


 
 

                                

                        CÔNG TY CP THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 

 

1. Chương trình Hội nghị; 

2. Quy chế làm việc của Hội nghị; 

3. Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 

2019; 

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (kèm theo 

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018); 

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch lợi nhuận 

năm 2019; 

6. Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019; 

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Phương án 

bầu bổ sung (kèm theo Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Hiên Ngang và ông 

Đinh Đức Bộ); 

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (kèm dự thảo Điều lệ sửa 

đổi và thuyết minh các nội dung sửa đổi, bổ sung);  

9. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; 

10. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Dự kiến chương 

trình hoạt động năm 2019; 

11. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm theo các biểu 

mẫu). 

12. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và dự kiến chương 

trình hoạt động năm 2019; 

13. Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019; 
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CHƯƠNG TRÌNH 

 HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 

TT 
Thời gian 

dự kiến 
Nội dung 

1 08:00- 08:30 

1.1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, 

đăng ký dự họp 

1.2- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết 

2 08:30- 08:35 

2.1- Ổn định tổ chức chuẩn bị hội nghị, chào cờ 

2.2- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 

2.3- Giới thiệu và thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông 

3 08:35- 08:40 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 

4 08:40- 08:45 
4.1- Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký 

4.2- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu 

5 08:45- 08:50 Thông qua chương trình và quy chế làm việc của hội nghị 

6 08:50- 09:00 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ năm 2019;  

7 09:00-09:15 

7.1- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 

2018;  

7.2- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 

Kế hoạch lợi nhuận năm 2019; 

7.3- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 

2019; 

7.4- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị và Phương án bầu bổ sung. 

8 09:15-09:30 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty 

9 09:30-09:50 Giải lao 

10 09:50-10:00 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

11 10:00-10:15 
Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và dự 

kiến chương trình hoạt động năm 2019 

12 10:15-10:25 

12.1- Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2018 và kế 

hoạch năm 2019 

12.2- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2019 

13 10:25-10:30 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên  

14 10:30-11:00 Thảo luận, trả lời chất vấn, lấy ý kiến góp ý của cổ đông 
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TT 
Thời gian 

dự kiến 
Nội dung 

15 11:00-11:15 Biểu quyết thông qua các vấn đề riêng lẻ 

16 11:15-11:25 Thư ký hội nghị đọc dự thảo Biên bản họp và nghị quyết 

17 11:25-11:30 
Biểu quyết thông qua Biên bản + Nghị quyết của hội nghị. 

Bế mạc 

 

Ghi chú:  

- Thời gian: 08h00 ngày 20/4/2019.  

- Địa điểm: Trụ sở CECO - số 21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. 
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GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

Kính gửi: Ban tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

 

Tên tôi là: .............................................................................................................  

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:…………………………………………..… 

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

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Hiện đang sở hữu………………..cổ phần. 

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

 

Xác nhận sẽ tham dự  Vắng mặt                         Ủy quyền    

 

Tại hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất ngày 20/4/2019./.   

 …….Ngày…..tháng 4 năm 2019 

CỔ ĐÔNG 
(ký, ghi rõ họ tên) 
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GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
Kính gửi: Ban tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

1. Bên ủy quyền 

- Tên cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………….... 

- Số CMND/GPĐKKD:…....................cấp ngày ……………….tại………………...... 

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

- Điện thoại:  …………………………………………………………………………... 

- Số cổ phần sở hữu: …………………Cổ phần. 

2. Bên được ủy quyền (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền) 

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT 

Ông: Đỗ Hiên Ngang, Ủy viên HĐQT 

Ông: Đinh Đức Bộ, Ủy viên HĐQT 

Ông: Nguyễn Thủy Nguyên, Ủy viên HĐQT 

Ông: Nguyễn Công Thắng, Giám đốc Công ty 

Tên cá nhân: …………………………………………………………………….. 

 Số CMND/GPĐKKD:…....................cấp ngày ……………….tại………………...... 

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

 Điện thoại:  …………………………………………………………………………... 

 Số cổ phần có quyền biểu quyết……………cổ phần. Bằng chữ:……………………. 

 ………………………………………………………………………………………... 

3. Nội dung ủy quyền 

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại hội nghị Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với tư 

cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. 

4. Thời hạn ủy quyền 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất./. 

 

Người nhận ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

.............,ngày........tháng 4 năm 2019 

Người ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC  

TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày 12/9/2016, 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Hội nghị Đại hội đồng 

cổ đông (sau đây gọi tắt là Hội nghị) thường niên 2019, đồng thời hướng dẫn cho cổ 

đông tham gia Hội nghị và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2019 như sau: 

I. TRẬT TỰ CỦA HỘI NGHỊ 

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Hội nghị mặc trang phục chỉnh tề, 

lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan 

đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón. 

2. Khi vào hội trường tổ chức Hội nghị phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban 

Tổ chức. 

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Hội nghị từ khi bắt đầu 

Hội nghị cho đến khi kết thúc Hội nghị. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ 

đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Hội nghị thì cổ 

đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức. Trường hợp 

cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Hội nghị mà không 

thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý 

với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Hội nghị. 

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI HỘI NGHỊ 

1. Nguyên tắc: 

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Hội nghị đều phải 

được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Hội nghị. Mỗi cổ đông được 

cấp một Phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất.  

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ 

đông/hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục 

đăng ký dự họp. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên và số cổ phần của cổ đông 

đó sở hữu hoặc đại diện. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của cổ đông ghi trên thư mời và Phiếu 

biểu quyết phải được báo cho Ban Tổ chức hoặc Thư ký Công ty trước giờ khai 

mạc Hội nghị. 

2. Phương thức biểu quyết: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ  

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 
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- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) 

đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Phiếu biểu quyết; 

- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến) cổ đông sẽ 

lần lượt giơ Phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa. 

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình 

bày tại Hội nghị, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả 

kiểm phiếu trước toàn thể Hội nghị. 

3. Thể lệ biểu quyết 

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết. 

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết 

của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 

tại Hội nghị chấp thuận: 

 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết 

của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 

tại Hội nghị chấp thuận: 

 Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

năm 2019; 

 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; 

 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch lợi 

nhuận năm 2019. 

 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 

 Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019; 

 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Phương án 

bầu bổ sung; 

 Các nội dung khác theo thẩm quyền. 

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ 

- Cổ đông tham dự Hội nghị sẽ phát biểu ý kiến bằng cách đăng ký với Ban Tổ 

chức. Ban Tổ chức sẽ có trách nhiệm báo cáo Đoàn chủ tịch. 

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao 

đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Hội nghị đã được thông 

qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Hội nghị 

và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Hội nghị. 

