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BrfiN nAx KIEM rRA co DON
DAr HQr EONG CO DoNG THTIONG NrEN XAVI 2018

Ban ki0m tra c6 d6ng tham dtr DAi hQi d6ng c6 d6ng thucmg niOn ndm 2018 cira C6ng ty
CP B0 t6ng Ly tdm DiQn h;c Kh6nh Hda duoc Ban T6 chric Dai hQi dO cri bao g6m:

1. 6ng NguySn Thanh GAn Em - Trucrng ban.

2. 6ng Nguy6n Thanh HAi

3. Ong Lai Minh Khoa

Dd thr,rc hi6n ki6m tra c6 d6ng tham du Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong nion ndm 2018 cria
C6ng ty C6 phAn BTLT Di0n luc fnanf, Hoa vdo h6i 08 gio ngay 26104120t8 tai dia di6-;6
chfc hgp Dai h6i d6ng c6 d6ng thucmg ni6n ndm 2018: ff6i t."U"g tAng 4 tita nhi VCN -
Khu aI6 thi Vinh Diijm Trung - tp Nha Trang.

KOt quA kiOm tra c6 d6ng nhu sau: 
r

- T6ng s6 c6 d6ng cira C6ng ty , ......1. ..... c6 d6ng.

-t a "T6ng s6 c6 ph6n so hiru : 1.500.000 c6 phAn.

- T6ng s6 c6 d6ng vd d4i diQn c6 d6ng tham du Dai hQi : ............. .... c6 d6ng.

TA ; A r : l -^I ong so cO phdn cria cdc c6 dong tham du Dai hoi ld

Sau khi ki6m tra, cdc c6 d6ng ddu dir di6u ki6n tham dU Dai hQi theo quy dinh vdr cu6c
hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng h6m nay dir di6u ki6n ti6n hdnh .

(Dinh kdm danh s6ch c6 dong tham du cu6c hop Eai h6i d6ng c6 d6ng)

Bi6n bin dugc lqp vdo hoi ? eiir lo ngay 26 thang04 nim 2018

TM. BAN KIEM TRA TU CACH CO DONG
TRUdNG BAN

Nguy6n Thanh Gin Em
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DU rH,,{O

QUY CHE LAM VIEC
TAr DAr rrgr co DoNG TrnIof{G NrEN XAVI 2018

cOxc Ty co pHAN nt roxc Ly rAu DrEN Ltrc xnAxn HoA

Cdn ct Lu4t Doanh nghiQp dugc Qu6c hQi nu6c CHXHCN Viqt Nam Kho6 XIII, ky
hop lAn thri 8 th6ng qua ngay 26l1ll2Ot4;

\ehi ctinh Cdn cri Nghi dinh s6 71l2O17AID-CP ngity 0616120ll cria Chinh Phri huongri I "ddn v0 quan tri C6ng ty 6p dung d6i v6i C6ng ty rlai chring ;

C[n cri Di0u le hiOn hdnh cria C6ng ty c6 phAn B0 tdng ly tdm Ei6n lgc Khiinh Hod,

H6i ddng QuAn tr! Cdng ty CO phAn BO t6ng ly tAm Ei6n luc Kh6nh Hda kinh trinh Dai
hOi dU th6o Quy chtl lam vi€c tai Dai hOi cO OOng thudng ni€n 2018 nhu sau:

Di6u 1: Mgc ti6u

1. Edm b6o nguyOn t6c c6ng khai, cdng bing vd ddn chri;

2. Dti qo diOu kiOn cho c6ng tdc td chric vd ti6n hdnh Dai hQi c6 d6ng thunng ni6n ndm
2018 thdnh.cdng t6t dgp, Dai h6i dua r r duoc nhiing quyCi nghi drlig dgn, Eamb6o sp
ph6t tri6n bdn vtng cta C6ng ty.

Di6u 2: Tr$ttg cria Dai h6i

1. fit ca cic c6 d6ng d6n tham du Dai h6i 5n mflc chinh td, xu6t trinh dAy dri gi6y td tuy
thdn, thu mdi hqp vd cd.c gi6y to li6n quan d6n vi€c x6c minh tu c6ch dai uleutai bdn
trep don.

2. C6 tt6ng khi vdo phoqg Dai hdi phii ng6i dring vi trf hoa.c khu r,uc do Ban t6 chr?c Dai
hQi quy dfnh. TuyQt doi tudn thri sg sap x6p vi tri cria Ban t6 chr?c.

3. Kh6ng htt thu6c 15 trong phong Dai hOi. Fh6rg n6i chuy€n flOng, kh6ng sri dung diQn
tho.ai di d6ng trong hic di6n ra dpi h6i. tat ca m6y di6n tho4i. OiA6ng ntn tat-fropc OO

cne oo rung.

Didu ,^ff 
rru;t 

th6ng qua c6c v6n tr6 r3i rrsi h6i : 
.

- Cdc vdn aC nhu: Ed cri vd thdng qua ky, Ban ki0m phitiu,
chucrng trinh Dai hOi, Qyy chtf ldm vi6c quyet th6ng qru uirrg
hi$ thr?c. gicr th6. cilc vdn dA sc duoc th o ic" tong lo^co phA;

C6no tv CP RA tAno Iv tim Di6n hrc Kh:inh HAa - Tii li6rr Dai h6i d6nq thrrims ni6n nim 701 R - t 
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- C?" n6i dung xin y kiSn trong td trinh Dai hQi phii duoc bi6u quyiit c6ng khai vd tryc
ti6p bdng hinh thfc gio th6.

c6 giatrf kh1s6 cO tl6ng so hiru vd dai di0n
quytit ct.r. tdt ch c6c c6 d6ng dy hop ch6p
sria d6i di6u lQ Cdng ry vd "i" uandO tn"o

co tu 65Yo trb lOn t6ng s6 phii5u bAu cta c6c
ti6p hoflc dai di6n dugc riy quy6n c6 mdt tai

Dai h6i.

- M6i c6 d6ng c6 st5 cO phin biiiu quytit dugc tfnh bing t6ng s6 c6 phAn md nguoi d6 s&

2.

hiru vd tlai diQn sd hiru.

fn0 tC biOu quytit :

THE BrEU Qr_rrET .a:
:h"_F*g 

vdn.d6 phii 
_ -

an tI6 quYdt dinh . rG rY c

Trong trudng hqp c6 j, kiiSn thgc milrc vC ttit qui bi6u quy5t, Chri tga se xem x6t vd iiill
quyOt dinh ngay tai Dai h6i (mruc

Di6u 4: Phfitbi6u y ki6n t4i Dai hQi \":i6
=1. mu6n phat bi6u y kiiln phii ddng ky phdt

hi6u d6ng ky nQi durg ph6t bitiu y f<ien vOi
Cht toa doan.

2. Cdch thric ph6t biOu: Cd {6ng ph6t biOu ngan ggn vd t4p trung vdo dring nhiing n6i
dung trgng tdm cAn trao d6i, phu hgp vgi nqi dung chucrng trinh nghi sgiria Da-i hQi
dugc thOng qua. Chri toa dodn sE sap"x6p cho cd d6ng phrit bi6u theo thri t.u d6ng ky,
d6ng thdi grhi ddp cdcthhc mfc cria CO tlOng.

Di6u 5: Trrlch nhi6m cria Chri tga dohn

l, DiCu khi6n dai h6i theo dung n6i dung chuong trinh nghi sp, ciic quy cht5, th6 le da
dugc D4i hQi th6ng qua.

2. Hucrng d6n Dai hQi th6o lufln, l6y f ki6n biOu.quyrit citc vAn dO nim trong ndi dung
chucrng trinh nghi su cta Dai h6i vd ciic vAn dO c6 1i6n quan trong ,uOt qui trinh Dai
hoi.

3. Gi6i quytlt ciic v6n dO ph6t sinh (niiu c6) trong quri trinh diSn ra Ddi h6i.

Di6u 6: Tr:lch nhiQm cria Ban thu kf, Ban ki6m phi6u vi Ban ki6m tra tu c6ch c6 rl6ng

1. Ban thu ky gdm hai (02) nguoi do Chri tga dodn gi6i thiOu, chiu tr6ch nhiQm tru6c Chri
tga dodLn vd_D4i hOi cO rt6ng vO nhi0m vu 6p dfly dri, trung thgc todn bQ
ndi dung diSn bi6n @iDai hQi vd nhfrng 

"i" 
.O d6ng thSng qua k6 c6

clc vdn it6 cdn b6o luu tai Eai hQi; tiep e6p j,kitin cria .ar .O d6ng;

CAno fv CP R6 tAno Iw fAm Di6n hrc Khfnh Hoa - Tii li6rr Dai hAi o c6 d6no fhrrivng ni6n nXm )O1R -t )



soan thao bi6n bin cuQc hgp Dai h6i tl6ng cO d6ng vd Nghi quytit vC ciic v6n OC ea
duoc th6ng qua tai Dai hdi.

2. Ban kirim phi6u: dugc D4i hQi th6ng qua tr0n ccy sd d6 cri cria Ban td chric Eai hQi.

Ban kit5m phiiSu c6 tr6ch nhi0m:

- Xric dinh k6t qui bi6u quytit cria cd d6ng vA cdcvindC ttrOng qua t4i Dai hQi.

- Nhanh ch6ng th6ng b6o cho Ban thu hi kCt qu6 bi0u quy6t.

- Xem x6t vd bi.o gito v6i-Dai hQi quyrit dinh nhirng trudng hqp vi pham th6 l9 biOu quytit
hoflc don tir khi6u n4i vii ktit qui biOu quyiSt.

3. Ban ki6m tra c6 d6ng g6m ba (03) ngudi, girip Chri toa dodn ki€m tra c6c di6u ki6n dC

ti6n hdnh Eai hQi ;bin c6okt5t quA ki6m tra cO it6ng tham dU Dai hQi.

Trdn ddy li toAn b0 Quy ch6 ldm vi0c tai Dai hQi cO d6ng thulng ni€n nd.m 2018 cria
Cdng ty c6 phin BC tdng ly tdm Di6n lgc Kh6nh Hod.

Kinh trinh D4i hQi xem xdt thdng qua.

TM. HQI DONG QUAN TRI
CHU TICH

NGTIYEN QUANG TIEN

CAno tv CP Ra fAno lv t6m F)iAn lrrc Khinh HAa - TAi li6.rr D:i h6i rtAno .A d6ro thrrimo ni6n nim ?01 * - t ?



coxc Ty co pnAN sE IONG Ly rAnn orpx Lu. c rnANn HoA' nhe VCN, KET Vinh OiCm Trung, fp. Nt u Trang, tinh Khrinh Hod
DiQn tho4i :0258"6256699 Fax : 0258 .6251235

Website : www. kpc e c o. c om.vn

G rRiNH DAr HQr EONG CO BOXC
THTIONG NIfiN UAVr 2018

ffi

w
Neiy 26 thins.4 nim 2018

THOI
LUONG NOI DUNG CHUONc rniNu NGUOr ruu. c HrEN
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t. rnu Tvc KHAr MAC DAr Hgr Ban t6 chric Dai hQi

30'

Tit 07h:30
d€n \Bh:00

1. Don ti6p dai bitiu, sip x6p ch6 ngOi AC Dpi hQi khai
mac vdo hic 08h00. Ban t6 chric Dai h6i

5', 2. Tuy6n UO ty do - Gi6i thiQu thdnh phAn tham dg Ban t6 chric Dpi hQi

5', 3. 86o c6o ktit qud kiiSm tra c6 d6ng tham du E4i h6i Ban tO chric D4i h

4. Th6ng qua Quy cht5ldm viQc tpi Dai hQi Ban t6 chric D

5',

5. Gi6i thiQu vd bi6u quytit th6ng qua:

- ThAnh phAn: + Chtr tich dodn

+ Ban thu ky

* Ban ki6m phitiu

5', 6. Bi0u quytit th6ng qua : Chucmg trinh Dai hQi Chri toa doan

II. NOI DUNG DAI HOI-

10'
1. B6o cito cioa HQi d6ng quin tri ve tt5t qu6 ho4t dQng
ndm2017, Biio c6o t6ng t<tit ntrigm ky II (2013-2017) vd
phuong hu6ng, kti hoach ndm 2018

cht tich HEQT

10'

2..86o c6o ktit qu6 Ki6m so6t n6m 2Ol7 vd 86o c6o t6ng
k6t nhiOm ky II (2013-2017)

B6o c6o ktSt qu6 ki6m to5n BCTC n[m 2Ol7

Trucmg Ban ki6m
sodt

30'

3. Cdcv6n iI6 cAn th6o luqn vi bi6u quytit

a.Th6ng qua biio c6o tdi chfnh da ki6m to6n ndm 2Ol7

b.Th6ng qua phucrng SnphdnptrOi tqi nhufln : chia cO tric
vd trich 16p c6c qu! ndm 2017

c.Th6ng qua ki5 hopch SXKD vd rlAu tu ndm 2018 :

d.Thdng qua kt5 ho4ch chi trd tht lao HDQT, Ban, ki6m
so6t C6ng ty ndm 2018

HQi d6ng quin trf

* {< {. * * {< {< rr * >k * {. * * ,r{<*{.*rl.*



e. Th6ng qua viQc lga chgn Cdng ty ki6m to6n BCTC
ndm 2018

f. DU th6o srla eOi, UO sung Di0u lQ C6ng ty

g. Th6ng qua viQc ban hdnh Quy chti nQi b0 v0 quin tri
C6ng ty

h. Th6ng qua k5 ho4ch mua lpi tOi ela 20o/o tdng s6 c6
phAn ph6t hAnh ldm cO phiiiu qu!

i. MOt sd v5n dC ph6t sinh (n€u c6)

10' 4. D4i hQi thflo lufn vi bi6u quy6t cic nQi dung

30'

5. Biu cfr HDQT, Ban ki6m so6t nhiQm ky tII (2018-
2022)

a. Th6ng qua danh sSch img cril dC cri

b. Th6ng qua Quy cn6 OC cirl fingct vd bAu cu HDQT -
BKS

c. Ph6t phiiSu vd hu6ng ddn thO lq bAu cri HDQT vd BKS

d. Ti6n hanh bAu cri, ki6m phitiu

Chri tich tlodn

Ban ki6m phitiu

Ban kiOm phi6u

Ban kiOm phitiu \
15', GIAI LAO rt\-\\

)* li

III. TONG KET DAI HOI w
5', 1. C6ng UO tet qui bAu cri HDQT vd BKS nhiQm ky III Ban kii5m phi€t '

Gi6i lao 5' 2. HDQT vd BKS nhiQm ky III hgp phi6n dAu ti6n Ban t6 chric Dai hOi

5',

3. - Ra mat UoqT vd BKS nhiQm ky III (2018-2022)

