETNAM AIRLINES phải công 
bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh 
hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà 
đầu tư. 

2. VIETNAM AIRLINES có trách nhiệm công bố, công khai thông tin theo quy 
định của các cơ quan nhà nước. Việc công bố thông tin được thực hiện theo 
những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp 
cận một cách công bằng và đồng thời. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ 
ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng. 

Điều 39: Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý VIETNAM AIRLINES 

1. VIETNAM AIRLINES phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao 
dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức về mô hình tổ chức 
quản lý và hoạt động của VIETNAM AIRLINES theo quy định tại Điều 134 
Luật Doanh nghiệp. 

2. Trong trường hợp thay đổi mô hình hoạt động, VIETNAM AIRLINES phải 
báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công 
bố thông tin trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi ĐHĐCĐ có quyết 
định thay đổi mô hình. 

Điều 40: Công bố thông tin về tình hình quản trị VIETNAM AIRLINES 

1. VIETNAM AIRLINES phải công bố thông tin về tình hình quản trị 

VIETNAM AIRLINES tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và trong báo cáo 
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thường niên của VIETNAM AIRLINES theo quy định của Pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. 

2. VIETNAM AIRLINES có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu (06) tháng và công bố 

thông tin về tình hình quản trị VIETNAM AIRLINES theo quy định của Pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 41: Báo cáo và cung cấp thông tin cho HĐQT  

1. Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị và báo cáo HĐQT việc cung 

cấp hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám đốc để HĐQT 

trả lời  hoặc cung cấp tài liệu cho các cổ đông. 

2. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, KSV có quyền yêu cầu Tổng Giám 

đốc cung cấp hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Điều lệ VIETNAM AIRLINES. 

3. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người 

quản lý tại các công ty con do VIETNAM AIRLINES nắm giữ 100% vốn điều 

lệ, người đại diện cổ phần, vốn góp của VIETNAM AIRLINES tại các doanh 

nghiệp khác cung cấp các thông tin do HĐQT quy định hoặc theo yêu cầu 

Nghị quyết của HĐQT. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp 

kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành 

viên HĐQT, trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác theo quy định tại Điều 

lệ VIETNAM AIRLINES. 

Điều 42: Thông tin bí mật, thông tin nội bộ 

1. Để tránh những ảnh hưởng bất lợi đến quyền và lợi ích chính đáng của 

VIETNAM AIRLINES và các cổ đông trong việc công bố thông tin, 

VIETNAM AIRLINES được phép bảo mật thông tin theo quy định nội bộ của 

VIETNAM AIRLINES và quy định của Pháp luật. 

2. Thông tin nội bộ là những thông tin liên quan đến VIETNAM AIRLINES 

chưa được công bố. Thông tin nội bộ được lưu giữ cẩn mật theo quy định của 

chính sách bảo mật thông tin và chỉ được cung cấp cho các đối tượng có quyền 

tiếp cận thông tin nội bộ theo quy định của VIETNAM AIRLINES. 

3. Những người được tiếp cận các thông tin nội bộ không được phép:  

a) Mua bán chứng khoán liên quan tới thông tin nội bộ mà mình được tiếp 

cận;  

b) Tiết lộ thông tin nội bộ cho những cá nhân khác trừ phi việc tiết lộ đó 

được thực hiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ được VIETNAM 

AIRLINES giao phó;  

c) Tư vấn mua bán chứng khoán liên quan đến những thông tin nội bộ mà 

mình được tiếp cận;  

d) Giao dịch nội bộ bất hợp pháp (những giao dịch diễn ra khi những người 
có khả năng tiếp cận các thông tin nội bộ sử dụng thông tin đó để thu 

lợi).  
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4. Tổng Giám Đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Chính sách an ninh thông 
tin và cụ thể hóa các quy định, quy trình về tránh xung đột lợi ích của 
VIETNAM AIRLINES để điều chỉnh các hành vi liên quan đến việc sử dụng 
thông tin nội bộ, giao dịch nội bộ.   

Điều 43: Chế độ báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của 

VIETNAM AIRLINES 

1. Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập báo cáo giám sát và đánh giá 
hiệu quả hoạt động của VIETNAM AIRLINES theo Nghị định số 

87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ để trình HĐQT. 

2. BKS có trách nhiệm thẩm tra báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 

của VIETNAM AIRLINES do Tổng Giám đốc trình. 

3. HĐQT thông qua kết quả giám sát và đánh giá hoạt động điều hành của Tổng 
Giám đốc, tự giám sát và đánh giá hoạt động quản lý của mình, báo cáo cấp có 

thẩm quyền các nội dung có liên quan theo quy định. 

4. Hội đồng thành viên Công ty do VIETNAM AIRLINES nắm 100% vốn điều 
lệ, các cán bộ được VIETNAM AIRLINES cử quản lý vốn đầu tư vào các 
doanh nghiệp khác có trách nhiệm báo cáo HĐQT theo quy định tại Quy chế 
quản lý vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác do HĐQT VIETNAM 
AIRLINES ban hành. 