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH 

1. Điều khiển Hội nghị theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được 

Hội nghị thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ 

và quyết định theo đa số. 

2. Hướng dẫn hội nghị thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội 

dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình tổ 

chức Hội nghị. 
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3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc 

họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và 

phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

4. Đoàn chủ tịch có quyền: 

- Yêu cầu tất cả người dự Hội nghị chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

khác; 

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người 

không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn 

cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về 

kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc Hội nghị. 

5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn Hội nghị ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự 

họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các 

trường hợp sau: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc 

họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối 

đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc; 

- Các sự cố khác nảy sinh trong quá trình Hội nghị. 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ 

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Hội nghị và những vấn 

đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Hội nghị. 

2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Hội nghị. 

3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Hội 

nghị. 

4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền 

giải quyết. 

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Tất cả các nội dung tại Hội nghị ĐHĐCĐ phải được Thư ký hội nghị ghi vào 

Biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết họp phải được đọc và thông qua trước khi bế 

mạc Hội nghị. 

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 

2019 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. Quy chế này có hiệu lực 

ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 

























 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ  i u  ệ Công ty C  ph n  hi t k  Công nghiệp Hóa ch t  CEC    ư c 

 ại hội  ồng c   ông thông qua ngày 29/10/2015; sửa   i, b  sung ngày 12/9/2016; 

Căn cứ vào k t qu  ki m to n   o c o tài ch nh năm 2018 c a CECO  ư c thực 

hiện bởi Công ty TNHH Ki m to n CPA Việt Nam, 

Hội  ồng qu n trị k nh trình  ại hội  ồng c   ông thông qua Báo cáo tài chính 

 ã ki m to n năm 2018 c a Công ty c  ph n  hi t k  Công nghiệp Hóa ch t như sau: 

1.   o c o tài ch nh năm 2018  ư c ki m to n bởi Công ty TNHH Ki m to n 

CPA Việt Nam. 

2.   o c o tài ch nh  ư c ti n hành ki m to n theo  úng chuẩn mực quy  ịnh, 

 ư c  an Ki m so t Công ty ki m tra và  ư c Hội  ồng qu n trị Công ty 

công bố trên websitse c a Công ty bao gồm: 

 Báo cáo c a  an gi m  ốc; 

 Báo cáo c a Ki m toán viên; 

 B ng cân  ối k  toán tại ngày 31/12/2018; 

 Báo cáo k t qu  kinh doanh năm 2018; 

   o c o  ưu chuy n ti n tệ; 

 Thuy t minh Báo cáo tài chính. 

Hội  ồng Qu n trị Công ty k nh trình  ại hội  ồng c   ông xem xét và thông 

qua./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
Nguyễn Mạnh Hùng 

 ồng Qu n trị xin trình  ại hội  ồng c   ông thông qua phương  n trên./ 
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lsNG TY C6 PHAN firET KE c6NG N

BAo cAo cirA BAN clilr o6c
Ran ci6m d6c C6ng ty C6 phin Thi6t k6 C6ng nghiQp H6a ch6t chdt trinh bdy 860 c6o ndy cr)ng vdi B|io
c6o tai chinh rieng da d$gc kiem ro6n cia C6ng ty ch; I16m rei chinh kilt ttrtc ngay : t tt-r,ang t 2 n6m2O7B.

CONG TY

Cong t1 Co phin lhiit ki Cong nghigp Hria chir (gqi rjt la -COne ry',t tian rhdn la doanh nehi€p Nhd
nuoc hach ro;n doc Ep nuc thuoc Tdng Cong iy H6a chdr Vi9r Nam (nay ld TAp doin Hoa chrr Vjer
Nam). Cdng ty dugc chulen d6i lir doanh nghiep Nhi nu6c sang Cong $ Cd phin rheo euy6t dinh
3493/QD-BCN ngny 24110/2005 cria B0 huong 86 c6ng nghi6p (nay ld BQ C6ng Tiruong).

Cdng ty Co phan Thi6r Le C6ng nghifp Hoa chil hoat dOng |}teo ciey ChLi.ns nhdn Dens ky doani nqhidD
Cong ry C6 phdn s6 010010t520 do so K6 hoach ve Dau u Thnnh ph6 Ha Nqi cip aaog hi dn aiu 

"ngiy

24 thing12 ndm 2006, dene hi thay d6i lAn thri l5 ngdy l3 tharg 0j n6m 2018.

T6n giao dich bing ti5ngAnh: Chemicailndustry Engineering Joint stock Company.

r en vlel Iat: cEco

C6 phi6u cria Cdng ty dang giao dichtrCn thitruong UpCOM voi na CEC.

Tr! sd chrnh : 56 21A, Phd CAt Linh, phuong Cit Linh, qu6n D6ng Ea, Hi N6i, ViQt Nam.

HOI DdNG QUiN TRI v,i BAN GITIM D6c

H6i tl6nq Ouin tri

Ong D5 Hien Ngang

6ng Nguy6n Manh Hirng

6ng Nguy6n Maih Hnng

Ong D6 Hicn Ngang

Ong Dinh Dric 86
OngNguy6n C6ng Thing

Batr ki6m so,it

BdNguySn ThiDiu
Bd T rong Thanh Van
Ong Tren Th! Minh Trang
Ba Truong Thi Minh Thu

Cric thdnl vi6n Ban ciem dijc COng ry da diau hdnh C6ng ty hong ndm vd d6n ngdy l{p 86o c6o tai chinh
.ieng nary g6m:

Ban Gi6m tl6c

Ong Nguyin Manh Hung Giim d6c 1D,;n hdr rhdng 02/2018)

6ng Nguy6n Cong Thing Citm d6c (86 nhiem tu ngiy 0 t/03/2018)
Ong Ver Drtc Thing Ph6 Gidm d6c

Bd Nguy6n Hdng Hanh ph6 Gi6m d6c

cAc sV KItrN sAU NGAY KtT TEirc N;.M TAr cnir\E
Theo nhan dinh cia Ban ci6m d6c, xit trCn nhrmg khia cani trang y6u, ki6ng c6 su kiCn b;t thudng neo
xay ra sau ngey kh6a s6 k€ to6n hm enh hudng d6n tini hinh tii chinh vi hoat dgng cua C6ng ty oinlhii't
phdidi6! chinh hoic hinh bdy hen 860 c6o tei chinl riCng cho nem tai etinh tetihic ngdy 3ith6ng 12
nim 2018.