- COng UO Ctli tich HDQT + Tru&ng ban ki6m so6t
nhiQm ky III vd Gi5m d6c COng ty

Chri tich dodn

5', 4.Tgng qud luu niQm cho thdnh vi6n th6i nhiQm
H0i
mdi

tt6ng quin tri

10' 5. Th6ng qua biOn b6n vd dg th6o nghi quytft dai hQi. Thu ky dodn

5',
6. Bi6u quytit vd thdng qua Bi6n b6n vd Nghi quyt5t d4i
h0i

Chri tich dodn

5', Chri tich dodn

BAN TO CHUC DAI HOI DONG CO DONG THTIONG NIT,N NAM 2O1S

c0Nc ry cp st rONc Ly rAM DIEN LtIc rnANn HoA

T.Phfltbi6u t6ng t<tit va 86 mac Dai hOi.
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CONG TY CP nn ToNc LY TAM CQNG HOA XA TTQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c lflp - Trp do - H4nh phric

Nha Trang, ngdy 26 thdng 4 ndm 2014

Ao cua Her DoNG erJAN TRI
T QUA HOAT DQNG NAna 2017,

BAo cAo roNG rnr NHrEM xy rr e0l:.-2017)
VA PHTIONG HUONG KE HOACH X"U 2018

Kinh thaa Qrry ,6 d6ng I
Thay mflt HDQT Cdng ty, TOi xin b6o c6o v6i Dai hOi E6ng cO d6ng vC ftit qui hoat

d6ng SXKD; C6ng t6c qudn tri cria HQi d6ng quin tri _C6rg ty tiong narr- ZO3; fOng k6t
hoat d6ng nhi0m lcy II (2013-2017) vd Phuong hu6ng k6 hoach ndm 2018 nhu sau :

I KET QUA HOAT DQNG SXKD VA TTII/C HIE,N DAU TTI NAM 2OI7
1. D{c tli6m tinh hinh:

NOn kinh t6 ViCt Nam ndm20l7.Q ru t[ng tru&ng kh6 6n dinh d1t 6,810/o. C6c t>i l0
vC tam phdt, ty lQ cdng ctng dang giim OA" ro 

"O'i "i" na^tru6c vd c6 khi ndne dat thdns
du can cdn thuong mai . Nft 

"0y, 
t*g fry*g kinh t6 dang tdngto" t c" ,e" ,* ,i* 16 ;?,Jmd viing chdc hon. Ri6ng vdi sp phrit tri6n c.ua cfrc nganh, dfch r.u dang chit5m vai trd quan

trgng trong tdng truong cta ndn kinh tC. SO liQu cria T6ng cpc Th6ng-,k0 cho ttrAy tOc A6
t[ng trucmg sAn lugng ngdnh dich vu 0 mfc cao, cao hcnr so voi tdtg truong sin lugng
ngdnh c6ng nghidp vd xdy dung vd ngdnh ndng, ldm nghiCp vd thriy san.

BOn c4nh diSn bitin tich cgc cua cdc c
c6n c6n thucrng m4i, ty lQ larn ph6t... n6n kinh
vd ndng lgc canh tranh. Hd s6 ICOR(hiQu qu
v6i ndm 2016ld,5,15. M{c di c6 th6 bi0n d9
16 rdng ducrng. xu hu6ng ICOR giim xu6ng.
kinh t6 dang ddn dugc cii thiQn.

Tr0n dia bdn tinh Kh6nh Hda:

- Nhu cAu thi trudng dAy tinh hinh canh tranh 6t san
phAm ctrng 1o4i ngAy gdng gay gat. COng ty ti6p tpc ph , chdp
nhfn phdn chia thi phAn, tirit gi6m chi phi, nq giathanh COng
ty.

1 - C6ng ry da tim ki6m, thuong th6o vd tcy k6t dlrg. mQt s6 hqrp d6ng cung c6p sin
phdm b0 tdng v6i kh6ch hang.trong vd ngodi tinh; md rOng thi trucrng, nghiOn criu s6n xu6t
th6m mQt sd san phAm kh6c dti r16p rmg nhu .Au kh6ch hang ... 

,

Z.l<6it qui sin xuit kinh doanh nirm20L7
Theo ket qua Birc c6oki6m toiin n[m 2077,k0t qun SXKD .o]bin eria Cdng ty nhu sau:

(



Donv! tinh: di

Doanh thu thuc hi€n ndm 2017: d4t 161,4%o so voikti hoach vd tucrng ducrng doanh thu nranq
20t6.
+ I-qinhqaa sau thu5 nam 2017: dqt 142,3% so v6i kt! ho4ch, tuy nhi6n lqi nhu6n ndm2017
chi bdng 58% so vdi ndm 2016.

- Df c6 dugc k6t qui tr6n ld c6 sp chi dao, pfrOi hgp vd th6ng
Girim oo9 c6gs ty 

.vd 
sg n6 luc 9o ging cin cicphdng ban cturg

ry dA ph6n d6u vd hodn thAnh tOt nfriQm vU Ouqc giao, nhmg d
nguyOn vOt li6u t5ng vd khan hi6m nhu sit thdp, cdt... ldm giim lgi nhufn rl6ng kri.

Nhirng yau fi dnn hwong rlhn chi fiau doanh thu vd lqi nhuQn ndm 2017
Trong ndm 2017, tinh hinh sAn xu6t kinh doanh chung cria C6ng ty tucrng aOi tOt vd tlng

trucmg, nhung lgi nhufln giim ld do mQt s6 nguyCn nhdn sau :

+ N[m 2017: Cdng ty dd lcy ktit ducrc mQt sO frqrp d6ng thi c6ng tri
lcm trong tinh ctng nhu c6c tinh ldn cfln vd m6t s6 hgp d6ng t ;g
va tru di6n cho c6c cong trinh cria tinh Kh inh Hda cht ytiu ld d5
thf tai TP. Nha Trang vd m6t s6 khu ddn cu m6i.

+ ng thdi aC Aa d4ng h6a lopi hinh
c6c. dcrn vi thi c6ng vd giim gia
phdn.

+ Giri ci nguydn v4t 1i6u tdng, d{c biQt tinh hinh khan hi6m c6t ddldm gi6 c6txdy dpg tdng
li6n tpc trong khi gi5 brin dAu ra thi ngdy cdng ha th6p.

.^* Mric luong vung vd mric d6ng BHXH theo quy dinh cria nhd nu6c m6i nam d6u t[ng
ddn.

f. I(iit qufr thrlc hipn DAu tu nIm 2OL7

TT Heng mgc tliu tu KG hoach Thrpc hiQn TII/ICI

1

M6y hdn c6t th6p 6ng c6ng tp
d6ng di6u khi6n CNC @3b0-
D1500mm)

1.300.000.000 1.1s0.000.000

2

Ndi trQn trqm trQn SICOMA
60m3lh(model MP
t87slt2s0)

1.200.000.000 723.545.455

a
J Nhd xucrng ct5t thdp ti6n eh5 700.000.000 7t3.630.07s

4 Mua sim khu6n c6c loai 1.250.000.000 1.068.01 
't.07 

5

5
Mua s6m thi6t bi kh:ic phuc

",,yu san xuat 200.000.000 370.259.038

CQNG 4.650.000.000 4.025./t45.643 86,57Vo

STT Chi ti6u KG hoach 2017 Thuc hi0n2017 TY IO

1 Doanh thu thu6.n s0.000.000.000 80.684.776.433 16l,4Yo
2 Lgi nhu4n sau thu6 3.120.000.000 4.440.244.097 r42,3yo
aJ Mriq chia cO tuc (dw ki*n) t5% 20%

4-61
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II. C6NG TAC QUAN TRI CUA HQI DoNG QUAN TRI NAM 20\72
1. Hogt tt|ng cfia HEeT ndm 2017

.khd1r, HDQT 116 thuong xuy6n, sdu s6t ki€mtra,b 6n dC thuQc thAm quye,iUOeT, cdc kh6 khdnvu6n in su6t kinh doanhra *ay dgng C6ng ty.

. Trong ndm HDQT
08 ldn, ban hdnh 1a Quy6
Cdng ty theo thAm quyAn.
nghiQm quin ly cria minh d6 c6 nhi6u n5 luc, d6ng g6p tich cuc cho c6ng t6c qu6n ly di6u
hdnh c6ng ty.

2. T\nh hinh thrgc hipn Ngh! quya cfia Eqi hQi ct6ng co d6ng ndm 2017
Thsc hiQn Nghj quy6t Dai hQi 2017 c6 cfucv6n tI6 chfnh:
Z.l.PhdnpfrOi tqi nhufln ndm20l6
TOng loi nhufln sau thu6 ndm 2016 ld, 7.613.910.738 rt6ng. C6ng ty ddthr,rc hi6n vi6c

phdn phdi lqi nhuan dring theo Nghf quytit DHDCD 2017 :
a. Trfch li,p cdc qu! C6ng ry

+ Qug khen thu&ng
+ Qu} phfc lqi
+ Qu! dAu tu ph6t ffi6n
b. Chia cO tuc (20% VDL)

- Chia cO tric :20Yo

- Trfch Qu! DAu tu phrit tri6n

- Trich Qu! khen thu&ng

1.400.000.000 d6ng

200.000.000 d6ng

3.013.910.738 d6ng

3.000.000.000 d6ng

2.2.ThVchi6n K6 hoach S)(KD ndm2OtT
Cdc chi ti6u chfnh d6 nOu d muc I.2 b tr€n

2.3.KC ho4ch ph6n pfrtii tqi nhuan ndm20t7:
* Lgi nhufln phdn phdi nam 2Ol7 ld 4.440.244.097 t16ng. Du kiiln ph6n ph6i nhu sau:
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: 3.000.000.000 d6ng

: 340.244.097 d6ng

: 900.000.000 d6ng

2.4. Chi tri thi.lao HEQT, pKS vd thu ky C6ng ty ndm 2Ol7
Theo Nghi quytit Dai hOi c6 d6ng nam iOtz. iong.thir lao HDeT, BKS vd Thu ky

cdng ty thgc hi6n n[m 2017 ld: 288.000.000 d6ng. cp the nhu sau:

(Khen thu&ng Ban diiu hdnh, HEQT, BKS, CNI/ C6ng e)
- Trich Qu! Phric loi : 200.000.000 i16ng

TT TGn thhnh vi6n Chric vg Thir lao thrlng
T6ng cQng

NIm
1 Ong Nguy6n Quang Ti6n CT. HEQT 6.000.000 72.000.000
2 6ng Nguy6n Phu6c Vinh Khai TV. HDQT 4.000.000 48.000.000
a
J Ong L6 Duy Cuu TV. HDQT 4.000.000 48.000.000
4 6ng Nguy6n Thanh Gan Pm Truone BKS 4.000.000 48.000.000
5 Bd Phan Thi Van He TV. BKS 2.000.000 24.000.000
6 Bd Phan Thi Thanh Lv TV. BKS 2.000.000 24.000.000
1 Bi Ddo Thi H6ng Thinh Thu kf C6ne tv 2.000.000 24.000.000



2.5.LVa chgn COng ty kiOm to6n BCTC C6ng ry ndm 2Ot7
TrCn co so d0 xu6t lua chon 16p cria Ban ki6m so6t, C6ng ty

di:1?, C6,ng.ty TNHH ki6m todn d6-thsc hiQn vd hodn thien c6n!
t6c ki6m toinbfuo c6o tdi chinh ndm2}ll uy6t va Di0u 16 c6ng ty.

3. COng tdc tO chtbc vd xAy dqrng C6ng ty:

Th*g 5.2017 HDQT C6ng ty dE c6 Quytlt dinh b6 nhiQm th6m 01 ph6 Gi6m d6c
kiOm KC to6n tru&ng Cdng ry.

C6ng ty c6 m6 hinh td chric Sln nhg vdi 0l phdng nghiCp vp t6ng hqp jai vdn phdng
giao d!ch, 01 phdng 1r! thuat tryc titip t4i d mriy vd 2 phdn iuong san r.rAt, cac ian Ud
qu6n ly hoat d6ng dring chr?c trfch, nhiQm W, d?t hiQu qu6.

Cdngty dd sria d6i vd ban hdnh mQt s6 quy tlinh, quy ch6 nhim phu hgp cho ho4t
ddng cria C6ng U vd mQt s6 vdn b6n, quyt5t dinh ktr6c li0n quan dt5n rli6u 

^franf, ,* xu6t cria
c6ng ty.

Qc xdy dUng HQ th6ng quin ly ch6t luqng
ISO 9 vd chimg nhpn hgp chudn hqp qry
VietC !, chdtluqmg ngdy 03/02/2018.

Nam 2017 Ban girim d6c vd c6c bQ ph{n quin ly C6ng g danS luc, cO ging d0 duy
tri ho4t rlQng sin xu6t 6n dfnh. GiSm atic Cong ty dathgc hiQndring c6c chric iainnhiem
yq.cflng nhu di0u hanh c6c c6ng tdc qutn fy COng ty theo dring criJquy rlinh ph6p luflt vd
Ei6u lQ Cdng ty.

tip til ccrn bdo sO tZ vdo Nha Trang - Kh6nh
trgng d6n doi sdng cria nhdn ddn, c6c ho4t

trong qu!, 412017. HDQT cflng dZ phOi trgp
sta chta kip thdi nhirng h4u qui cria ccm bdo
tr0 14i.

Cung vdi nhfrng n6 lgc vugt qua kh6 khdn cria t4p th6 CBCNV C6ng ty, sU chi d4o
kfp thdi cria HDQT, c6ng tiic quin ly tli0u hdnh hi6u qu6 cia Ban Gi6m d5c-da g6p phan
cho c6ng ty hoan thanh c6c chi ti6u md EHDCD ndm20r7 ir5 giao.

TIT. TONG XNT HOAT DQNG CUA HDQT NHIEM rI rr QO1I..2OI7):
1. Ou6 trinh hinh thdnh vd ph6t tri6n cria C6ng tv qua nhi6m kj, II:
C6ng ty CO phAn 86 t6ng ly tdm

2810212008. Tr6i qua 10 ndm hinh thanh,
h4"g dinh thuong t i9" cria minh tr6n thi
thi6t bi theo hu6ng co khi h6a, tu dQng h6a
tdngndng su6t lao c10ng, gi6m bot citc.6ng o lao dQng. c6ng ty d6
b6o to6n vtin dAu tu, lgi n1ru0, vd c6 tuc dEu qrryct'oiroco""tic,
nrm. Cdng 6n vi6c ldm, ti6n lucrng, thu nh6p v ngucri lao dQng dugc
dim b6o vd tdng ddn tring ndm. D{c biQt tiong nhiQm ki II, C6ng ty A{ + ndm lidn".fri tra
mric cd tuc cho co dong v6i tj' rc z0% (dd daqi DHDCi cdc namlhang ntxiitl.