Điều 44: Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên HĐQT, 
KSV, Tổng Giám đốc 

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 30 Quy chế này, thành viên 
HĐQT, KSV, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT, BKS trong các 
trường hợp sau: 

1. Các giao dịch giữa VIETNAM AIRLINES với công ty trong đó các thành viên 
nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

2. Các giao dịch giữa VIETNAM AIRLINES với công ty trong đó người liên 
quan của các thành viên nêu trên là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc 
cổ đông lớn. 

Điều 45: Tổ chức công bố thông tin 

VIETNAM AIRLINES tổ chức công bố thông tin theo các quy định của Pháp 
luật, quy chế công bố thông tin của VIETNAM AIRLINES và các quy định có 
liên quan. 

Chương XI 

CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT 

Điều 46: Giám sát 

VIETNAM AIRLINES, các cá nhân và tổ chức liên quan và các cổ đông 
VIETNAM AIRLINES phải chịu sự giám sát về quản trị công ty của Ủy ban 
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Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán (khi VIETNAM 
AIRLINES niêm yết cổ phiếu/đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng 
khoán) và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của Pháp luật. 

Chương XII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 47: Bổ sung và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của VIETNAM 
AIRLINES 

1. Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này do ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua. 

2. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động 
của VIETNAM AIRLINES chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc 
trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật khác với những điều 
khoản trong Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng và 
điều chỉnh hoạt động của VIETNAM AIRLINES. 

Điều 48: Hiệu lực thi hành 

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.  

2. Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Người điều hành VIETNAM 
AIRLINES, những người có liên quan và toàn thể người lao động VIETNAM 
AIRLINES chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./. 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Minh 
  



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TỔNG CÔNG TY 

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP  
__________________ 

 

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

______________________________________ 
 

Số:         /NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày  10  tháng 5  năm 2018  

 
NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
_____________________________ 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

- Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines); 

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 10 tháng 5 năm 2018; 

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty Hàng không 

Việt Nam - CTCP được thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2018, 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP  

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (số liệu tài chính đã 

được kiểm toán bởi Công ty KPMG) và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2018 như sau: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. 

 

Số 

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị tính 

KH 

2017  

TH 

2017 

% 

TH2017/

KH2017 

1 Hành khách vận chuyển Triệu khách 22,55 21,91 97,2 

2 Hành khách luân chuyển Tỷ khách.km 35,80 34,72 97,0 

3 Hàng hóa vận chuyển Nghìn tấn 296,79 323,3 108,9 

4 Hàng hóa luân chuyển Nghìn tấn.km 839.834 922.979 109,9 

5 Doanh thu       

5.1 Doanh thu hợp nhất Tỷ đồng 87.900 84.962 96,7 

5.2 Doanh thu Công ty mẹ Tỷ đồng 66.872 64.920 97,1 

 Trong đó: Doanh thu VTHK Tỷ đồng 61.993 63.967 103,2 

6 Lợi nhuận trước thuế      

DỰ THẢO 
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Số 

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị tính 

KH 

2017  

TH 

2017 

% 

TH2017/

KH2017 

6.1 Lợi nhuận hợp nhất Tỷ đồng 1.638 3.155 192,6 

6.2 Lợi nhuận Công ty mẹ Tỷ đồng 1.256 1.911 152,1 

7 Lợi nhuận sau thuế      

7.1 Lợi nhuận hợp nhất Tỷ đồng 1.338 2.659 198,7 

7.2 Lợi nhuận Công ty mẹ Tỷ đồng 1.256 1.816 144,6 

8 Tổng kinh phí đầu tư Tỷ đồng 2.925,6 2.187,8 74,8 

 

2. Chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị tính 

TH 

2017 

KH 

2018 

% KH 2018/  

TH 2017 

1 Hành khách vận chuyển Triệu khách 21,91 24,3 110,9 

2 Hành khách luân chuyển Tỷ khách.km 34,72 38,5 110,9 

3 Hàng hóa vận chuyển Nghìn tấn 323,2 350,9 108,6 

4 Hàng hóa luân chuyển Nghìn tấn.km 922.979 996.466 108,0 

5 Doanh thu      

5.1 Hợp nhất Tỷ đồng 84.962 97.073 114,3 

5.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 64.920 73.490 113,2 

 Trong đó: Doanh thu VTHK Tỷ đồng 63.967 69.986 109,4 

6 Lợi nhuận trước thuế     

6.1 Hợp nhất Tỷ đồng 3.155 2.421 76,7 

6.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 1.911 1.959 102,5 

7 Lợi nhuận sau thuế     

7.1 Hợp nhất Tỷ đồng 2.659 1.917 72,1 

7.2 Công ty mẹ Tỷ đồng 1.816 1.836 101,1 

8 Tổng kinh phí đầu tư Tỷ đồng 2.187,8 3.503,9 160,2 

 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2018 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình 

hình thực tế của thị trường (nếu có), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo. 