Chn tich @6n ngdy 3ll03/2018)

Chn tich Gn ngey 01/04/20 I 8)

Uy vien (DCn ngdy 31/03/2018)

Uy vien (Tir ngey 01/04/2018)

uy vien

0y vien (Tir nhi6m trl ngey 0 V05l2018)

Truong ban (Ditn ngey 30/04/20 I 8)
Truong ban (Tir ngdy 0l/05/2018)
Thdnh vi6n
Thdnh vi€n

4
r
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c6Nc ry cd pH;.N TrSr Ki cdNG NcrrG. p q6a csL:r

BAo cAo crlA BAN GLIM D6c (Ti6p tbeo)

Kf,M ToAN llTN

Brio c6o, taj chinh ri€ng cho ndm tai chinh k6t thnc ngey l-i rlarg 12 nam 2018 duoc ki6m to6n boi C6ng ty
TNHH Ki€m to6n CPA VIETNAM - Tha.rh viin Hnng Ki€m toAn eu6c te Moore Stephens.

TRACH NffiM CUA BAN GIAM D6C

B"n Ciam doc C6ng ry c6 rdch niidm liip Bao cdo rAi chrnl ridng phan dn} mot cach tlung thlrc va hqp
li rinh hinhJii chinh ciug nhu ker qud hoqr dQng k inh doanlr vn tinir hinl tuu ctruy 6n riin tI cLia COng i
hong ndm. Trong viCc lap 860 cao tei chinh riCng ndy, Ban Gir4m dric dugc y6u ciu phar:

. LUa chgn c6c chinh s6ch k€ to6n thich hqp vd ep dr.rng c6c chinh s6ch d6 m6t c6ch nh;t quAn;. Eua ra c6c phen-doan ve u6! tinh mor c6ch hQp li vA then trang;

. N.;u_rd cac Chuin mllc ke todn ip dung cho Cdng ty c6 duoc tuan thri hay lih6ng, c6 nhtng 6p dung
sar lqcn tong yeu dd duQr rhuyer minh Eong Bdo cio di chinh ridng hay chua:. Ldp Bao cao tai chinh riing rren co so gid dinl hoat d6ng li6n tuc h.ir truong hgp kh6ng th6 cho ring
Long ry s€ tLep luc ltoat along;

. nr;el ke. du, }idn !r duy tri he rhong kiem soal n6i bO lien quan roi viac ldp vi rrinh bay hqp li 860
cao lai chini rieng de B;o cdo lai chinll riCng khdng bi sai soirrang )eu.

Ban Gi6m d6c C6ng ty xAc nhan dA tuan thri cec y€u ciu DCu tICn hong vi€c hp Beo ceo tei chinh riCng.

Ban Gi6rn_ d6c chiu trich nhi€m drim bdo ring s6 srich ke roiia duoc ghi ch6p mdt c6ch phi hgp d6 phdn rlnh
m6t c6cb hqp li tinh hinh tdi chinh crta C6ng fy d bet ki rhdi di6m ndo va ddm bao ning Batceo idi chinh
ri6ng phij hqp v6i cec ChuAn mgc K6 to6a Viet Nam. Chd da K6 roen Vier Nam hie;,henl vd cac quy
dinh ph6p li c6 lien quan diln vi6c l{p vd trinh biy 860 c6o tai chini ri6ng. ban Gi6m d6c cfrng chiu tr6ch
nhiem.dem bao an todo cho tdi san cta C6ng ty vd vi vay thuc hi6n crc bign ph6p thich hqp d6 nian iun ua
ph;l hien cdc hArfi vi gian lan ve sai pham kidc.

Thay mdt vd d?i diCn Ban Girim d6c,
?
c
I
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Ha NAi, ngAt 07 thdng 03 ndn 2019



qPAVIETNAM

56: | 5 t 20 t e BC K |-BCTCR CPA I TETNAM

coNG TY TNHH KldM ToAN cpA V|ETNAM
Trg sa chinh TP. Ha NOi:
T6ng 8, Cao 6c VAn phdng VG auilding,
56 235 Nguydr T.dr. O. Thanh Xuan. Tp H; NOr.

T +84 (24) 3783 2121
F +84 \24) s783 2122
E info@cpav etnam.vn
W www.cpavletnarn.vn

. BAo cAo IaEM ToAN Doc LAP
VA Bao cno tdi chinh ricng ndm 20l8 crta C6ng.y C; pfi;" if.,i;t f.; COng nghiep H6a chdr

Kinh srii: Hoi diing Qunn tri vn Ban ci{m d6c
cdng ty c6 phAn Thi6t k6 C6ng nghigp H6a ch6r

ClNng rdr da kidm lodn 860 c6o lai chinh riing kem lheo cua Cong ry Co phin Thidr ke Cdns nqhieo Hoa
cher d-uqc_la_p nga) 07 thdng 0l nem 20ta. ru rrang so 6 a6n rrang.lJ. Oao gdm BeneCan d;i ki t;an tai
ngiry 3111212018'86. c6o K6t que hoat dong kinh doanh, Bao ca; Luu chriyin tienid cho nam rdi chinh
ki5t thtc cirng ngdy vd Bnn Thuyijr min; B;o cao tdi chinh ri6np.

Trdch nhi6m ciia Ban Giim d6c

Ban Gi6rnt6c C6ng ty chiu hich nhiem va vi€c hp vd hinh bay trung thuc vA hqp li 860 c6o rAi chinh
ri€ng cia c6ng ty rheo Chu6n muc k6 to6n ViCt Nain, Ctr6 oE t6 toan-aoanh nghiip tiiet uam hlen hanl
vi cdr quy dlnh.ph6p lj co Iien quan din r iic ldp ve.tnnh bay-Bio cdo rii chinh riing vi chiu rr6ch nhiim
vC kiim so6r noi b0 rna Ban Ciam doc xac dinh Ie cin rhiit dA dam bdo cho viec tdp-ra lrinh ba) Bao ;60
tAi chinh ridng klrdng c6 sai sor rrgng 1iu do gial lin hoac nhdm lin.

Tr6ch nhi6m cia Ki6m todn yi6n

Tr.4chrhi6m cria chring t6i ld dua ra 1i ki6n vc Bdo.cdo rai chinh ri6ng du.a tr€n k6t qud cria cu6c ki6rn
toAn. Clingl6i da tien hdnh ki6m to6n theo cdc Chuin.muc ki6m todn Vigt Nam. Cdc ciuin muc ndy y6u
ceu chring loi luan lhi chudn muc ri cdc qu5 dinh ri d4o dic nghi nghiep. Iap ke hoach vA thuc hien
cuoc l(rem toan ale dar clugc sg ddm bio ho. p lli vC viec lieu 860 c6o tai chinh rieng cia C6ng ty c6 cdn sai
s6t trong yCu hay kh6ng.