2. K6t qui m6t s5 chi ti6u tdi chinh nhi6m kj,II (2013-2017):

Theo sO tiqu tii chinh tir ndm 2013-2017 dd dugc ki6m to6n,:HDeT rh6ng k0 mQt s6 chi
ti6u chinh nhu sau:

I
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TT Chi ti6u NIm 2013 NIm 2014 Nlm 2015 Nlm 2016 NIm 2017 T6ne cdns
1 Doanh thu 41.450,7 70.044.7 56.354,4 80.6s4,2 80.912,0 329.416,0
2 LN Sau thu6 2.112,7 7.334,4 5.561,4 7.613,9 4.440,2 27.062,7
J Viin tlidu tG 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
4 cri tric 9,syo 20% 20% 20% 20%

Tu cudi ndm 2015 do nhu cAu cria khSch hdng vd dC Aa dpng h6a trong viQc lcy tt5t trqp

,u:p "..:lS 
tv grng dd ti6n t6t.voi l. gr li"t;io. ,hi;G 6 8"..0"e^"inh (c6ng ty cp

lc! thuflt n6n m6rg c6 try sd chfnh tai Hi NOi). Vi vdy 2 ndmnay, ngodi doanh,h, J";"6,,
doanh thu xay lip cria c6ng ty cfing tdng hcrn so vdi c6c n6m tru6c.

IDQT Cdng U ghi nh0n su n5 lgc cria Ban Gi6m tl6c vd su dodn ki5t, cii ggng cintdt
eua, dd cung HDeT hodn
i t6 chric kh6 t6t c,6ng titc
irng ngdnh dC khing dinh

rv. pHrIoNG HTIoNG KE HOACH NAVI zors
1. Tinh hinh chung

rnfc cao vd n6n tang kinh t6 vi m6 dAn dugc
g cho ndm2018. Tuy nhiOn bOn c4nh nhfing

77, nhlln dinh qua Ql!, ll20l8 cho th6y
kh5n, th6ch thric bdi di6n bi6n phhc @p

cria thdi titit, bit5n aoi mri hdu, thu6 nh{p khAu mOt s6 rnflt hang ....

ki6m kh6ch hdng, md rQng thi truong Oii Oam bio ho4t dOng SXKD trong ndm 201g.

Ndm 2018 C6ng ty ti}p Luc t6 chuc S)C(D cdc shnphAm truyOn th6ng d6p tmg y6u ciu
xdy dpg co sd ha tAng cria thi trucmg dia phuo g vd khu vuc.

TrCn dia bdn Khdnh Hda vd c6c tinh tdn c4n sE c6 m6t s6 dU rin c6c khu ddn cu vd c6c
c6ng trinh cdng dugc triOn khai vd dang thpc hi6n nhu :

+ Xdy dwrg mQt s6 khu ddn cu vi t6i dinh cu nhu : Thrii Xudn, Mi Gia, Ngg. Hiqp,
Phudc Long, An Binh Tdn.....

+ Khu nhe d th6p tAng NOTT cria XN 1 Hud Nha Trang

+ Khu d6n cu O6t tanh - vihh Th6i

+ Khu vdn phdng ldm vi6c nhd m6y NON-BET... - tinh ptrt"yen ...

2.K6 ho4ch n5m 2018:

a.Kiiho4ch SXKD

- Doanh thu kt5 ho4ch : 55.000.000.000 itr6ng . :

- Loi nhuAn k6 ho4ch sau thu6 :3.272.000.000 d6ng

C
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- Mfc chia cd tric k6 ho4ch : I5o/o

b. K6 ho4ch tIAu tu

.Can cri thi truonrg ndm 2018, C6ng ty dU ki6n se dAu tu thOm mQt s6 thitlt bi, khu6n
cgc, 6ng BTLT vd mQt sO ttri6t bi kh6cOe Aap ring dugc c6c y6u cAu ve ti6n d6 

"a 
f.fr6i

luqng cung cAp sdn phAm cho khdch hdng.

ci6 tri dAu tu kti ho4ch ndm 2018 ld : 3.500.000.000 d6ng
Nguin kinh phi: Tir Qu! dAu tu ph6t tritin cria C6ng ty vd v5n vay (n€u thiiiu)

.C6oe fy sE trinh HDQT quytit dlnh thdi di6m vd quy mO eAu tu phi hqp vdi y6u cAu
sin xuat kinh doanh cria c6ng ty, nhu cAu kh6ch hdng vdlinh hinh thi trudng.

3. Cic gif,i phip thrpc hi6n k6 ho4ch :

Dti thgc hiQn t6t kti.hoach n[m 2018, phdt huy nQi luc, g6p phAn h4n chti c6c t6c
d6ng ti6u cuc cta c6c ytiu to khacn quan c6ng ry cAn thgc hiQn "i giiiph6p:

- Td chric tdt c6ng t6c sAn xuat,. tli6u chinh vd b6 tri ddy chuydn sin xu6t hqp ly dC
t[ng ndng su6t lao dOng, d5p ung nhu cAu cria thi trucrng trong timg giai do4n.

- Tdn itip thi, gi6i thiQu s6n-phAm, titip can vd chri dQng tim ki6m
kh6ch hdng, n, theo d6i ti6n dd tri6n khai c6c du dn cria Tinh AC 

"U. 
tii5r,

thucrng th6o hqrp d6ng .rng .6p s6n phAm b6 t6ng.

- TA.ng cucrng c6ng t6c qu6n tri cdng ty, duy tri vd dim bAo hiOu luc cria hQ th6ng
quan ly ch6t luqng ISO 9001-2015. fiOt n-eL tni p[i, ndng cao hiQu qua khai th6c, sri au.i
m6y m6c thi6t bi de dAu tu xdy dfng.

- T6 BTL
thi phdn cu khai
trong cung cAuI

mua s5.m vdt tu, thi6t bi.

- Quan tdm gi6i quytlt ndng cao ddi sdng, tiAn lucmg, thu nhflp NLD. C6 ch6 dQ khen
thuong hQp ly, phu hqp vdi di6u kiQn kinh doanh cria C6ng ty nhim khuy6n khich, dong
vi0n kfp thdi ddi ngfl CB CNV hodn thdnh k6 hoach duoc giao.

- BAo dim an todn lao dQng, thpc hi6n dAy dri vd nghiOm tfc quy trinh v4n hdnh s6n
xuat, phong ch6ng ch6y n6, ngdn ngira tai n4n tao oong vd rui ro kinh doanh.

tctit thric nhiQm kj, n nhiQm kj, 3
(2018-202D d|tiilp fuc di at hring t6i tin
L- ?- J ,
tucrng rlng vdi sp chi r14o 6i d6c vd todn
th6 c6n b0 nhAn vi6n C6ng ty; SU ring hQ, ita
Quy vi cO d6ng t4i E4i hQi ndy cflng nhu b ua
c6c kh6 khdn trd ng4i vd sC ho4t d6ng hiQu cO
tl6ng th6ng qua.

Kfnh chric Quy vi clai bi6u, todn th€ Quy cO d6ng sric kho6, hanh phric vd thdnh dpt.
Chric Dai h6i thenh cdng t6t de.p I

TM. HQI DONG QUAN TRI
Chfi tich
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PHU LUC
nAo cAo rixn niNn euAN rry coxc Ty

1. Crlc Nghi quy6t/ Quyilt tlinh cfra ffqi a6ng quf,n tri :

\r
.)

la
/\?.
:-\'

2.Cic cuQc hgp cria IIQi tl6ng quin tri:

STT s6 Ne/ eD Ngnv NQi dung

0l 02/2017tQD-
KCE-HDQT 1910U2017 PhO duy0t quy6t toiin qu! lucrng ndm 2016

2

J

;

03t2017tQD-
KCE-HDQT 1910U2017 PhO duyQt k6t qui thgc hi6n dAu tu ndm 2016

u6t20t7tQD-
KCE-HDQT 19/01t2017 Trich l4p qu} dU phong ph6i thu ng kh6 cldi ndm 2016

u6/zul7lNQ-
KCE-HDQT 13/0312017 Td chric Dai hQi d6ng cd ddng thudng niOn ndm 2OI7

5

6

09t20t7tQD-
KCE-HDQT t4t3/2017

r'2t2ot7tQD-
KCE-HDQT 1s/3/2017

Thanh lAp bant6 chfc oa@
nrcnnam LuI/

7
I4t20r7tQD-
KCE-DHDCE 2214/2017

Nghi quy0t Dpi hQi ddng c6 OOngthucrng niCn ndm
2017

:
9

Isl20t7/QD-
KCE-IDOT 2sl4t20t7 Khen thuong theo nghi quyc@

lhqglg nilnndm2}lT
r8t20t7/QD-
KCE-HDQT 25/4/2017 Ph€ duyQt vi6c tham quan, nghi duOngbho CB CNV

10

11

t9/20t7/QD-
KCE.HDQT ts/sl20t7 Bd nhi6m Ph6 Girim d6c COng ty
23t20t7tQD-
KCE-HDQT t3l6t20t7 chi trd c6 tric dgt2ndm2016

12
4st20t7tQE-
KCE-HDQT 04/12t2017 Tam img cO tuc dot 1 nFLm 2Ol7

13
46t20t7tQD-
KCE-HDQT 13/12t2017 Quy6t dinh lira chon C6ng ty ki6m torin b6o c6o tai

chinhndm20lT

14
47l20t7tNQ-
KCE-HEQT 13/12t20t7 PhO duyQt don gi6 ti6n lucrng ndm2OLT

STT Thinh vi6n
HDQT Chric vu s6 ru6i trqp

tham dg rv I0
Lf do
khOng

tham du
I Nguy6n Quang Ti6n Cht tich HDQT 8 100%' 0

2 L0 Duy Criu TV HDQT 8 100% 0

J Nguy6n Phu6c VInh KhAi TV HDQT, 8 r00% 0



THU LAo, TrEN LI/oNG va cAc rnoAN r,gl icn rnAc
cONc ry cHI rnA cno HDer, BKS, GD NAnr zorz

I
t
I

TT Ien Chric vg Tian thi
lao

Ti6n lu'ong

Thu'6ng vugt
LN nEm 2016

nhfn n5m
2017

TiAn
thuOng

khdc

Thu
nh4p
kh:ic

T6ng thu
nhAp

I H6i tl6ng qufln tri

I 72.000.000 67.500.000 139.s00.000

2
LC Duy
Cuu

TV
HDOT

48.000.000 45.000.000 93.000.000

3

NguyCn

Phudc
Vinh
Khei

TV
rDQT,
ulam doc

48.000.000 471.t58.348 l3 s.000.000 654.158.348

4
Dio Thi
H6ng
Thinh

Thu h!
C6ng ty 24.000.000 22.500.000 46.500.000

II Ban Ki6m so6t

I Nguy0n
Thanh
uan.Em

Tru0ng
BKS

48.000.000 45.000.000 93.000.000

2 Phan
rhj
Thanh
L{

TV 24.000.000 22.500.000 46.500.000

J Phan
Thi Vdn
HE

TV 24.000.000 22.500.000 46.s00.000



lA NG TY CO PHAN I CHU NGHIA VIET NAM
u do - Hanh nhfic

A.

Y TAM PTEN LIIC
A.NH HOA

(r ,rD 
^rt^^ 

rr,-^-^^TP. Nha Trang, ngdy 26 thdng 04 ndm 2018

BAo cAo cua BAN rrrcu soAr
TAr DAr rrQr oolc c6 ooNG Trruof{c NrtN NAvr 2018

Kinh thua: DAi hQi tliing cd a6ng c6ng ty

Thgc hiQn nhigm W cria Ban ki6m soSt quy tlinh tai LuQt doanh nghiQp @uat s6
68l2Ol4lQH 13) vi Di6u l. TO chric vi ho4t dQng C6ng ty.6 phan BO T6ng Ly tim
DiQn Lyc Khtffi Hod;

Cdn cri Nghi quytlt DIIDCD thucmg ni6n nim 2Ol7 cria C6ng ty c6 pha" b6 tdng
ly tdm DiQn lgc Khffi Hda th6ng qua ngey 22104/2017;

Cdn cit B5o c6o tdi chinh ndm 2017 cria COng ty CP BO t6ng ly tdm DiQn Lpc
Kh6nh Hda dd dugc kitim toSn boi C6ng ty TNruI Ki6m tofun FAC-Chi nh6nh Nha
Trang.

Ban ki6m so6t b6o c6o D4i hQi d6ng cO d6ng kh6i qu6t vA ho4t dQng quin ly cua
FDQT vd Ban di6u hdnh Cdng ty trong ndm 2017 vd nhiQm ky II ( 2013--2017) vli
r*rfrng nQi dung cu th6 nhu sau:

I. Tinh hinh thgc hiQn Nghi quy6t tIAi hQi ddng cA ddng thulng ni6n n5m
2017 z

l.Nghi quy6t vd chia cA tf'c vi phffn ptriii lgi nhufln nim 2016:

Don.vi tfnh:

STT NQi dung Nghi quy5t Thr;c hiQn THATQ
(%)

Loi nhufrn sau thu? 7.613.910.738 7.6L3.9t0.738 ru0

1 Chia cd trfrc 3.000.000.000 3.000.000.000 100

2 Trich l$p cic qui 4.613.910.738 4.613.910.138 100

- Qu! Ddu tu phdt tridn
3.013.910.738. 3.013.910.738

100

- 81ry khen thadng+thubng BDH 1.400.000.000 1.400.000.000 100

- Qui philc lqi 200.000.000 200.000.000 r00

Nhu vpy: C6ng ty thgc hiQn thing viQc phdn pnOi tqi nhufn, trfch lAp c6c qu! ndrn
2016 theo Nghi quyiit DFIDCD ndm 2017 .