 

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và phương án 

phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ công ty mẹ năm 2017 với các nội dung chính 

như sau: 
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1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: 

(ĐVT: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu Công ty mẹ Hợp nhất 

Cho kỳ hoạt động 2017 

Tổng Doanh thu và TN khác (đã trừ CK) 64.920 84.962 

Tổng Chi phí  63.008 81.808 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.521   2.068 

Lợi nhuận trước thuế 1.911   3.155 

Lợi nhuận sau thuế 1.816   2.659 

Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh 13.676 17.978 

Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư 2.129   1.456 

Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính (12.617) (14.666) 

Chi phí khấu hao 4.792   5.193 

Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) 8.177   9.905 

Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và tiền thuê 

(EBITDAR) 18.857  22.499 

Tại ngày 31/12/2017 

Tổng tài sản 79.197 88.550 

Tổng nợ phải trả 62.266 71.118 

- Nợ phải trả ngắn hạn 24.658 32.739 

- Nợ phải trả dài hạn 37.608 38.379 

Vốn chủ sở hữu 16.931 17.433 

 

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 

(ĐVT: Đồng)  
STT Nội dung  Giá trị   

I Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối     2.365.842.282.328   

1 Số lợi nhuận còn lại năm 2016        550.023.689.172   

2 Số lợi nhuận sau thuế năm 2017     1.815.818.593.156   

II Tổng số đề nghị phân phối        631.411.945.364   

Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi (03 tháng lương TH)        629.284.993.364   

Trích quĩ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương TH)            2.126.952.000   

III Lợi nhuận sau thuế còn lại để trả CSH     1.734.430.336.965   

IV Tỷ lệ trả cổ tức 8%        982.027.022.400   

V Lợi nhuận sau thuế còn lại         752.403.314.565   

  

 ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, thời điểm và thủ 

tục chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và 

Điều lệ Vietnam Airlines. 

 

Điều 3. Thông qua chủ trương chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Vietnam 

Airlines sang niêm yết trên sàn HOSE. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời 
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điểm thực hiện các thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Vietnam Airlines khi 

đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 (Nội dung chính tại Tờ trình 752/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 

27/4/2018). 

 

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và 

định hướng hoạt động năm 2018 (Nội dung chính tại Tờ trình 752/TTr-HĐQT/TCTHK 

ngày 27/4/2018). 

 

Điều 6. Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và kế 

hoạch năm 2018 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với các nội dung chính 

như sau: 

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017: 8.375,616 triệu đồng 

- Quỹ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 6.955,2 triệu đồng (04 

người, trong đó 03 người hoạt động 12 tháng, 01 người hoạt động 10 tháng). 

- Thù lao HĐQT và KSV kiêm nhiệm: 1.420,416 triệu đồng (05 người, trong đó 

04 người hoạt động 12 tháng, 01 người hoạt động 10,32 tháng). 

2. Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018: 7.272 triệu đồng, trong đó: 

 - Quỹ tiền lương : 6.048 triệu đồng 

 - Quỹ thù lao  : 1.224 triệu đồng 

3.  ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau: 

- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm 

soát năm 2017 theo đúng quy định; 

- Quyết định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của HĐQT, Ban kiểm 

soát trên cơ sở quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017, kết quả sản xuất kinh 

doanh năm 2017 và các quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; 

- Quyết định mức tiền lương, thù lao phát sinh thêm trong trường hợp thay đổi 

thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (nếu có) phù hợp với nguyên tắc xác định tiền 

lương, thù lao của các thành viên còn lại. 

 

Điều 7. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-

2021: 

1. Lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán độc lập trong danh sách 

sau để thực hiện kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Vietnam Airlines giai 

đoạn 2019-2021:  

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.  

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam. 

- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam. 
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 2. Mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan đến thực hiện kiểm toán báo 

cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất giai đoạn 2019-2021 của Vietnam Airlines. 

  3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 

một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên đáp ứng yêu cầu của Vietnam Airlines. 

 

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines theo quy định 

của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan (Chi tiết sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình 752/TTr-

HĐQT/TCTHK ngày 27/4/2018). 

        

 Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Vietnam 

Airlines theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (Chi tiết sửa đổi, bổ sung tại Tờ 

trình 752/TTr-HĐQT/TCTHK ngày 27/4/2018). 

 

 Điều 10. Điều khoản thi hành: 

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Vietnam Airlines 

biểu quyết thông qua với tỉ lệ ..... tổng số biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại 

hội.  

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2018.  

3. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Vietnam Airlines  

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm 

quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ 

của Vietnam Airlines. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 7; 
- UBCKNN, Sở GDCKHN; 
- Bộ GTVT; 
- Phòng ĐKKD TP. Hà Nội; 
- Các cổ đông của VNA; 
- Lưu: VT, VP. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA 

 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Phạm Ngọc Minh 
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