C6ng vi6c ki€nr toen bao g6m thuc hiCn ciic rhu rqc nham thu rhap cdc bdnB chrine ki6m to6n v6 c6c s6
lieu \a lhuyel minh riD Bao cdo lai chrnh rieng. ( ec rhi luc liirnro6n dLroi lua cign dua r6n ril dodn
clla ki€m toan vidn. bao g6m ddnh gia rlii ro c6 sai s6t trAru yi:u trong Bao c6o tdi chint riCng do gian lan
hoic nhem len. Khirhuc hign dinh gia cic rii ro ndy, ki6m toAn vien da xem x6t ki6m so6t noi bO cira
C6ng ty lien quan din viec lap vii kinh bay 860 c6o tdi chinh ri6ng trung thqc, hop li nhim thiiit ki! c6c
thi tuc kiem todn phu hop r,oi rinh hinh rhuc t6, ruy nhi6n kh6ng nhim mlrc dich dua ra y kidn vA hiQu
que cua kiern.soet ndi bd cia ConS q. C6ng \ iic kiem toen cltng bao g6m it6nh gid rinh rhich hgp cia cac
chinh sech ki roin duqc 6p dung vA linh hop lj cua cic uoc Linh kd loin cia Ban Ci6m d6c iirng nhu
d6nh ei, vi6c trinh bey t6ng th6 Beo cio tdi chinh ri€ng.

Ching toi tin tLrong ring cric bing ching ki6m to6n mi chtng r6i da thu th{p duqc ld diy dn vd ttrich hap
larn co so cho i kien kiim to6 cLla ching roi.

V ki6n cta Ki6m todn vion

Theo i ki6n cta chtng t6i, 86l) c6o tdi chinh ri€ng kdm theo da phen anh trung thuc vd hqp li, x€t tren cic
khia canh trgig y6u, tinh hiDh rai chinh cia C6ng ry tAi ngey 31 th6ng 12 ne;2018 clngnhu kiit que hoirt
d6ng kinh doanh va cac lu6ng Im.chuy€'r tiCn t0 cho ndm tai chinh k6t thic cing ngdy, phir hqp v6i cec
Chuan muc Ke toan Vidt Nam. Chi dq Ke to6n doanh nghiCp ViCt Nam hi6n hdnh vi-c6c quy dinh pb6p l1i
co lran quat| den vifc lap va rrinh ba) Bao c6o lei chinh rieng.
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cpA7lsaNAM
IlAn de ktuic

Bio c6o di chinh crla C6ng ry cho nam tai chlnh 16r thtc ngay ngdy 3l ll|eng 12nfurn2}l16A&ryc kidm to6n
vren khac ki€m.rodni ki6m lo6n vien nay dA dua ra Bao cAo ki6m toen s6 I7_02_389_R vao ngdy 2g rh6ng 03
ndm 2018 c6), tuCn dAng chip n}dn rodn phin.

56 Gi6y CN DKHN ki€m to6n: 1009-2018-137-l Si5 Gidy CN DKHN ki'mtoin:2999_2019_131-l
Gtiiy IJy quyin sii: 02/201g/UQ-CpA WETNAM ngdr 02/0 20jg cia Chi tich HDTr
Thay mit vd dai dien
CONG Tl. rNrtrr KrEu torix cp.r vr|Jrx,ll.t
Thinh viGn Eflng kiSm todn Qu6c t6 Moore Stephens
Hd NOL hgdy 07 thdng 03 ndm 2019
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CONG Ty cO PEAN THrfT Kf CONG NGIITET EOA CHAT
860 cdo tii chinh rieng .ho nam tai chinh ker $ric niAy I U I212018

MAU B 01 -DN
B,iNG cAN EOr Kf ToiN RrfNG

Tei ngay 31 thdng 12 nam 2018

rir sAx

A. TAI SAN NGiN HAN
(100 = 110+120+130+140+150)

I. Ti6n vA c6c khoen h dtrg dudrg tiAn

2. Ctc khoan tuong duong ti6n

II. Ddu tu tii chinh ngin hen

Itr. Cdc khoen phii thu ngin h4n
1. Phai thu rydn h4n cia khdch hang
2. Tra tru6c cho nglrdibAn

/ Phai rhu lheo lien do kd hoach hgp dong
xay olmg

5. Phai thu v6 cho vay ngEn han
6. Phai thu ngin han khac
7. Dq phdng phdi thu ngnn han kh6 ddi

Hirng t6n kho
Heng tdn kho

Tii siin ng6tr hqn kh5c
Thu€ vd c6c khoan kthdc phei thu Nha nuoc

B. TAI SAN DAI HAN
(200 = 210+220+240+2s0+260)

I. C6c trhoen phei thu dli hqn
6. Phai thu ddi han kh6c

lI. Tii s6n c6 d!trh
L Tei san c6 dinh hiru hinh

- Nguyen gid
- ura rtl naa mon tuy Ke

3. Tai sen cO dinh v6 htnh
- NgulAn giA
- vla rry nao nan nry K2

III. Biit dong sen diu tu
fV. Tii sdn d&dang dii hen

V. Eau tutAi chinh dii h?n
1 . Eau tu vao c6ng ry con
2. Eau tu vdo c6ng ty lien doanb liCn kiit
3. Eeu tu tu g6p v6n vdo don vi khdc

\.I. Tdi sen dii h+n kh:ic
I . Chi phi tra trudc dii han

ToNG CQNG Tir sAN (270 = 1oo+2oo)

3Unn0$
MS TM IT.{D

01/01/2018
\t{D

100 522.927 .265.917

66.838.157.467
48.814.833.993
18.023.323.474

284.080.418.022
64.296.188.861

62.338.306.231

14r .692.399.47',7

3.224.458.334
t4.335 .421 .6'73

(r.806.356.s54)

172.008.690.488
112.008.690.488

25.119.654.730

3.215.778.953
2.561;7',l8.851

18.988.511.474

Q6.426.73s.617)
654.000.096

4.416.750.400

Q.762.749.904) 

-

21.766.500.000

1?.068.500.000
3.060.000.000
1.638.000.000

131.315.777

131.375.777

362,289.608.169

75.124.081.942
25 .724.081 942
50.000.000.000

118.959.233.307
82.426 .929 .199

22.469 .336.983

1.900.083.748

6.124.666.667
7 .844.573 .264

(1.806.356.554)

167.521.983.591

t67 .521 .983 .59 r

84.309.329

84.309329

29.49s.516.00s

56.535.053

5.143.329.4r9
3.991.135.991

t8.988.5t4.474

Q4.997.378.483)
t.t52.193 .428

4.416.750.000
(3.264.5s6.s72)

24.109.288.241
19 .4lt .288.241
3.060.000.000
1.638.000.000

186.363.292

t86.363.292

IV.
t.

3.