L
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2. Nghi quy6t vii tt,5c hiQn k6 ho4ch SXKD nIrm20l7t

Chi ti6u DVT K6 ho4ch I'huc
hi.6n

OhTHJI<H so tgyOt

A B (1) (2) (3):(2y(1) (4):(2)-
(l)

Doanh thu thuAn TriQu.tI 50.000 80.677 161,35 30.677

Doanh thu hdng h6a TriQu.d 3.217 3.217

Doanh thu sdn phiim Trigu.d 50.000 60.999 122 10.999

Doanfu thu khdc ( NVL, vQn
chuy€n,ep cgc)

Tri6u.d
16.46r 16.461

Lgi nhufn sau thu6 TriQu.tI 3.120 4.440 142,31 1.320

Tf'suit LNST/v(in g6p o//o 20,90 29,60 142,31 8,9

Nhfn x6t: Nim 2Ol7 C6ng ty il6 hoin thenh vufi r5t cao k6 ho4ch vd doanh thu
(dpt 161 ,35o/o)-ngay6n nhdn chir ytiu do tdng doph thu sin ph6m (tdng 22%) vi doanh
thu kh6c ( chri yi5u h dich vu 6p cgc, v4n chuytin) , 1gi nhufln sau thu6 d4t l42,3lYo so
nghf quy6t DHDCD thdng qua.

3. Nghi quy6t viithgc hign kti hopch tl0u tu nIm ,017:

DVT: triQu d6ng

. Nh$n x6t: so kti hoach chi d4t 86,560 , chri ytiu li gi6m 1| gi6m gi6 dAu !u mua
ndi trgn bC t6ng sicoma do c6ng ty thay ctdi phucrng 6n nhfp khdu tu Trung Qu6c thay
vi nh4p khAu tu Y.

a. Nghi quy6t vii ttrt lao IIDQT vir BKS:

Cdng ry de thUc hiqn tra thri lao HDQT vd BKS cltng theo nghf qry6t,, tdng thu
lao di tri trong ndm ld: 288.000.000 i16ng.

;

rl
t

\
i)

I\

2

STT NQi dung Nghi quy6t Thgc hign 'tii)u
1 M6v hdn cOt th6p 6ne

d6ns tli6u khiCn CNC
Dll0o)

c6ne tu
(D3oo- 1.300 1.150 88,46

2 NOi trgn trpm trQn Sicoma 1.200 723 60,25

3 Mi xqong c6t th6p tiAn ch.5 vd hQ
th6ng diQn"

700 714 102

4 Khu6n c5c lopi 1.250 1.068 85,44

5 Thi6t biphpc vu sin xu6t 200 370 185

A.

TONG CONG 4.650 4.025 86,56

Bdo cdo cila Ban kidm sodt DHDCD thfing ni6n ndm 201 8



5. Ngh! quy6t th6ng ntrft thr;c hiQn ki6m toin b6o c6o thi chinh nim
2017:

C6ng ty ddthUc hien ttring Nghi quytit cira DHECD nim 2Ol7 v6 viQc ki6m
to6n BCTC ndm 2Ol7: chgn -O"g ty- TNHH Ki6m toan FAC-Chi nhdnh Nha
Trang thUc hipn kii5m torin b6o c6o tii chinh ndm2}17; trinh t.u, thir tgc thlrc hiQn,

ky hqp tl6ng ki6m to6n dring theo DiAu lQ C6ng ty.

6, Drf ki6n phfln ptr6i tqi nhufln nilm20l7:

Ban ki6m so6t nh6t ffi voi k6 hoach chia cd tric theo du kii5n cua HDQT COng ty
cO d6ng ( cO tric vd
pha" cho ngudi lao

h hei hda lqi ich c6

henh vd ngudi lao tlgng trong Cdng ty.

II.VA ho4t tlQng cria HQi ddng qufrn tri, Ban gi6m tl6c COng ty nlm 20172

. - Trong nlm HDQT. il6 thUc hien
quytit dinh vd ph6 duyQt k6t qui d6u tu,

GiSm d6c c6ng ty.

- C6ng t6c k6 to6n, b6o c6o, th6ng kE thUc hiQn <IAy itir, kip thoi, dirng quy tlinh.

Hodn thenh nghia vU vdi ngdn s6ch Nhd 6c, c6ng b6 th6ng tin tl6y dri theo quy tlinh
hien hdnh.

m. VA b6o c6o thi chinh'nilmhll7:

Sau khi xem x6t B6o c6o tii chinh ndm 2017 dugc fap Uoi COng ty TNHH Ki€m
toan FAC-Chi nh6nh Nha Trang, Ban ki6m so6t th6ng ntr6t voi b6o c6o tai chinh nim
2Ol7 dd tlugc ki6m todn(phu lqc 1,2).

3

Dvt: tr

STT Chi ti6u NQ TH o/.THtl{H

1 Loi nhudn sau thuO 3.120 4.440 142,31

2 Chia cii tuc 2.250 3.000 133,33

3 Trich lpp c6c qu! 870 1.440 165,52

- Qui DTPT 340

- Quy KT + thuong BDH 900

- Qui philc lqi 200

Bdo cdo ctia Ban kidm sodt DHDCD thudng ni€n ndm 20 I 8



1. MOt s5 chi tiOu co bin trong b6o c{o tii chinh ndm20l7 nhu sau:

STT Chi ti0u NIm 2017 NIm 2016

I T6ne tiri sfln 43.727.994.237 42.878.016.648

I Tii sin ngin han 24574.s38.299 24.633.472.076

PhAi thu kh6ch hans 13.331.ss7.153 7.963.904.140

Hine t6n kho 4.756.2t7.998 5.869.380.735

2 Tdi sAn dii han 19.153.455.938 18.244.544.572

Tdi sdn cO Oint 18.917.376.604 18.0t4.549.367

II t6ne neudn vdn 43.727.994.237 42.878.016.648

I No phii tri 12.952.870.025 t2.793.136.s33

No nein han 12.952.870.025 r1.746.983.001

No dii han t.046.153.532

2 Vtin chii so hfru 30.775.124.212 30.084.880.1 15

V6n e6p cira chtt so hiru 15.000.000.000 1s.000.000.000

ilI K6t quf, kinh doanh

I Doanh thu thuin 80.676.999.160 80.602.142.129

2 Loi nhudn trudc thu6 5.s52.746.822 9.s96.332.296

J Loi nhuAn sau thud 4.440.244.097 7.613.9t0.738

4 Ldi co bin tr6n c6 phitiu 2.893 4.009

Nhfln x6t: doanh thu n[m 2017 cao hon doanh thu ndm 2016 ( tlng O,lyo ) nhmg
lqi nhufn sau thu6 ndm 2017 chi blng 58,3lyo ndm 2016 ( tucrng tmg gi6qr 3,17 ty
t16ng. Nguy6n nhdn chu yiSu nhu sau:

- Gi6 v6n2Ol7 tdngrdtnhi6u so vdi 2016 ( tdng 5,45 ty tt6ng tuong ung ty trgng
g 6,68Yo so voi n[m 201

d hLm 2017 kh6ng tdng
g hiQn quabing so s6nh

4

Dvt: TiQu d6ng

Chi ti0u NIm 2017 NIm 2016
Ch0nh lQch tlng

(+), gif,m (-)

Doanh thu thuin 80.677 80.603 74

Gi6 v6n hdng bdn 67.813 62.364 5.449

Ty trgng % gi6 v6n
/Doanh thu

84,05 77,37 6,68
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- Gi6 v6n hdng b6n tdng do c6c nguyOn nh0n sau:

+ Gi6 nguyQn vflt lieu xuAt sen *u6t tdng cao, chtr yiSu ld th6p dg img l1rc, th6p xdy
dwg ( th6p trdn ), tol ldm m4t bich cgc. Gi5 xu6t kho binh qudn th6p (mg lgc tdng gdn
3004, th6p xdy dUng ( th6p tron) t[ng l9o/o,tol ldm m{t bich cgc tdng l5o/o, cilttdngtrdn
8yo , da tdng tr6n 2Yo so v6i n5m 2016. C6c ytiu tti ndy t15 ldm tdng giit v6n 3,52 ty
d6ng.

+ Chi phi thu6 dich vU 6p cgc vi vfn chuytin tdng 1,6 tf d6ng.

Nhu vpy, do tlng gi6 nguyEn vft liQu vi chi phi thu6 dfch yU 6p cgc vi vfn chuy6n
ndm2OlT d[ ldm gi6m lgi nhu4n so vdi ndm20l6 : 5,12 t] d6ng.

2. Phfln tich m6t sii chi ti6u co bf,n:

- Qua bing c6c chi ti6u tr6n, cho th6y ktit thric ndm 2Ol7 cdc chi s5 vC ndng lgc
tii sin, co cAu tdi chinh, khi ndng thanh tod , kh6 ndng sinh loi vAn 6n tlinh; dim b6o
kh6 nlng thanh toan thanh todncic kho6n ng cria Cdng ty.

3. VA c6ng ng phf,i thu :

Tpi"ngdy 3lll2l2}l7 cdngnq phii thu kh6ch hdng h 13.331.557.153 d6ng, chitim
30,490 t6ng tdi sin;43,32o/o v6n chir sd hfru cira C6ng ty. Trong tl6, ng kh6 ddi vi qu6
h4n thanh to6n t6n ilqng tltin ngiy 3l th6ng 12 ndmzOLT ld, 3.473.248.530 d6ng, C6ng

ry de trich lfp dg phdng 1it3.341.415.390 cl6ng ( theo phu lpc 3).

{ Trorlndm2}l7, C6ng ty ddthu hdi dugc 03 ktr6ch ng kh6 tldi t6n tlOng tl6 trich
lflp du phdng Fong ndm 2016 ld: Cdng Ty CP DT & XD HUD 405 Binh Dinh:
343.518.900 ddng, Cty 9P Long YiQt:9.712.560 d6ng, Cty CP D6u Tu vd XD
HUD l: 138.270.925 ddng, CN Cty TNHH MTV VT Hung Vucrng -)Ot128:
17.324.301tl6ng .Tdng cQng: 508.82 ;.686 ildng. COng ty <td hoan nhflp giim chi
phi theo quy tlinh.

,/ Ba kh n Tri Ngag
Thanh Trang ( s6'

tiOn 13 302 tl6ng).

TT Chi ti6u NIm 2017 NIm 2016

1 Tii sin dni hanlTdns tii sin 0,44 0,43

2 Tii sin nsinhanlT6ne tdi s6n 0.56 0,57

3 Nq phii tralT6ne nzu6n v5n 0,3 0,30

4 .lxiNzu6n v6n CSIVTOng nzu6n v6n 0,7 0,70

5 Khi nlns thanh to6n nhanh flAn) 1,53 1,60

6 Khi ndne thanh to6n hiOn hdnh 0An) 1,9 2,1

7 Tf su6t lqi nhufn sau thu6/T6ng tdi sdn
(ROA)

0,10 0,18

8 Tj,su6t lqi nhufln sau thutiA/dn CSH
(ROB)

0,14 0,25
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/ SO trich lap dg phdng nq phii thu kh6 iloi ph6t sinh n[m 2017 ld: 189.919-445

tIdng.

/' SQ con phii trich lOp (do chua tttr tuOi \v q16h4n theo quy tllnh) ld: 131.833.140

tl6ng. 56 chua trich lap sE 6nh huong ct6n k6t qui kinh doanh nim 2018 cria Cdng

ty (Bdng k€ chi ti€t kdm theo).

/ Phln 16n c6c c6ng ng kh6 ddi de trich 10p du p-hdng, c6ng ty ilang ti6n hinh lim
thri tuc kfiOi kie; tpi tda 6n cilc c6p nhrmg tti5n thcri tti6m 3lll2/2017 chua c6

quyei <tinh gif,i quyCt c6 hieu lgc nio ctra tda 6n circ ciry c6 thAm quyiir.

/ chiti6t mQt sii t<trictr ng c6 sti nq kh6 ddi ktur li:
. C6ng ty TNHH XD Thinh Hodng:.ph6t sinh ng tu ndm2012, sO tiAn cdn ng di5n

ngat 3llt}l2}tT b 619.136.760 <l6ng. Ndm 2Ol5 c6 x6c nhfln ns vd cam k6t trh

:O triQu d6ng/th6ng. Dtin nay Cdng ry nay kh6ng thpc hiQn theo cam k6t.

o COng ty CP DT & XD HUD 1.02:,ph6t sinh ng tt ndm 2010, s5 ti6n cdn ng d6n

ngeyi ittztzofi le 553.178.a70 d6ng. NEm 2011 c6 x6c nhfln no. D6n nay v6n

chua thanh to6n.

o C6ng ty CP DT & XD HUD 3: ph6t sinh ng tu ndm 2012, sii ti6n c.dn ng d5n

ngay :1n2l2OI7 ld 409.658.St2 dOng. Nim 2011 c6 x6c nhfln nq. D5n nay v6n

chua thanh to6n.

. COng ty TNHH TV & XD Hei Long : phit sinh ng tu n[m 2013, sO ti6n cdn ng

den;gAy 3lll2l2}l7 ld 252.097.302 <t6ng. Kh6ng c6 x6c nh0n ns. HiQn nay dd

nglmg ho4t dQng, chua lim thir tpc gidi thO.

. c6ng ry TNHH TV & XD Ta1\ry.9rl1gl p,h6t sinh ns tu nIm 2.0^13, toticrt
cdn nq dtin ngdy 3lll2l2}l7 liL 270.115.840 tl6ng.Kh6ng c6 x6c nhfn ng. DOn

nay v6n chua thanh to6n.

o DNTN Qu6c Titin : ph6t sinh nq tu ndm 2073, sO tiCn gd., t q .din neeV

31lt2l2}l7 ld 200.695.890 d6ng. Ndm 2014 c6 x6c nh?n ng. DOn nay vdn chua

thanh to6n.

. Cty !P Xay Dung T6ng trqe \hu }ang- : 
- 
ph6t sinh ng tu ndm 2014, s6 ti6ncdn

nq diin ngiy 3lll2l2ol7 ld 280.687.273 d6ng. N[m 2016 c6 x6c nh0n ng. D6n

nay v6n chua thanh toan.

. Cry qP )D DT Ph6t Tri6n Bach Plrq 1^5'. ph6t_sinh ns tu ndm20l4, sO11;o cOn

nq <liin ngdy 3lll2l2\l7 ld 182.607.750 cl6ng. Kh6ng c6 xdc nhfln ng. DCn nay

v6n chua thanh to6n.
. Cry TNHH Duong Anh: ph6t sinh ng ndm 2014, lO ti,Cn cdn ng d5n ngdy

3lll2l21l7 liL lfi.qgZ.l+8 ttdng. C6 x6c nhfn ng 2014. D6n nay vdn chua thanh

to6n.

4. C6ng tic titin luong:

6
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doanh thu dlch vq vAq chuy6n vd 6p cgc. Nhu vfly trich qu! lucrng theo doanh thu nlm
2017 ld 11.610 triQu ildng-lao ttQng binh qudn 135 ngudi+iCn luong binh qu6n 7,17 triQu

d6ng/nguoi lthing), il6 chi ti6n luong tu*g rmg 9.070 trigu tl6ng tttin ngdy 3lll2l2}l7.
Tai ngdy 3tll2l2}17 , qu! luong phii tri ttit au sang ndm 2018 ld 2.540 triQu tl6ng, dt5n

ngey 3ll03l2}l8 C6ng ty de chi tri hiSt cho nguoi lao dQng.

HDQT C6ng ry de ph6 duyQt tlon gi6 ti6n luong theo quyiit dinh sO qllZOtllQD-
BTKH-HDQT ngdy l3ll2l2017.vd quy6t to6n theo qryiSt dinh sO OL/2018/QD-KCE-
HDQT ngiy L6/011201,8. Qua ki6m trathdy r[ng Cdng ry de thuc hiQn viQc trinh duyQt,
quy6t to6n vi phdn ph6i ti6n luong theo thing quy tlinh cira ph6p luQt hiQn hdnh vd tli6u
16 Cdng ty.

5. vAi cOng tic ki6m kO, d6i chi6u c6ng nq:

. - C6ng t5c kiiSm k€ d6i chitiy c6ng ng thoi cli6m 3l/1212017: c6ngW qd,thlrc hiQn

ki6m kC tei iun ,Ao c,l6i n6m ,ktit qua ki6 n kE tdi san kh6ng c6 thira thii5u; viQc tt6i
chitiu c6ng ng tuong AOi AAy dri, c6ng nq phii thu (23138) dat 60,5Yo , phiti fie O7D3)
dqt73,9lo/o.

rv. xnr euA Mer sO cni Trfu rAI cniNH NITTEM KV II ( 2013-
2017)

l.Tinh hinh sin xudt kinh doanh:

Dvt: TriQu il6ng

STT Chi ti6u
NIm
2013

NIm
2014

Nim
2015

NIm
2016

NIm
2017

1 Doanh thu thuAn 41.425 69.969 56.292 80.603 80.677 328.966

2 LN sau thu6 2.113 7.334 5.561 7.614 4.440 27.062

aJ -.4 -. Ivon oleu le 15.000 15.000 1s.000 15.000 15.000

4 Tj,sudt LNSTA/DL
(%) 14,09 49,89 37,07 50,76 29160

5 DAu fir 243 t.t7t 2.910 916 4.02s 9.265

- D6u tu XDCB vi
mua sim MMTB

243 t.t7t 2.910 916 4.025 9.265

6 Ti6n luong BQ (triqu

ddng/nguoilthfung)
5,03 6,93 5,92 6,79

.

7,17

7 Phdnph6i LNST 2.113 7.334 5.561 7.614 4.440 27.062

- Chia c6 tuc 1.425 3.000 3.000 3.000 3.000 13.425

7
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- Qui KT, PL 299 1.200 1.200 1.600 1.100 5.399

- Qui DTPT 389 3.1 34 1.36r 3.014 340 8.238

( chi tiau phdn phiii lqi nhuqn ndm 2017 ld dw ki€n trinh DHDCD 2018 th6ng qua )
2.Dinhgi6 mQt s6 chi ti6u trong nhiQm kj:

nhiQm lffiJilI l?:"',i,"Z',Jl#JlH:13",:i;1
lao tIQ vuot mric k6 ho?ch, hi6u qui kinh doanh
ngey cdng cao, cU th6:

- Chi ti6u doanh thu: c6c ndm c6ng ty t16u duy tri mtc tdng truong doanh thu
cao.Doanh thu binh qudn hing nim tdng. So voi n[m 2013 doanh thu ndm 2017
tdng95%o, qua d6 phf,n 6nh sp n5 lgc trong c6ng t6c thi trucrng cira Ban ili6u hanh
c6ng ty.

- VO chi ti6u lqi nhu6n: tdne lqi nhu6n sau Ol7 liL
27,06 ty t16qg, ti su6t lqi"rrhufln ra tt"C nhuan
ndm 2017 bing 210% lgi nhuQn sau thu6 thui5 /
VDL tdng tu l4,09ohndm20l3ldn29,6o/o trong ndm20l7 li mQt thenh ffu tl6ng
tA
k0 ctia cong ty.

- VA vigc chia c6 tric cho c6 tl6ng: t6ng sO t 3-2017 )
liL 13.425 triQu tt6ng. Ti 19 chia c6 tuc th tuc binh
qudn ld 17,9o/o.Su05 nim cti d6ng dd thu 6p.

- VC viQc d6u tu,
d6u tu trong 05

tlng n[ng sudt I
cing cao cira kh6ch hang vi giil vfrng uy tin <16i vdi kh6ch harg.

- Vd thu nhap cira ngudi lao dQng: ti€n lucrng ndm2OlT bing L43% ndm20l3.
NgoAi ra, theo kiit qu6 kinh doanh hing nam, Oai hQi <I6ng .ild6r,g tld phdn ph6i
tu lqr nhufn sau tlu6 cho ngudi lao d{ng C6ng ty qu} khen thucrng va pnric tqi,
trong 05 n6m de fiich quf KT,PL Ld 5,4 tf d6ng nhim clQng vi6n lJruy5n khich
ngucri lao dQng , g6p phAn quan trgng t4o ra higu qui cao cho c6ng ty.

v,W HOAT D9NG c0,q. rIeI DONG euAN TRI, BAt[ cr.ANr Doc, BAI\
7rt^

KIEM SOAT NAM 2017 VANTTTEM Ky 2013-20L7

l.Vd ho4t ilQng cria HDQT vi Ban gi6m d6c

- HDQT ild thsc hiQn dAy
nghi quyet ddm b6o <l6p ung ki.p

dinh cua HDQT dd tlugc ban hdnh theo
Di6u lQ Cdng ty, c6c quyet ctinh c16u c6 sg
vi6n hgi cl6ng quin tr1.

- HDQT da thu tra tt6i tlilthi DiAu l€ t6.chiic vd ho4t.
ilQng cira c6ng ty phu luft vi di6u kien thpc tE cua C6ng ty
dugc DHECE th6ng henh quy clinh qudn lj'tii chinh, quy rlinh

(

I

I

!
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quin lf tdi sin ...Qua d6 viQc thlrc hiQn quin tj' c6ng ty c6 hQ th6ng vi dugc gi6m s6t

ch{t ch6 tu Ban kitim so6t , chc co quan quir lj' cira nhd nu6c , dim b6o tinh hinh tdi

chinh cira Cdng ty ngiy cdng 6n tlinh, minh bpch.

- Circ thenh vi6n HDQT ldm viQc vcri tinh thAn tr6ch nhiQm cuo, cAn trgng, kh6ch

quan trong vi6c thgc thi nhiQm vU.

kh6 khin, bat 6n nh.mg HDQT vd
t<6t, ptr5i hqrp t6t trong ili6u hdnh

b6o cO tuc cho c6 d6ng , tdng thu
o6n b6o hi6m theo quy ttinh vi thUc hiQn

Th6ng qua

nhiEm ky II t15 ho
ki5t, 6n dfnh vi ng

2.Vt ho4t tlQng cfra Ban ki6m soit

- Circthinh vi6n Ban ki6m so6t ho4t <tQng tIgc l4p, trungthlrc vi c6n trQng trong

pham vi nhiQm vg tlugc phdn c6ng. CLc th rnh vi6n tham gia ttdy clir c6c cuQc ho.p cira

Ban kii5m so6t ttinh lcj,.

- Ban ki6m so6t thgc hiQn gi6m s6t viec thUc hien ngh! quytit DHDCD cria HDQT

vi ban iti6u hnnh c6ng ty, tl6ng g6p y kirin vdi ban tli6u henh cdng ty thgc hiQn 
-rg[fttuc c6c quy chi, quy ilinh cira nhi nudc vi quy chQ nQi b0 cira cdng ty ddban hdnh.Ph6i

hgp vdi ban rli6u henh c6ng ty th6o g0, xir lf c6c t6n t?i tei chinh, cfuc giiriph6p quan 1i',

kinh doanh di5 vua ddm bf,o

tinh hinh tdi chinh cria C6ng
lflp du phdng clny dtlQua t16

tt6p img dugc y6u ciu cria D

VI.NHAN XET VA KIEN NGIII

1. NhAn x6t:

1.1 Vd k5t quf, ho4t ilQng nim20l7z

Nim 2017 kinh tti trong nudc tld
vdi kE hoach ttA ra (dqt 6,81% so vdi k6

lpi il6y, kinh tii vi mO tiiip tqc dugc git

gi6 nguy6n vflt lieu chinh tdng bi thiet h+i

trong Wy 4 nilm 2017 da anh huong d6n

cA ngudi lao tlQng C6ng ty trong nitm2077

I

I
;

I

I
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r,q.r sAN 3ut2l20t7 0u0u2017

n- rAr sAN NcAN HAN 24.s74.s38.299 24.633.472.076

I. tiiln vir cic khoin tudns tluone tiain 7.285.387.601 13.634.29s.840

1. TiAn 5.285.387.60t t3.634.295.840

2. C6c khodn tuong duone tiein 2.000.000.000

III. Cic khoin phf,i thu nsin han 10.321.325.344 4.906.972,623

1. Phii thu nein han cira kh6ch hdns t3.331.557.153 7.963.904.140

2. Tri tru6c cho nzudi bdn nein han 96.832.840 526.075.000

6. Phii thu neinhankh6c 234.350.741 77.316.114

7. Du phdne ph6i thu nsin han kh6 ddi (*) (3.34r.415.390) (3.660.322.63r)

IV Hhne tdn kho 4.756.217.998 5.869.380.73s

1. Hine t6n kho 4.7s6.2t7.998 5.869.380.735

V. Thi sfln nsin han kh6c 2.211.607.356 222.822.878

1. Chi phi tri trudc ns8n han s49.602.309 t76.367.673

3. Thuti vd cric khoin khric phii thu Nhi nudc
1.662.00s.047 46.45s.205

B- TAI SAN n^Lr HAN 19.1s3.455.938 18.244.544.572

I. C6c khoinphiithu dhihan 18.338.000 18.338.000

6. Phii thu dai hankhSc 18.338.000 18.338.000

II. Tii sin c6 ainl 18.917.376.604 18.014.549.367

1. Tdi sin c6 einn huu hinh 16.278.289.286 1s.31 1.869.585

Nsuv€n sid 44.253.162.479 40.227.716.836

Gid tri hao mdn lilv kdf) (27.g74.573.193) (24.91s.847.2s 1)

3. Tii sAn cti dinh v6 hinh 2.639.087.318. 2.702.679.782

Nsuv€n sid 3.309.623.271 3.309.623.271

Gid tri hao mdn my klfl (670.sss:9ss) (606.943.489)

VI. Thi sin ddri han khic 217.741.i34 211.657.20s

nANc cAN o6r rc ToAN

Phu luc I
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l. Chi phi tri tru6c ddi han 217.741.334 2r1.6s7.20s

rONG cgNG rAr sAN 43.727.994.237 42.878.016.648

NGUON VON

C- NO PHAI TRA 12.952;870.025 12.793.136.s33

I. No nsin han 12.952.874.025 11.746.983.001

1. Phii trinsuoi b6nnginhan 3.919.s06.26s 3.03s.355.612

2. Nzudi mua trd ti6n tru6c nein han r.r14.s60.266 5.756.871.1s1

3. Thuti vi c6c khodn phii nOp Nhd nudc 307.773.236 s90.306.2s3

4. Phai tra nsuoi lao d6ne 2.s39.8t2.415 2.029.038.966

9. Phei tre nein han khic 2.443.833.699 107.772.311

10' Vay vd ng thu6 tdi chinh ngin h4n 2.474.670.436

12' 
Qu! khen thudmg, phric lqi t52.7t3.708 227.638.708

II. No diri han 1.046.153.532

7. Phei ffe dii han kh6c 1.046.153.532

D- NGUON V6N CIIU SO HUU 30.775.124.212 30.084.880.115

I. V6n chi s0 hfru 30.775.124.212 30.084.880.115

1. Vtin e6p cira chir sd hfru 1s.000.000.000 1s.000.000.000

- Cd ohiAuph6 th6ns cd suyin bidu suvet
15.000.000.000 15.000.000.000

8. QuV tliu tu phdt tritin l3. 184.880. r 15 9.170.969.377

I 1. Loi nhuin sau thu6 chua phdn ph6i 2.590.244.097 5.913.910.738

- LNST chua phdn phi5i ki nav 2.590.244.097 5.913.910.738

roNG CQNG NGUoN v6N 43.727.994.237 42.878.016.648

Bdo cdo crta Ban kidm sodt
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sAo cAo xEr euA rroAT DQNG KrNH DoANH phu tuc 2

Dvt:

cni rrtu Nim nay NIm trudc

l. Doanh thu b6n hdng vi cung c6p dich W
80.684.716.433 80.649.725.197

2. C6c khoin giim tru doanh thu
7.777.273 46.983.068

3. Doanh thu thuAn vC b6n hing vi cung c6p dich vU
80.676.999.t60 80.602.742.129

4. Gi6 v6n hing b5n

67.812.507.896 62.364.463.212
5. Lqi nhufln gQp v0 b6n hdng vd cung c6p dich vu

t2.864.491.264 18.238.278.917
6. Doanh thu ho4t tlQng tii chinh

117.t54.774 51.500.93 5

7. Chi phi tdi chinh
55.754.s02 40.585.344

Trong d6: chi phi l5i vay
5s.754.502 40.s85.344

8. Chiphib6nhing
5.172.093.2t6 5.655.541.389

9. Chi phi qudn lj,doanh nghiQp

2.3t6.718.300 2.996.626.2s1
10. Lgi nhufln thudn tu hopt tlQng kinh doanh

s.437.080.020 9.597.026.868
11. Thunh0pkh6c 117.866.950
12. Chiphikh6c

2.200.148 694.572
13. Lgi nhuQnkh6c

tts.666.802 (694.s72)
14. T6ng lqi nhufn k6 to6n tru6c thu6

5.552.746.822 9.s96.332.296
15. Chi phi thu0 TNDN hiQn hdnh

1.1t2.502.725 1.982,421,558
16. Lqi nhufln sau thu6 TNDN

4.440.244.097 7.613.9t0.738
17. Ldi co bin trOn c6 phi6u

2.893 4.009

DHDCD thudng ni6n ndm2018Bdo cdo cila Ban kidm sodt

t3
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c6NG T'y ilc) {,}}aN cn r*xc uv rAnq $xEN Lv'c r<r{Amr* r$$A
L6 C5,6,7,8 fCN pac LOc - Vinh Phuong - TP. Nha Trang - tinh Khdnh Hod

Di6n thoai : 0258.6 256 699 Fax : 0258. 6 251 235
E-mail: Website:

CONG TY C}

ru[: 
't (tst;

chi

Nha Trang, ngdy 26 thdng 4 ndm 2018

r cAc vAu op cAx rHAo LUAN vA BrEU euyET
HQr OoXC CO DoNG THTIOI{G NrEN XAnn 2018

: QUY CO uOxC
CO PHAN NT TONC LY TAM DIEN LUC KHANH HOA

tri C6ng ty c6 ph6n BO tdng ly t6m DiQn tgc Kh6nh Hda xin gi6i trinh
a viro thio 1u0n vd bi6u quyt5t tpi Dpi hQi d6ng cO d6ng thudng ni6n

ndm2018 nhu sau:
* K6t qui thuc hi6n theo Nehi quy6t nim 2017

1. Theo sii tigu 86o c6o thi chinh d5 duqc ki6m tofn cria c6ng ty ndm 2017

DO nghi.Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua B5o c6o tdi chinh dd dugc ki0m to6n ndm
2017 voi c6c k6t qui sau:

- Vii K6 hoach SXKD:
Dvt :

TT Chi ti6u KO hoach Thuc hi6n TH/KH
01

02

Doanh thu thuAn s0.000.000.000 80.676.999.t60 16l,4yo

Loi nhuAn sau thuO 3.120.000.000 4.440.244.097 142,304

vd Dflu tu :

Can cri Nghi quytft DHDCD nim 2017 vd nhu cAu drip img titin d9 SXKD ndm 2017

Cgrg ty ddthuc hiQn vioc dAu tu v6i t6ng gi6 tri ld : 4.025.445.643 d6ng dqt 86,57"/" so v6i
kt! ho4ch. Kinh phi su dpng tu ngudn Qu! dAu tu ph6t triOn. Cu th6:

TT H?ng mgc tldu tu KG ho4ch Thgc hiQn O6THIKIJ

1

M6y hd1 c6t thdp 6ng c6ng tg
dQng di0u khi6n CNC (D300-
D 1500mm)

1.300.000.000 I .1s0.000.000

2
N6i trQn trpm trQn SICOMA
60m3/h(model MP 187 5 I 1250)

1.200.000.000 723.54s.455

3 Nhd xuong c6t thdp tiAn ch6 700.000.000 713 .630.07 5

4 Mua sdm khu6n c6c loai 1.250.000.000 1.068.01 t .07 5

5
Mua sdm thiOt bi kh6c phpc 4r":san xuat

200.000.000 37o2ss.i3s

CQNG 4.6s0.000.000 4.02s.44s.643 86,57o/o

2. Phuong 6n trich l{p cic qui, chia c6 tric ndm 2017

* Lgi nhu4n phAn ph6i sau thu6 n1m 2Ol7 ld : 4.440.244.09.7 d6ng. Dy ki6n phdn ph6i
nhu sau:

DVT : d6n

cAc vAN op ruAo LUAN ve srEu euvpr rAI DHDCD 2018



cONG Ty cO rHAN sE rONc r,y rAu DrDN LUc xnANn Hol
LO C5,6,7 ,8 fCN Ofc L6c - Vinh Phucmg - TP. Nha Trang - tinh Khrinh Hoi

Di€n thoai : 0258.6 256 699 Fax : 025 8. 6 251 235
E-mail:ctltbtlt.dlkh@,gmail.com Website: www.kpceco.com.vn

STT Cfc chi tiOu Trinh Dai h6i

01 Chi cd titc (20%) 3.000.000.000

02 QuV dAu tu ph6t tri6n 340.244.097

03
Qu! khen thucrng (Khen thaong Ban
di€u hdnh, HD)T, BKS, Cllf C6ng
tv)

900.000.000

04 QuI phric lqi 200.000.000

3. K6 ho4ch sin xudt kinh doanh vh tlflu tu nIm 2Ot8

Trdn co sd phAn tich ktit qui sin xuAt kinh doanh ndm2017, ph6n tfch tinh hinh vd dg
b6o thi trucmg nlm 2018.

Cdn cri n5ng lgc sin xuAt hiQn c6 vd k6 ho4ch dAu tu cria cdng ty nam 2018. Cdng ty
xdy flmg kti ho4ch n[m 2018 cp thi5 nhu sau :

O VE KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH:
+ Doanh thu k6 hoach

+ Lgi nhuan kii hoach sau thu6

+ Mric chia c6 tuc k6 hoach

: 55.000.000.000 d6ng

: 3.272.000.000 d6ng

: 1I%NDL

;

GT
'iG I
,]NI
.NH

,:

Dar.kiery nguio kinh phi: Tu Qu! dAu tu phrit tritSn cria C6ng ty, ngudn khdu hao vd
c6c ngu6n vOn khilc.

4. 86o c6o chi trfr tht lao HDQT, BKS vir Thu ky C6ng ty nIm 20t7 vd k6
ho4ch chi tri tht lao HDQT, B5S vi Thu ky C6ng ty nlm 20t8

Theo Nghi quytlt Dai hQi d6ng cO d6ng ndm 2017, C6ng ty ddthUc hiQn t6ng mfc chi
tri tht lao HDQT, BKS vd Thu ky Cdng ty nam 2Ol7ld 288:00b.000 d6ng theo dfng Nghi
quy0t.

Ndm 2018, trinh Dai hQi mric chi trA tht lao cria HDQT, BKS vd Thu lcy Q6ng ty v6n
giir nguyOn mric chi nhu nim20l7. Cu thti nhu sau :

o

STT NQI DUNG
Gi5 tri dg to6n

(tIdns)

1
Mua s5.m m6i thiOt bi
M6v hdn tu d6ns c6t thdp cdt diOn

1.500.000.000

2 Mua sim khu6n dric c6c loai 1.500.000.000

3 Mua sim thi6t b! kh6c phpc 4r sAn xuAt 500.000.000

roNG cgNG 3.500.000.000

cAc vAN or rHAo r.uAN vA BrEU quvrr rAr DHDCD 2018



cONc rv cO pnAN sE rONc lv rAm DrEN LU. c KHANH HoA
LO C5,6,7,8 fCN pic LQc - VTnh Phuong - TP. Nha Trang - tinh Kh6nh Hod

Di6n thoAi :0258.6 256 699 Fax : 0258. 6 257 235
E-mailiclvbtlt-dlkh@,smail,com Website: wu,ryv.kpceco.com.vn

TT Chric vg Sii nguli Thir laol
thinelneudi TOng cQng nIm 2018

I Chri tich HDQT 01 6.000.000 72.000.000

2 Thdnh vi6n HDQT 02 4.000.000 96.000.000

J TruOne Ban KS 01 4.000.000 48.000.000

4 Thenh vi6n BKS 02 2.000.000 48.000.000

5 Thu kv C6ne ty 01 2.000.000 24.000.000

TSne cOns 288.000.000

5. Lga chgn Cdng fy ki6m tofn BCTC C6ng fy n5m 2017 vn k6 ho4ch nlm
2018

. ThUc hiQn theo N g cO d6ng ndm20l7, sau khi c6 y ki6n th6ng
ntr6t vOi Ban ki6m so6t, : C6ng ty TNHH ki6m to6n FAC - CN Nha
Trang dC hoan thiQn c6n ndm 2Ol7 theo &ing Nghi quytit vd Di0u IQ

C6ng ty.

K6 hoach nlm 20L8:

Trinh elai hQi riy quy6n cho HDQT C6ng ty lga chgn mQt trong hai Cdng tf.kiCm
to6n sau d6 thgc hiQn c6ng tdc ki6m to6n 86o c6o tii chinh ndm20l8 sau khi c6 y ki6n cria

Ban ki6m so6t C6ng ty.
1. C6ng ty TNHH kiOm to6n FAC - CN Nha Trang

2. COng ty TNHH ki6m to6n vir tu vAn ChuAn YiQt(Vietvalues)

Trong trugng hgp COng ty khdng thuong th6o ttugc voi 2 ttcrn vf ,kief" to6n tr6n.

Trinh Dai hQi th6ng nfrAt riy quy6n cho HDQT vd Ban kiOm so6t ducvc quyi5t dinh lUa chqn

dcrn vi kii5m todn khSc d6 thpc hiQn cdng t6c ki6m to6n Biio c6o tdi chinh ndm 2018 theo

dring quy dinh.

6. Dg thio sr?a tl6i, b6 sung Di6u lQ Cdng ty
- Can cu vdo Luflt Doanh nghiQp vd c6c Nghi dinh, Thdng tu hiqn hdnh;

- C[n cri vdo DiCu lp t6 chric vd ho4t tlQng cria C6ng ty.

Dd phu hgp vdi Ei0u 16 mdu (tqi Phu luc tii Ol Th6ng ta 95/2017/TT-BTq hucrng

d6n C6ng ty dai chring dd x6y dpng Ei6u lQ cdng ty, dim b6o phu hqrp v6i quy dinh cria

LuQt doanh nghiQp, Luflt chimg kho6n, Nghi ttinh s6 7ll2\ thiing 6 ndm

20ti c}ra Chinh phri hucrng dhn vO quin tri c6ng ty 6p dr,rn d4i chring vd

quy di+ p!6p lual hiQn hanh. HQi d6ng qual trircgn* ty cP Qn llrc Khainh

Hda thAy r[ng cAn thi6t phai sria d6i mQt s6 nQi dung trong DiOu lq't6 chtc vd hopt tlQng

hiqn hanh cria Cdng W (Dw thdo DiAu IA s*a d6i ddng ffAn website C6ng ty):

+ Di6u lQ cfl g6m 2l chuong 66 di0u, dugc Dai hQi d6ng cO ddng thucmg ni6n C6ng

ty CO phAn BC t6ng ly tdm DiQn lr,rc Khdnh Hda nh6t tri th6ng qua ngdy 26 thdng 04 ndm

20t6.
+ Di6u lQ sta ct6i gOm 21 chucmg 57 eliOu.

Co bf,n thay tl6i mQt s6 didu nhu sau :

\.̂\

CJ
rli
,.,1c

ilo/

ir'rD
:2

cAc vAN oE rsAo LUAN ve srEu Quver rAI DHDCD 2018



cONG Ty co rHAN st rONc r,v rArvr DIEN LI/c xnANn noe
LO C5,6,7,8 fCN Oac LQc - Vinh Phuong - TP. Nha Trang - tinh KhSnh Hoi

DiQn tho4i : 0258.6 256 699 Fax : 0258. 6 251 235
E-mail ; cq;bilt.dlkh@gmail.com Website: www.kpcgco.com.vn

STT DIEULE CU DIJ THAO DIEU LP SI/A DOI

1

Di6u 3 : Nguoi dai diQn theo phrlp
1u4t

Di6u 3 : Ngudi dai diQn theo phrip
1u4t (Duqc n6u rd hon vO quyOn

h4n vd nghia vu cria ngudi dai diQn

theo ph6p 1u4t theo tli6u 13 vd diOu

14Llul't doanh nghiQp)

Eidu 28: Thir lao, ti6n luong vd lgi
ich khric cria thinh vi6n HDQT

Diiju 30: C6c cuQc hgp cria HDQT

KiOm so6t vi0n c6 quydn dU hqp
HDQT, c6 quy6n th6o luan nhung
kh6ng dugc bi6u quyOt.

Di6u lQ cfl
kh6ng c6
mqc ldy
chi tiOt

2 Didu 16: Tri c6 tuc

Di6u 50: C6 tuc

Di6u 44. PhAn pfrOi tqi nhu4n

aJ Di6u 18: Th6ng b6o hqp DHECD
chi dugc grii cho c6c c6 ddng vd
c6ng bd tr6n trang thdng tin diQn

tu cria COng ty .

Diiju 18: Th6ng b6o hgp DHDCD

Grii cho c6c cd ddng, c6ng bO tr6n
trang th6ng tin diQn tri cta C6ng ty
vi Uy ban chimg kho6n vd S0 giao

dich chime kho6n.

4 Kh6ns c6 Di6u 28: Tht lao, ti6n lucrng vd lgi
ich kh6c cria thdnh viOn HDQT

5 Cdc cuQc hqp cria

-CuQc hgp b6t thucrng : titin hdnh
trong thdi han 15 ngdy

Dii,u 30: Ciic cuQc ho.p cria HDQT

-CuQc hqp b6t thucrng : ti6n hanh
trong thdi h4n 15 ngdy

- Ki0m soiit viOn c6 quy€n dU hqp

HDQT, c6 quy6n thio lufln nhung
kh6ng dugc biOu quyOt.

6 Didu 8 : SO Aang fy c6 d6ng

Didu 11: PhAt henh tr6i phitiu

Didu 13, Di6u 14, Diiiu 15

Di6u 34 : Thdnh viOn HDQT thay

-

the

Di6u 53 : QuY dp trt b6 sung v6n
di0u lQ

Didu 60:Tru0ng hq'p bC thc giira
c6c thinh vi6n HDQT vd cO d6ng

Didu 66: Chft bt cria nguoi D4i
diOn theo ph6p ludt

Kh6ne cdn chi ti6t trone Di6u l0
m0I

\

\)
i! \r

)1
/oI
.,v
./

cAc vAx pB rsAo LUAN ve nrsu quver rAI DHDCD 2018



cONc ry co pnAN st rONc lv rAm DrEN LU. c xnANn noA
Ld C5,6,7,8 fCN Oac LQc - Vlnh Phuong - TP. Nha Trang - tinh Kh6nh Hod

Di9n thoai :0258.6 256 699 Fax : 0258. 6 251 235
E-mail:ctvbtlt.dlkh@smail.com Website: www.kpceco.com.vn

. IID.QT C6ng ty kinh trinh Dai hOi xem x6t th6ng qua viQc sria d6i m6t s6 diAu cria
DiCu lq t6 chr?c vd ho4t dQng cira C6ng ty theo Dieu lQ m6u phir hqp vdi cdc quy dinh cria
ph6p lupt.

1. Drl thio Quy ch6 nQi bQ vd quin tri COng ty
- Cdn ct vdo Luflt Doanh nghiQp vit c\c Nghi d!nh, Th6ng tu hiQn hdnh;

- CIn cri vdo DiAu lQ t0 chric vd hopt d0ng cria COng ty.

- Cdn cri Quy ch6 tO chtic vd ho4t dQng cria HQi ddng quan tri.