110 5.1

lll
112

120

130
t31 5.2

132 5.3

t34 5.4

135 5.5

13'7 s.',7

140
141 5.8

150
151 5.9

200

210

220
221

222
223
227

228
229

230

240

250
251
252
253

5.12

5. t0

5.11

5.6
tl

il
..1

260
261 5.13

210 548.046.920.101 391.785.124.1'.74



coNG Ty co PEAN rffiT Kli CONG Nclrrip rrOA CHAT
Bao cio tii chinh rieng cho nam Lii chini kdr rhic np,y I I/ l21201 8

BANG cAN D6r Kf ToAN RrtNG (Tiiip th€o)
Tai ngiy 3l thSng 12 ndrn 2018

31/12/2018
I'tID

MAUBOl-DN

0t/01k018
IT.{D

MS TM

300

310
311 5.14

312 5.15

313 5.i6

3t5 5.t'7
319 5.18

320 5.19
322 5.20

330

400

410 5.21

41I

4lla
418

421

421a

42tb

K6 torn tru&ng

Ditrh Dd'c Bri

NGUON VON

Nq PILII TR;.
(300 =310+330)
Nq ngin hgn
Phai tra ngudi b6n ng;n han
Ngudi mua tra tian trudc ng6n han
Thue vd c6c kioa,]l phai nop Nha nudc
Phai tra ngudi lao dong

Chi phi phei tre ngan han
Phai tre ng;n h4n kh6c
Vay vd ng thuC tai chinh ngin h4n

Qui khen thuorg, phrlc lqi

Nq dni h?n

voN cHiJ sd Hr,.u
(400 = 410+430)
V6n chi sd hiiu
V6n g6p cria cht sd hau

'Cti phidu ph6 th6ng c6 quyin biiu quydt

8. QuY dau tu phdt tri€n
11. Loi nhuan sau thuC chua phAn ph6i

' I N;I cnua phan phoi LL den d,ai lq rrkdc

- LNST cktu ph6n phiii ki nay

II. Ngudn kinh phi vA qui ktrc
1 Ngu6n kinh phi

ToNc coNG NGU6N voN (440 =3oo+4oo)

NguM lip bi5u

548.046.920.707 39L.785.124.174

L
1

464.532.886.1s6

464.532,886.156
29 .351 .505 .957

210.357 .261 .789
9.336.580.168
1.718.309.689

119 .134.993 .496
533 .',l 11 .953

93 .494.523 .104

83.514.034.ss1

83.s14.034.ss1
59.770.360.000

59.77864.040

t'7 .930 .120 .095
5.812.954.456

L743.555.890

4.069.398.566

312.14s.447.189

312.t45.447.t49
39 .424.233 .593

250.936.603 .3',79

969.068.304
2.299.'193.595

17.869.457.227
233 .62t .4',7 0

412.669.621

19.639.67 6.985

19.444.635,985
59.?70.360.000

59.770.360.000

11.930;t20.09s
1 .'/ 43 .555 .890

r.640.293.105

103.262.485

195.041.000
195.041.000

410
431

440
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rHmr rc c6NG NGHrEp H6A cH.{r
86() cao tei chinh rieng cho nam tdi chinh k6t rhtc nsay j l/12l2018

cHi TrEu

I . Doanh thu bdn hang vA cung c6p dich vu

2. Cec khoan giam trir doanh thu

, Doanh thu rhudn v6 bdn hang \e cung c;p- dich vu (10 = 0l-02)

4. ci6 v6n harg brin

s Lqi nhuiD gOp vi bin bi'Dg vA cung c;p- dich vu {20 = 10-1I)

6. Doan! thu hoat dong tdi chinh

7. Chi phi tei chinh

Trong d6. Chi phi lAi yay

Chi phi b6n hang

Chi phi quan li doanh nghiep

Lqi nhuan thuin ti-t hoat.tong kinh doanh

130 = 2{t + (21 -22) - (2 4 +zs)l

MAUB02-DN
BAO cAo I(f,T QU,{ HoAT DoNG KINH DoANE R$NG

Cho nern tdi chinh k6t thrtc ngdy 3 t/12l2018

MS TM

01 5.23

02 5.23

I0 5.23

r1 5.24

20

21 5.25

23

25

26 5.26

30

31 5.2',7

32 5.27

40

50

5t 5.28

52

60

Nnm 2018
lTlil)

NIm 2017
t'I\tD

8.

9.

10.

11. Thu nhap khec

12. Chi phi khdc

13. Lqi nhuan Hric (40 = 31-32)

,., Triag ICi nhuin kd to6n trudc thu6- (50 = 30+40)

15. Chi phi thrL,i TNDN hien hani
16. Chi phi rhu6 TNDN hoen bi

r" Lqi nhu4n sau thue thu nhip-' doanh nghi6p (60 = 50-51-52)

364.428.1t9 .t53

47.915.116

364 .380.204 .037

339 .9'77 .9r1 .560

24.402.292.477

3.253.897.961

1.566.089.944

L322.172.906

2l .339 .462.872

4.'750.637.628

848.774.093

494.556.088

354.218.00s

5,104.855.633

1 .035 .457 .467

'7',7.950.644.791

30.545.500

77.920.099.29r

68.429 .770.063

9.490.329.22A

4.239 ;/ 12.932

273.503.808

15.833.000

14 .179 .97 | .4'.7 6

(723-433.724)

| .306 .7 19 .640

480.024.031

826.69s.609

103.262.485

)(

K6 toin tnrdng

Dinh Dic 86

4.069.198.566 103.262.48s

Hd NAL 07 thdng 03 ndm 2019
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pgAN rHEr Kf CONG NGryp EoA cEAr

B6o c6o tai chinh rieng cho nam tdi chinh kiit thric nidy 3 Vl2DiJi

BAO cAo LLrU cEI.rYxN ldN TE RI6NG
Qheo phwng phdp gidn tiiip)

Cho nAm 1di chinh k6r thtc ngiLy 3I/ t2/ZO|8

MAUB03-DN

Nln 2018 Nim 2017
!,t{D vND

cHi Triu
I
I. Lu! chuy6n tian tir hoCt dong kinh doanh
L Lqi nhuAn fif&c thui
2. Diiu chifth cho cdc khodn

- KhAu hao TSCE vaBDSDT
- Lai, 16 chcnl t6ch ri si, h6i do6i do drnh gi6lai
c6c khoan mqc rian tc c6 gijc ngoai te
- Lai, 16 rt hoat d6ng dau tu
- Chi phi iai vay