Quy chti nOi bO

v n hdnh vi6c ban
h

8. K6 ho4ch mua l4i tlii aa 20oh t6ng sti c6 phAn dang luu hhnh lim cd phi6u
quy

Cln cri tinh hinh tdi chfnh vd tinh hinh s6n xu6t kinh doanh cta C6ng ty. HDQT C6ng
ty qP Bd t6ng ly tAm DiQn lu"c Kh.anh Hda xdt th6y ring cAn thii5t n6n mua lai mQt sO qO

phi0u qui nhdm giim lugng cd phi0u dang luu hdnh cria C6.ng ty vd ldm gia tlng gi6 tri cho

cd tl6ng cfing nhu tdng c6c chi sd ho4t dQng oia C6ng ty. KC ho4ch cp thO :

+ 56 luqmg dtr kii5n : t6i tla 20%t6ngs6 cO phdn ttang lrru hdnh

+ Thoi gian fir ki6n : ndm 2018

+ Phucrng thfc mua : giao dich khorp lenh hoflc thoa thu4n tr6n sdn'Upcom

+ Gi5 mua : nirn trong bi6n ttg giao dlch phn hqrp vdi gi6 thi trudng C6ng ty tAi thoi
di6m mua.

HEQT Cdng ty kinh trinh Dai hQi xem xdt th6ng qua kti ho4ch tr6n vd riy quy6n cho

FDQT ti6n hdnh tri€n khai kti hoach theo dring DiAu lQ vd quy dinh cria phdp luat.

Kinh trinh Dai hQi thno lufln cho bi6u quytit diS th6ng qua c6c v6n AA cria D4i hQi da
dugc trinh bdy.

Trdn trgng !

cAc vAN oE rsAo LUAN ve eIEu euYEr rAI DHDCD2oIS
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I
cONG Ty cp nB r6Nc ly rArra DrEN LUc rsANu uon
CON P BE TONG LY TAM CoNG HoA xA TToT CHU NGHIA vIET NAM

rnAxn HoA DQc Lfp - Tr; Do - H4nh Phrlc

(Dv rHAo)
CHE NQI BQ VE QUAN TRI CONC TY CUA

cONc ry cp nt rONG Ly rAu DIEN LUc KHANH HoA
(Ban hdnh kdm theo NShi quyAt sii............ ngdy..'... tfuing. ... ndm 20IB cila Dqi h\i

ding cii d6ng thadng niAn ndm 2018 C6ng ty CP BA fing ly tdm DiQn lwc Khdnh Hda)

Chutrng I
QUY DII\TH CHUNG

Didu 1. Ph4m vi, d5i tuqng tlidu chinh

1. Quy chiS ndy quy clfnh nhirng nguy6n tic co b6n vC quan trf c6ng ty tI6 b6o vQ

quyOn vi lcyi ich hqp phdp cria cO d6ng, thiiSt t4p nhfrng chudn mgc vA hdmh vi, d4o dric nghA

nghiQp cin cdcthnnh vi€n HQi ttdng quan td (HDQT), Ban Gi6m di5c vd Ban ki6m soiit cta
C6ng ty;

2. Quy chiS ndy ld co sd Ae Aann gi6 viQc thgc hiQn c6ng t6c quan tri cdng ty tpi C6ng

ty CP B€ t6ng ly tdm EiQn llrc Kh6nh Hda; D6ng thdi, ld ccv s0 et6 triiSn kfiai c6c quy dinh
quan tri chi tiiSt, c6c quy dinh kh6c i16 quan ly Cdng ty, ngdn ch{n sF l4m dpng quy0n lgc vd

chfc vq, gi6m thi0u nhiing rui ro khdng can tnitit cho Cdng ty.

Di6u 2. Co s0 phip I
1. Luft Doanh nghiQp sO ASTZOAIQHI3 dugc QuOc hQi nudc CQng hda XE hQi Cht

ngtria ViQt Nam th6ng qua ngdy 2611112014, circ vdn ban sria AOi UO sung vd c6c vdn bin
huong d6n thi hinh Luflt Doanh nghi-6p;

2. LuQt Chtmg kho6n sO IO|ZOOA/QHI1 dugc Qu6c hQi nu6c CQng hda Xd hQi Chri

nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy 2910612006, Luft sria d6i, bO sung mQt s6 di€u cria Luflt
Chring khorln dugc Qu6c hQi th6ng qua ngdy 24 thdng 1l n[m 2010 vd c6c vdn ban huong

d6n thi hanh Luft Chung kho6n;

3. Nghi dinh7ll2017A{D-CP ngdy 06/06 12017 cria Chinh phri hucrng d6n vO quin tr!
c6ng ty 6p dpng eOi vOi c6ng ty d4i chring.

4. Th6ng u sO SS|ZO17/TT-BTC ngdy 22109/2017 oiuaBQ Tai chinh hucmg din mQt

sO eiAu cta Nghi dinhTll2}lTA{D-CP ngdy 06/0612017 cria Chinh pht;

Ai*

c0Nc'rYt-:
rt't'0xc t,Y r'tm

or0x t.tJc

xp(nu no,rr

orrw r-rrf Nrir Rrr vi nrr,iN'rpr c6rtc rv
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5. Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa sửa đổi lần thứ 6, được Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018. 

Điều 3. Định nghĩa thuật ngữ và chữ viết tắt 

Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định 
hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và 
những người liên quan đến Công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: 

- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 

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

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

- Công khai, minh bạch mọi hoạt động của Công ty; 

- Đảm bảo hiệu quả hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

2. “Công ty” là Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa; 

3. “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 của Luật Chứng khoán; 

4. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) 
trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành; 

5. “Cổ đông nội bộ” là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 
Kế toán trưởng, thư ký công ty và người được ủy quyền công bố thông tin; 

6. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị 
không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người cán bộ quản lý khác 
được Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty; 

7. “ HĐQT ” là Hội đồng quản trị; 

8. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông; 

9. “BKS” là Ban kiểm soát; 

10. “KSV” là kiểm soát viên; 

11. “Đại biểu” là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền). 

12. ‘Người điều hành doanh nghiệp’ là người theo quy định tại Điểm Khoản 1 Điều 1 
Điều lệ Công ty. 
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Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản 
pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. Các 
tiêu đề (chương, điều của Quy chế) được đưa vào để thuận tiện cho việc theo dõi và không 
ảnh hưởng tới ý nghĩa, nội dung của Quy chế. 

Chương II 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP 

VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 
Đại hội đồng cổ đông 

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 
ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Nội dung công bố 
thông tin này phải được công bố cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng 
khoán và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

Điều 5. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

a. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty; tên, địa chỉ thường trú của 
cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông; thời gian và địa điểm họp, cách 
thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ. 

b. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo 
đảm, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở 
giao dịch chứng khoán và trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.  

c. 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. Trong mọi trường hợp, không giới hạn ở trường hợp mời họp ĐHĐCĐ, 
ngày cổ đông nhận được thông báo, văn bản, tài liệu do Công ty gửi được xác định là ngày 
mà thông báo, văn bản, tài liệu được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí 
hoặc được bỏ vào hòm thư; 

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 họp để các cổ đông có thể 
tiếp cận, bao gồm: a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị 
quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; b. Phiếu biểu quyết; c. Mẫu chỉ định đại 
diện theo ủy quyền dự họp. d. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường 
hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 
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d. Kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm toán phải được mời dự họp ĐHĐCĐ 
thường niên để phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ 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 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định rõ tại Thông báo 
họp ĐHĐCĐ, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính 
kèm thông báo họp ĐHĐCĐ gửi cho cổ đông) về Công ty; 

2. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi 
trong thông báo, bao gồm: 

- Đăng ký dự họp; 

- Ủy quyền đại diện tham dự ĐHĐCĐ (Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện 
được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người 
đại diện); 

- Các hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ khác phù hợp với quy định của Pháp 
luật. 

3. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và 
phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 
Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ được quy định tại Thông báo họp 
ĐHĐCĐ để xác nhận tư cách Đại biểu; 

Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ. 

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu 

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được 
ủy quyền của cổ đông (gọi tắt là đại biểu) một thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, trên đó 
ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu 
biểu quyết của cổ đông đó; 

2. Đại biểu đến dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và 
sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không 
có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho đại biểu đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội 
dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

 Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để 
cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp ĐHĐCĐ một cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn 
cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến. 
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Điều 8. Cách thức kiểm phiếu 

Việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả do Ban kiểm phiếu thực hiện hoặc do bộ phận 
giúp việc cho Ban kiểm phiếu thực hiện dưới dự giám sát của các thành viên Ban kiểm 
phiếu. 

* Cách thức kiểm phiếu phải theo các quy định sau : 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của ĐHĐCĐ về 
các vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được thông qua khi có từ 51% 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 ĐHĐCĐ tán thành; 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc. 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 

3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ 
phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, 
thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao 
dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng 
giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được 
thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết 
có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán 
thành (trong cả trường hợp tổ chức họp trực tiếp và trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản). Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết là 
hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó (bao gồm 

nhưng không giới hạn ở thủ tục triệu tập họp, thể thức tiến hành họp, thông qua nghị 

quyết,……) không được thực hiện đúng như quy định. 

Điều 9. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Sau khi thực hiện kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ lập Biên bản kiểm phiếu có 
đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Ban kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo 
kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung: 

- Tổng số cổ phần của Công ty và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 

- Tổng số cổ đông của Công ty. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ phần sở 
hữu và đại diện. 
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- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra, thu vào và số phiếu hợp lệ, không hợp lệ. 

- Kết quả của từng nội dung biểu quyết tại đại hội bao gồm số phiếu tán thành, không 
tán thành và không có ý kiến cùng với số lượng và tỷ lệ cổ phần biểu quyết của từng nội 
dung. 

Biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu giữ trong hồ sơ tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty. 

Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ 

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

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

Điều 11. Lập biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được Ban thư ký ĐHĐCĐ ghi chép và lập biên bản theo quy 
định tại Điều 23 của Điều lệ Công ty; 

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã 
được tiến hành tại ĐHĐCĐ 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; 

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp; 

4. 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. 

5. Biên bản ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ 
đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm 
phiếu các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của ĐHĐCĐ phải được lưu trữ tại Công 
ty. 

6. Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ, Chủ tọa ra nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã 
được thông qua tại ĐHĐCĐ. Nghị quyết ĐHĐCĐ được đọc và biểu quyết thông qua toàn 
văn tại ĐHĐCĐ. 
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Điều 12. Công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ ra công chúng 

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử 
của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời 
hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

Điều 13. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

1. Thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

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 Công ty. 

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 gửi lại phiếu lấy ý 
kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện 
theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty. 

2. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau : 

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

- Mục đích lấy ý kiến; 

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ Căn cước công dân, số Giấy chứng 
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; 
mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ 
chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy 
quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ 
đông; 

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

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

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

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty; 

3. Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

a. Thông báo về việc chốt danh sách và lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn 
bản 
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Việc thông báo về việc chốt danh sách và lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn 
bản được thực hiện như Điều 5 của Quy chế này. 

b. Gửi và nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

� Cách thức gửi thông báo và phiếu lấy ý kiến cổ đông : 

Thông báo và phiếu lấu ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi cho tất cả các cổ đông 
bằng phương thức đảm bảo, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và trên trang thông tin điện tử (website) của 
Công ty. 

Yêu cầu và cách thức gửi thông báo, phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty. 

Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải 
trên trang thông tin điện tử của Công ty. Thông báo lấy ý kiến phải ghi rõ nơi, cách thức tải 
tài liệu và Công ty phải gửi tài liệu cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu. 

� Cách thức cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến : 

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình 
thức sau đây:  

- Gửi thư : Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 
của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 
Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được 
quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

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

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

c. Tổng hơp ý kiến 

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 phải là người điều hành Công ty. Biên bản kiểm 
phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

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

- 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 biểu quyết, kèm 
theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 
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- Các vấn đề đã được thông qua; 

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 
đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm 
phiếu không trung thực, không chính xác 

4. Các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản 

Các vấn đề sau đây không được thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản: 

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; 

b. Định hướng phát triển công ty; 

c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS; 

e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác 
nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

5. Công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết 

a. Biên bản kiểm phiếu 

Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời 
hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu; Việc gửi biên bản kiểm phiếu 
có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. 

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được 
thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại 
trụ sở chính của Công ty. 

b. Nghị quyết ĐHĐCĐ  

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải 
được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như 
quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
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Chương III 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM 

VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 14. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT 

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thành viên HĐQT có thể không 
phải là cổ đông của Công ty. 

2. Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 
05 công ty khác. 

Điều 15. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào vị trí thành 
viên HĐQT 

1. Các cổ đông nắm giữ 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 HĐQT.  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% số cổ phần có quyền 
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 35% đến 
dưới 70% được đề cử hai thành viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ 3 ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên 
hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công 
ty. 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 16. Cách thức bầu thành viên HĐQT 

Phương pháp bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: 

1. Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) “Phiếu bầu cử HĐQT”; 

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 
hoặc đại diện sở hữu ghi trên Phiếu bầu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ 
đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng 
cử viên; 

3. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 
xuống thấp, bắt đầu bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 
viên trong nhiệm kỳ đã được Đại hội thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty;  

4. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 
viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  11 

 

ngang nhau. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do 
ĐHĐCĐ quyết định. 

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

Thành viên HĐQT bị xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

1. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh 
nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

2. Có đơn từ chức; 

3. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng 
chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

4. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng 
liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

6. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội 
đồng quản trị; 

7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

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

Trong vòng 24 giờ kể từ khi có Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT về việc 
bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT hoặc nhận được đơn xin từ chức của thành 
viên HĐQT, Công ty phải thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty đồng 
thời với việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy 
định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hiện hành. 

Điều 19. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT 

1. Giới thiệu ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông 

Căn cứ thư mời họp ĐHĐCĐ của HĐQT, việc bầu thành viên HĐQT, các cổ đông, 
nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế này 
thực hiện việc đề cử người tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty theo mẫu Giấy đề cử 
của Ban tổ chức ĐHĐCĐ kèm theo thư ứng cử của người được đề cử. 

Mẫu giấy đề cử được Công ty gửi đến cho cổ đông cùng với thông báo mời họp 
ĐHĐCĐ và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

Hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu của Công ty) phải được gửi về địa chỉ của 
Ban tổ chức ĐHĐCĐ đúng thời gian quy định được nêu trong thư mời họp. Hồ sơ ứng viên 
bao gồm: 

- Giấy đề cử thành viên HĐQT; 

- Thư ứng cử thành viên HĐQT; 

- Phụ lục danh sách nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT; 
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- Sơ yếu lý lịch, thông tin liên quan của người ứng cử thành viên HĐQT. 

Chương IV 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 20. Thông báo họp HĐQT 

1. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội 
đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp. Các thành viên Hội đồng có thể 
từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy 
bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng phải được 
làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, 
kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc 
họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.    

2. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện 
khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được 
đăng ký tại công ty. 