1 Lqi nhutn ti! hoat d\ng kinh douh ttttc- thq ddi vdn tuu d\ne
- Tang, giarn cac kioan phai rhu
- Tang, giam hang tdn kho
- TAng, eiam cec khoan phai hi
- Tang, gidm chi phi tra $u6c
- TiCn lai vay da tra
- Thlii thu nhap doant nghiep da n6p
- Ti6n thu khdc rt hoar dotrg kinh doalrl
- TiCn chi kh6c tir ho4t d6ng kilh doanh
Lnu chuydn tiin thuin ti hoqt dOng kinh dosnh

II. Luu chuy6n tiAn & hoqt itong dAu tu.

I Ti€n chi dC mua sam, xay dung TSCD va
crc TSDH khdc

, Tian thu tu tlann li, nlumg ban TSCD- va cdc TSDH kl6c

1 Ti6n chi cho vay, mua cAc c6ng cgng" cta don vi khac

4 TiCn tbu hdi cho vay, ban hi c6c c6ng cu no
cna don vi kl6c

5. Ti6n chi deu tu g6p v6n vao dorl vi khac
6. Tian thu hdi dAu tu g6p viin vao do! vi khac
7. Tian thu lai cho vay, cd tric vA loi nluan duqc chja

Luu chuldn tiin thuAn ir holtt d\rrg dAu tu.
III. Lu-u chuy6n tiin tn ho?t dong t]i chinh
3. Ti€n thLr tt di vay
4. Tiin tr.i nq g6c vay
6. C,a ftc, lqi nhu6n da ra cho chi s6 hiru

Luu chuyin iih thuAh tu ho tf\ne tni chnh
Luu chuy6n tian thu,n trong Id (s0 =20+30+40)
Tian vi tu0ng duong tian dAu kt
Ti6n yA tmng d.rong tian cu6i tg (70 = s0+60+61)

MS TM

08

09

l0
1l
t2

t5
16

I7
20

21

22

23

01

02

04

05

06

24

25

26

27

30

33

34

36

40

50

60

70 5.1

5.104.855.633

1 .927 .550.466

(17s.320.800)

(3.050.511.501)

|.322.172.906

5.128.7 46,704

(r74.839.181.480)

(4.486.',t06.897)

65.s74.701 .808
48.987.5t5

(r.190.414.548)

6.234.498.t s9
(6 .638.223 .503)

(110.167.sn,242\

103.262-485

2.511.158.116

210.420.808

(3 .',7 69.344 .881)
15.833.000

(928.610.478\

\s.'7 56.429.330
(57 .534.1s4.451)

4t.760.470 .402
455.058.048
(15.833.000)

(s18.785.645)

L140.500.000
(2.100.816.093)

(1.98s.801.887)

(822.800.000)

169.090.910

(9.800.000.000)

5.r00.000.000

(33,1.274.856)

4.0s9.603754
(r.62s.380.192)

500.000.000

(500.000.000)

(5.977.036.000)

f
.\(

x
3.r20.000.000

2.0'71.991 .425

2.595.153 .238
7 .787 .144.663

151 ;7 69 .002.854
(58.27 4.4',19 .1 s0)

75.124.081,942 85.312.300.021

_-___9!81t.151! 67___J5t2

thdng 03 ndn 2019

93.494.s23.104
(8.88s.924.47s) (9,588.218.079)
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^CONG 
ry cO plriN TIIfT KE CONG Ncqp EoA cEAr

86o c6o- tdi chinh ri€lg cho nam tai chinh k6t rhric ngdy 3 t7i2li018
TALYTT MINH BAo cAo TAT cEi]\'H RENG MiU B 09 - DN
1. TH6NG TD{ XIIAI QUf,T

1.1 Ilinh thrl,c sd htu v6n

C6ry ty C6 phan Thi6r kii C6ng nghiQp H6a chit (gqi rA h "C6ng ty') tidn ft6n ld doanl nshieD Me
nuoc hach todn dqc lap truc ftu6. Tdng C6ng rJ H6a clit Vier iam rnay ta Tap doin H6;hjr Viai
Nam). Long ty duQc chuyan d6i tt doanh nghiep Nhd nu6c sang C6ng ty C6 phan fieo euyiit dinh
3493/QE-BCN ngdy 24110/2005 cia B6 huong 86 c6ng nghiep (nay h 86 COng-thuong;.

Cdng ry Cd phdn Thi;l keCong nghi€p Hoa chdr hoat dong deo Cidy Chmp, nhdn D6ne hi doanh
n€hiEp Cong ry Cd phan sd 010010j520 do So Kd hoach va Diu hj Thdnh pho Ha Ngi c;p lane ky
lan dau ngay 24 theng 02 nam 2006, deng hi thay d6i lAn thir 15 ngdy 13 th6ng 03 nam 2018.

V6n di6u iC cia C6ng ty theo CiAy chung,nhdn dang ki kinh doani ld 59.770.360.000 ddng. C6
dong Ss hiu v6n rrong Cong ry r4i ngdy ch6t dani sech I 5/01/20l8:

r0ai
c,i oong

T6p doan H6a ch6t Viet Nam
C6ng ty TNHH Lien hiep Xay dung VaIl Cuong
C6ng ty C6 phan Viet Sdng Tao
C6ng ty C6 phan Quan ly quy Tri tue ViCr Nam
C6 d6ng cd nhan sd hiiu trCn 5% VEL (3 C6 d6ng)
Cdc c6 d6ng kh6c

T6ng

TCn vi€t trt:

Tru sd chinh :

1.'78't.492

1.485.882

26.801

8.000

1.924.657

744.204

11.874.920.000 29,9to/o

14.858.820.000 24,86%
268.010.000 0,45%
80.000.000 0,t30/o

19.246.570.000 32,20o/o
'1.442.040.000 r2,45yo

5.r??.036 5r.??0.

Ten giao dich bang deng Anh: CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

cEco

56 21A, Ph6 c4t Lint! phucng C6r Linb quAn E5ng Da ID NQi, Vi6t Nam.

C6 phiCu cia Cdng ty darg giao dich h€n thitruong UpCOM v6i md CEC.

Si5 ho dong t?i ngdy 3 1/1 2/20 18 h : 1 58 nguoi (rai 0 t/0 lDO t 8 ti 128 nguoi).

1.2 Ngitrh ngh6 kinh doanh \/ri ho+t dong kinh doanh chinh

Theo GiAy ddng lcj kinh doanh si5 010101996 ngiy 24/02/2006 \a dllilg kJr thay d6i len 15 ngny
t3l03/2018 do So Kii hoach Diu hi Tp Hd Nai cip, nganh nghd kinh doirtritrintr cria COng ty tl:
. Xay dpng nha c6c loai;
. Xay dqng c6ng hinh duong sit vd duong b6;
. Xay dlrng c6ng trinh c6ng ich;
. Xay dgrg c6ng trinh ry thuit ddn dpng khdc; Xay drng cong trinh ngAnh h6a ch6t, h6a ddu vd
c6c ngdnh cong nghifp lien quan c6 qui rno vua ve nho (bao q;m ce thi cons daj ru. sta chiia- sia
c9, 

1on boc lot chdng an mdD kir ciu, thiir b! vi cung Lmg v{t ru. rhi6l bi.ihi cdn; l;p dar, hieu
chrnh va chuycD gjao cdng nghg trong linh vuc diCn, nr dong vd do ludng di6u khi6n cho c6c c6ng
trinh cong nghiep vd den dong); Xay dung c6c c6rg trinh die;, duqng detvd tr4m biiin 6p;
. Kinh doanh bdt dong sin. quyin s& dung dit thuoc ohi sd htiu, cht su dung ho5c dirhuC;
. Sen xuatcAc cdu kiin kim loai;
. Srin xuAt thr)ng, bii chta vd dung cu chta dung bing killr loai;
r Gia c6ng co khi; xrl l! vA tning phli kim lo?i;

l0
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CONG TY CO PEA]V TMET KE CONG NGHIXP HOA CHAT
860 ceo_tdichinh riClg cho nlm tei chinh k6t thric n;ay j t/i2,2oit
Tgurrr n,tnrt BAo cAo rAI cnimr RrENG oIEp rlso) 

-ruau 

n oq _ orrt
1.2 Nginh nghi kinh doanh vA ho+r dQng kinh doanh chinh

. Sin xu6t khdc chtra duoc ph6n vdo d6u, chi tidt sAn xurit sin phdm h6a ch6t (trir h6a cher Nhd
nuoc caun t:

. PhA do;

. ChuAn bi mat b6ng;

. Ldp dAt h€ th6ng diCn;

. Lap dit hQ thiing c6p, tho6t nuoc, td sud.i vd didu hda kl6ns khii

. Hoen tbi6n c6ng trinh xey dUng;

. Hoat dODg tu vAn quan li;
r Hoat dong ki6n tnic vd tu vAn lg thu4r c6 li6n quan. Chi tidt: Thi6t kd cdns hinh d'ons dav vd
tram bi€n 6p.dCn l10KV; ciam s6t c6ng rdc IAI dar thi€t bi dien, duong day truyen tl va inlA6n
500KV: Thier k6 quy-ho4ch.xriy dyngr Thiet kt! I;p d6r thiil bi c;ng $i;fi. fip aa'.,,lfli Ui 

"0,,e "ei!h6a dau cong lrinh cdng nghiep: Thidt kd h6 thong Lldng gio, cifnhier, di;u hda k]dnq khi cons
tnnh cong nghiep:_Thiet ke hi thong phdng ch6y chia ch6yr Thi6t ki vd chd rao t}itir blngdnh h6i
chat:I<hao ser. rhier kE cdc_cong trinh ngdnJr hoa chdt.r6c cong tr.Lnh cong nghipp vd dnn jungl 1u
lan 

dar] tu v.a.phlllrlen c6ng nghiep hoa chdr: Tu vin xay dung; Tu v5n gidm sdr rhi cong xiy
olrng cong lr'rllrr {t hi hoar dong khi co di didu kien nrng luc rheo quy djnh cua phdp luat): T( v;n
gidm sat thi c6ng cdng rnnh duong dey vA tr?m biin ap co cap Oidn rip den J5KV: tu van ldD du dn
dau lu.lhidr kC cong lrinh duong day !e lram bi6n r;p c6 cip difn dp din I5KV; thimtraca:duan
dau lu, cac ho so thiat ke ki lhuAt. dg toan. rong du. ro6n cdng rrinh \ey dung (hoat dong theo
chung ch' hanh nglre). cac b6o cdo d6nh gid lec dAng moi lrlrong rrong nginh cong nghi6p hda char
v; Iien quan:.Tu vdn dau trr xay d;rng vd ru vin gidm sat fii cong cong rrini diin, cong rrinh dLrdng

:4.{ 14.rram oren ap trrong ph?m vi chung ctri hanh nghe): Tu ven bdo hinh. b;o dudng cdc loai
|nrer bi nong.linh vuc h6a clral. hda deu v; c6c nganh c6ng nghigp khec: Ki6n Ea. kid; dinh vd
cuung nhan ch-ar tuo.ng cong rrinh xay dung c6ng Dghi€p h6a chAt, h6a dAu vd li€n quan; euAn lj
ou an oau tu xay dlrng cdng hinh;
.NghiCn criu ve ph6t tri6n thuc nghiem khoa hqc tu nhien ve ry thuat. Chi tiiit: Th\rc hiCn dA tAi
aghiCn cuu, khai tec c6c phat minh sang chii, giai ph6p hiiu ich, dich vu vd chuydn giao c6ng nghQ
trong lirh vrrc cong nghiip h6a chir va bAo \d mdi lruong; Nghidn criu i"ng dung c6ng nghQ v6
rhidr br ti6n rian \ eo rhi6r td cac c6ng ninh cdng nghiEp hoa ch6iva bi€n phrip'bio vd m6i rruong:
. Hoat dong chuyCn m6n, khoa hQc vd cong nghd khdc chua duqc phan vdo ddu. Chi tiitt: 860;60
d6nh-giri_tAc dong m6i rrudng trong ngani cong nghidp hoa chdt va lien quan; Xt Ii chit thdi c6ng
nghigp; DdnI gid lrc dang moi truong: Hoat dong iham dd dia chit. ngu6n nuoi: Xdy dgng kE
lroach. p-hong ngrra- ring ph6 .u cd h6a chit; Xril dyng bifn phrip phdng ngira, rhg ptrO"su co'nou
cnaL; Lap de.an bao 

-vC 
moi rudngi Lrip bin cam kir bdo ve moi truong: Dich vu quan tric m6i

Iruoltgl I u van ve mo, truong;
. Cho thud mdy m6c, thiiit bi vd dd ding hru hinh khrc;
. Hoat dong dich vu hd tro kinh doad kl16c cdn lai chua alusc phen vio dau. Chi ti6t: Ti6D thi. xric
tien dau tu ve thuong mai; Cung trng vat tu, thiilt bi c6ng trinir c6ng nghiQp; Xu6t nhap'k],a; cec
mdt hang C6ng ty kinh doanh;
. Ho4t dQng h5 trg dicb vu tdi chinh chua dugc phan vio dau. Chi tiiir Hoat d6ng tu v;n ddu tu;
. Dich vu h6 tro girio dgc;
.KiCm tra vi phan tich ry thuet. Chi tiiit: Ki6m ha vi do luong c6c chi si5 rn6i truong (6 nhi6m
kh6ng khi vd n'r6c. . . )