Điều 21. Điều kiện tổ chức họp HĐQT 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết 
định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua người đại diện( người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng 
quản trị chấp thuận. 

2. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải dược 
triệu tập lại trong thời gian bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 
triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp. 

3. Thành viên HĐQT, kể cả Chủ tịch HĐQT, có thể ủy quyền cho một (01) thành 
viên HĐQT khác tham dự cuộc họp HĐQT. Việc ủy quyền tham dự cuộc họp HĐQT phải 
được lập bằng văn bản và gửi đến Chủ tịch HĐQT ít nhất một (01) ngày trước ngày tổ chức 
họp HĐQT. 

 Thành viên HĐQT chỉ được uỷ quyền cho thành viên HĐQT khác dự họp nếu 
được đa số thành viên HĐQT chấp thuận. 

4. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các 
thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau 
với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b. 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 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 được 
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tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên HĐQT, hoặc là địa điểm 
có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

c. Các quyết định thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành 
một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định 
bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp này. 

Điều 22. Cách thức biểu quyết 

a. Trừ quy định tại Khoản 10.b Điều này, mỗi thành viên HĐQT hoặc người được 
uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một 
phiếu biểu quyết;  

b. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc 
đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu 
thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng sẽ không 
được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp 
HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại Khoản 10.d Điều này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc 
họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên HĐQT hoặc liên 
quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng 
sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên HĐQT đó, những vấn đề phát sinh đó 
sẽ được chuyển tới chủ toạ cuộc họp và phán quyết của chủ toạ liên quan đến tất cả các 
thành viên HĐQT khác sẽ có giá trị 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 một cách thích đáng; 

d. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại khoản 4 Điều 
40 Điều lệ công ty sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không 
được biểu quyết. 

f. Thành viên HĐQT vắng mặt có thể biểu quyết về nghị quyết của HĐQT bằng 
phương thức bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết bằng văn bản này phải đựng trong 
phong bì dán kín và phải được chuyển tới chủ tịch HĐQT không muộn hơn 01 giờ trước 
thời gian dự kiến họp. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 
người dự họp. 

Điều 23. Cách thức thông qua nghị quyết  của HĐQT  

1. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo 
ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số 
phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch Hội  tịch hội đồng quản 
trị sẽ là lá phiếu quyết định. 

2. Đối với các vấn đề không cần thiết phải triệu tập cuộc họp HĐQT, Chủ tịch 
HĐQT có thể tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản với điều kiện là các thành viên HĐQT phải 
nhận được đầy đủ các tài liệu có liên quan đến những nội dung được đề nghị HĐQT xem 
xét quyết nghị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ 
sở  ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có 
hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 
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Điều 24. Ghi biên bản họp HĐQT  

1. Thư ký Công ty thực hiện việc ghi chép biên bản phiên họp của HĐQT. Biên bản 
được lập bằng tiếng Việt, phải ghi đầy đủ, trung thực nội dung các ý kiến phát biểu và diễn 
biến của phiên họp, ý kiến kết luận của chủ toạ phiên họp và kết quả biểu quyết theo đúng 
quy định tại Điều lệ công ty; có đầy đủ chữ ký của Thư ký Công ty, các thành viên HĐQT 
tham dự họp và Chủ toạ; Nội dung Biên bản họp HĐQT phải bảo đảm các nội dung tối thiểu 
theo quy định tại Điều 154 Luật doanh nghiệp về “Biên bản họp Hội đồng quản trị”. 

2. Thư ký Công ty có trách nhiệm sao hoặc trích sao biên bản cuộc họp HĐQT gửi 
cho các thành viên HĐQT, BKS công ty. 

Điều 25. Thông báo nghị quyết HĐQT 

1. HĐQT sẽ ban hành nghị quyết, quyết định đối với mỗi vấn đề quan trọng đã 
được thảo luận và quyết nghị tại cuộc họp HĐQT. Nghị quyết của HĐQT phải được thông 
qua trước khi kết thúc cuộc họp và phải được phản ánh đầy đủ trong Biên bản cuộc họp; 

2. Căn cứ nội dung Biên bản họp, Thư ký Công ty phối hợp với các phòng ban chức 
năng liên quan soạn thảo các nghị quyết/quyết định của HĐQT để ký, ban hành theo đúng 
thể thức văn bản. Nghị quyết/quyết định của HĐQT được ký, ban hành trong thời hạn 
không chậm hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên họp HĐQT. 

3. Các quyết định, quy định, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn khác sau khi đã được 
Chủ tịch HĐQT ký ban hành phải được thông báo và sao gửi cho từng thành viên HĐQT, 
BKS, Giám đốc và các bên có liên quan để theo dõi, giám sát và thực hiện. 

Chương V 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM 

VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN 

Điều 26.  Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 
các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

Điều 27. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào vị trí Kiểm 
soát viên 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty. 
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2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 
không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc 
tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công 
ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ 
ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qu trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 28. Cách thức bầu Kiểm soát viên 

Phương pháp bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: 

1. Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) “Phiếu bầu cử Kiểm soát viên”.  Mỗi cổ đông 
có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ghi 
trên Phiếu bầu nhân với số thành viên được bầu của BKS. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc 
một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; 

3. Người trúng cử KSV được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 
đầu bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định 
tại Điều lệ Công ty; 4.Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 
nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có 
số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay 
không sẽ do ĐHĐCĐ quyết định. 

Điều 29. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. KSV bị xem xét miễn nhiệm trong các trường hợp sau:  

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV theo quy định tại Điều 164 Luật 
Doanh nghiệpvề “Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên”; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận. 

c. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 
hợp bất khả kháng. 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

2. KSV bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

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

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy 
định của pháp luật và Điều lệ công ty;  

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

Điều 30. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên  

Trong vòng 24 giờ kể từ khi có Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ về việc bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV hoặc nhận được đơn xin từ chức của KSV, Công ty phải thực 
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hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty đồng thời với việc báo cáo Ủy ban 
Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán hiện hành. 

Điều 31.  Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền hành động cho các tiểu ban trực 
thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của HĐQT và một 
hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của HĐQT. Trong quá trình thực hiện 
quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà HĐQT đề ra. Các quy 
định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành 
viên HĐQT vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư 
cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn 
một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực 
khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên 
HĐQT. 

2. Các hành động thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc 
HĐQT, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT sẽ được coi là có giá trị pháp 
lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc HĐQT có 
thể có sai sót. 

Chương VI 

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ 
KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 

Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý 

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu 
trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty có một Giám đốc, một Phó Giám 
đốc (hoặc một số Phó giám đốc) và một Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. Giám đốc và 
các Phó giám đốc có thể đồng thời là thành viên HĐQT, và được HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi 
miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức. 

Điều 33. Cán bộ quản lý – người điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được 
sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản 
lý công ty do HĐQT đề xuất tuỳ từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có trách nhiệm mẫn 
cán để hỗ trợ công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao 
động đối với Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ 
quản lý khác sẽ do HĐQT quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc. 
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Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc. 

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một (01) thành viên trong Hội đồng hoặc một 
người khác làm Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các 
điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi 
của Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong 
báo cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là năm (05) năm, thời hạn cụ thể do HĐQT quyết 
định và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể 
hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không được phép 
là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, 
người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt 
tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán 
quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản. 

3. Giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
của doanh nghiệp khác. 

4. Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo 
đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết 
định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công 
ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công 
ty. 

5. Giám đốc chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và 
trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

6. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:  

a. Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của HĐQT, bao 
gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý 
tốt nhất; 

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để 
HĐQT phê duyệt nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do HĐQT 
đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi  ích và các 
điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; 

d. Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức 
lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến 
hợp đồng lao động của họ; 

e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty; 

f. Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể 
cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc; 

g. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ 
các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT; 

h. Tuyển dụng lao động; 
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i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

j. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc điều hành phải trình HĐQT phê 
chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu 
cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm. 

k. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 
thông qua; 

l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

m. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau 
đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của 
Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, 
báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm 
tài chính sẽ phải được trình để HĐQT thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định 
tại các quy chế của Công ty. 

n. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy 
chế của Công ty, các nghị quyết của HĐQT, hợp đồng lao động của Giám đốc điều hành và 
pháp luật. 

7. Báo cáo lên HĐQT và các cổ đông. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm 
trước HĐQT 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.  

8. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên 
HĐQT trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Giám 
đốc điều hành) và bổ nhiệm một Giám đốc mới thay thế.  

Điều 35. Thư ký Công ty 

1. Để hỗ trợ cho hoạt HĐQT Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. 
HĐQT sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều 
khoản theo quyết định của HĐQT. HĐQT có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng 
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT cũng có thể bổ nhiệm 
một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm.  

2. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm : 

a. Chuẩn bị các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu 
cầu của HĐQT, Ban kiểm soát hoặc Giám đốc Công ty ; 

b. Lập biên bản các cuộc họp; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin 
khác cho thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát. 

3. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp 
luật và Điều lệ công ty. 
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Chương VII 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ GIÁM ĐỐC 

Điều 36. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông 
báo kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc  

1. Hội đồng quản trị có thể mời Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT 
và có thể mời thêm một số thành viên Ban Giám đốc tham dự một số cuộc họp HĐQT. 
Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban Giám đốc được mời có thể tham gia thảo luận 
trong cuộc họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Chủ tịch HĐQT sẽ có văn bản 
thông báo kết quả cuộc họp này cho Trưởng ban kiểm soát và Giám đốc trong thời gian năm 
(05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.  

2. Tại các phiên họp của Ban Kiểm soát có nội dung quan trọng, Trưởng ban 
kiểm soát có thể mời một số thành viên HĐQTvà thành viên Ban Giám đốc tham gia cuộc 
họp của Ban Kiểm soát để thảo luận về những vấn đề có liên quan. Thư mời họp phải có 
đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày làm 
việc trước khi cuộc họp diễn ra. Trưởng ban kiểm soát sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc 
họp cho HĐQT và Giám đốc trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết 
thúc.  

Ban kiểm soát thông báo kịp thời với HĐQT về kết quả hoạt động kiểm soát, đồng thời làm 
việc với HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị với ĐHĐCĐ.  

3. Tại các phiên họp của Ban Giám đốc có nội dung quan trọng, Giám đốc có thể 
mời một số thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát tham gia cuộc họp của Ban Giám 
đốc để thảo luận về những vấn đề có liên quan. Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung cần 
thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi cuộc 
họp diễn ra. Giám đốc sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho HĐQT và Trưởng ban 
kiểm soát trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.  

Điều 37. Thông báo nghị quyết của HĐQT cho Ban kiểm soát;  

Bản sao các văn bản nghị quyết của HĐQT sẽ được chuyển đến cho Trưởng ban 
kiểm soát và Giám đốc trong thời hạn năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc, 
cùng thời điểm chúng được cung cấp cho các thành viên HĐQT.  

Điều 38. Giám đốc  

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

2. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;  
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Điều 39. Các trường hợp Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp 
HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ 
ngày nhận được đề nghị bằng văn bản của Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) 
người điều hành khác, nội dung văn bản đó phải nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo 
luận.  

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 Công ty.  

2. Những vấn đề sau đây phải được HĐQT phê chuẩn:  

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;  

b. Thành lập các công ty con của Công ty;  

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải 
do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, HĐQT quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ 
các hợp đồng của Công ty;  

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại 
và Luật sư của Công ty;  

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

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các khoản 
đầu tư vượt quá 05% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;  

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở 
Việt Nam hay nước ngoài;  

h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ 
phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 
công nghệ và bí quyết công nghệ;  

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được 
chào bán trong mười hai (12) tháng;  

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;  

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà HĐQT quyếtđịnh cần phải có sự chấp 
thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.  

Điều 40. Báo cáo của Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn được giao  

1. Theo định kỳ hàng tháng, hàng quý Giám đốc phải tổ chức họp Ban Giám đốc 
để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của 
HĐQT đối với Ban Giám đốc. Biên bản họp phải được lưu trữ, làm cơ sở trích dẫn và đưa 
thông tin vào các báo cáo của Ban Giám đốc.  

2. Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQTvà Đại hội đồng cổ đông về việc thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các đối tượng này khi được yêu cầu.  
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3. Khi cần thiết, HĐQT có quyền yêu cầu các thành viên Ban Giám đốc cũng như 
các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ 
và quyền hạn được giao.  

Điều 41. Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách 
thức thông báo cho HĐQT, Ban kiểm soát  

1. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công 
ty, Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (7) ngày trước ngày 
nội dung đó cần được quyết định;  

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

3. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc điều hành phải trình 
HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp 
ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;  

4. Giám đốc chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công 
ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng 
của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế 
toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho 
từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị  thông qua và phải bao gồm 
những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.  

5. Các nội dung khác Giám đốc cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít 
nhất là bảy (7) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (7) ngày.  

6. Trong trường hợp cấp thiết HĐQT, BKS có quyền yêu cầu Giám đốc, cán bộ 
điều hành khác trong Công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty.  

7. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo 
cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS phải được gửi đến 
Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ. HĐQT, BKS không được sử dụng các thông 
tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao 
dịch có liên quan.  

Điều 42. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành 
viên HĐQT, các kiểm soát viên và Giám đốc  

1. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát  và thành viên Ban Giám đốc sẽ thường 
xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, 
tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy 
chế làm việc và kế hoạch hành động chung.  

2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thành viên Ban 
Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email) cho Chủ tịch HĐQT, 
Trưởng ban Kiểm soát hoặc Giám đốc hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả.  

3. Ban kiểm soát, thành viên HĐQT có quyền truy vấn thông tin, số liệu, hồ sơ 
của công ty trực tiếp qua các cán bộ công nhân viên phụ trách chuyên môn của các phòng 
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ban trong Công ty. Trao đổi trực tiếp, gián tiếp giữa các thành viên Ban kiểm soát để làm 
sáng rõ vấn đề quan tâm, phục vụ lợi ích chung.  

Chương VIII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 43. Bổ sung và sửa đổi quy chế 

1. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, các đơn vị, cá nhân 
có liên quan báo cáo về HĐQT và đề xuất biện pháp xử lý để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này được HĐQT Công ty xem xét quyết định 
trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua. 

3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật và Điều lệ công ty có liên 
quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập hoặc có những quy định mới của pháp 
luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó 
đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

Điều 44. Ngày hiệu lực 

1. Quy chế này gồm có 8 chương 44 điều, có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ 
thường niên 2018 thông qua ngày …..tháng …… năm 2018. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

3. Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng , Thư 
ký Công ty, các Phòng ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
    CHỦ TỊCH 
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