Trcng nam 2018. ho?t d.dng kinh doanl chinh cria C6ng ty la: Tu vAn ddu tu vd ph6t tridn ngenh
cdng nghidp h6a char gom ru van tep du dni Mao sdr lhi6-l ki cec cdng trinh ngdnh cdng nghi6p
h6a chdr. cong tfiDh ngAnh cong nghi{p khdc lien quant idng lhiu EpC x6y dung cdc c6ng trinh
nghAnn cong nghiep hoa char: lhi cong dai tu. sia chla. gia co. son boc lor ch6ng dn mdn k6t
cau..j Quen li du 6n DTXD cOng trinh; thuc hien cec da tai nghiCn cfti; lap b6o c6; dinh gi6 r6c
dong moi trudng...
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CONG Ty c0 prriN rsrnr rt c6Nc wcHrEp I{6A cHAreao cao. tai ch;nt rieng cho nam ta; chinh k6t thr:c ;iaylvi2,ti I S-

THL.vETMn'H BIO CAO Tlr cHiNfiRSlc ompffi
1.3 Cau rric doanh nghiep

Gdp vi5n Hoat dong chinh
v6n diu tu Tt le Ty re

(VND) g6p v6n bi6u quy6t
Cong ty con

Cong ry Co ph;n Dich ur Kt lbuer Xe) dung cons ninh kJ
cdng nghicp H6a chdt ttuit 4in1*ju6" ' j060000000 5t,0oo/' s1,00%

Cdng ry C6 phan Md) va ftier bi Cia cdns co kh,: ),n It
c6ng nghiep Hda chAt vjet Nam ve han;hi kim Loai 12 408 500 000 55,33% 55,33o/o

trr.ng tam Phdt rriin cdrg nphF cFco Nghien crir trng olrng$9!h(u 
kl-"rhu;,hou bo". " 1.600.000.000 100.000b 100.0090

Cong ty ti6n k6t
Cdng ty C,a phAd CECO HiN6i Xay dung c6ng rrhn 3.060.000.000 36,40% 36,40%
Diu tu khic

C6ng ty Cd phan C6ngnghiep
H6a chat T6y Ninh

Cic Chinhdnh truc thuoc

Chinlenh C6ng ty C6 phAn Thi6t ka C6nenghiep H6a chdt
Dia chi: 36 37/76 _ TrAh Dinh Xu - Tp_ Hd Chi Minh

2. N;.M TAI cHiN.H, E('N vI TII]N TE sI' DTTNG TRoNG KE To]iN

NIm tii chinh

Ndm tdi chinh cta C6ng ry bitddu tu ngdy 0t th6ng 0t vd k6t thlc vao ngdy 3l th6ng 12 hdng n6m. 
;

Erm v! ri6n tf sit dsng trong k6 to6n

86o c6o tdi chinh ri6ng kdm fieo dugc trinl bdy bing DAng ViCtNam On{D).

3. CITUAN MII. C VA CID DO K6 TO'N IP DUNG

1.638.000.000 t,14% 1,14%

Ch€ d0 kA tofn dp dlng
C6ng 5, 6p dung Ch6 d0 Ke rodn Doani nghiep Vi€r Nam duqc ban henh kCm theo Th6ng hr s6

?0-9r9t!!!l:wc nedy 22 thane 12 nEm 2014 do b6.tii chinh ban hnnh ve th6ng tu s6
53/20l6,rtT-BTC Wiiy 2U0312016 sia d6i b6 sung n6t sii didu cta th6ng tll 200/20t4.rtT_BTC
ngity 22/1212014 vd cec Chudn mr,rc k6 toin Vi6t Nam c6 lien quan do BQ Tdi chinh ban hanh.

Tuy€n b6 v6 viQc tuin thi ChuAn muc kii toin vi chii dO k6 toin

Ban Gi6m d6c C6ng ty dem beo da tuan rhir diy <ti c6c Chuin rnqc ki! to6n Vi6t Narn vd Ch6 dO kit
toan doanh nghiep ViCt Nam da duo-c ban hinh vd c6 hiCu l,rc li6r quan d6n viQc ldp vi hinh bdy
Bao c6o tii chinh ri6ng cho nem tiichinh k6r th.tc neiry 31/1212019.

Hinh th c k6 to{n ip d}ng

C6ng ty 6p dung hinl thnc Chrmg hJ ghi s6 trCn ph6n rndm mriy tinh.

i1
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sg):^T^99."$* rmr rc c6NG NGflEp H6A crrA,r
l?ev tdu_ k' cnrnn nelg cho nem tai chinl kCt thr& rtgdy 3lli2l20i8
Tr ryET MrNH Brio cAo rAr cHiN,H nsNG Crffp rHEo) 

-iuAus 

os _ o"4. cAc CHITII sicH K[ To,$,iP DUNG

Co s0 l{p Brio eio tii chinh ri6ng

Beo cao.lai.ctLinh r ieng kem.deo duQc u-inh. bdy-bing Dong Vifi Nam ftlllD). tbeo nguyen ric gi6g6c.vri phir hqp v6i c6c Chudn muc kd torin- vi6i Nurn] o,i!?q 16 tot diJd,.p ,ri9, N.rn lrte.
hdnh vd c6c quv dinh ph6p lj c6 li6n quan d6' vi€c liip vd trini bdtB;;"a" iiili"r, ,ie"n.

Nguyen dc ghi nhaD tiAl vd c6c ktroAn tucrng itrong tidn

TiAn: Bao gdm Tidn m!t, Tiin gui og6n hang (kh6ng kj han) vd Tiin dang chuy6n.
Tien m6t, Tian giri ngen hang duqc ghi nhan hen co so thuc tii ph6r sinh thu _ chi.
Tidn,dang chuy€n: Dua vao ciic l6nh chuydn tidn chua c6 gi6y b6o Nq vd gi6y nQp ti€n chua c6giay b6o C6.

Tuone duone tiSn

La c6c khoen deu lu ngin han. tidn grii co ki hen co lhoi han thu hoi hoac &io han kione oue 3

fl]!e-f. tu.leur oau t r. gqi rien co khe nnog chuyan doi d; deng rhenn mor lueng iiin xac 
-Oinl 

ve
Knong co rur ro trong chuyen doi rh;nh tien taj thoi diim bdo cdo_

Cdc khorn ddu ru n6m eiii den ngir ddo harr

C.6c kho6n ddu tu ndm gin d6n ngey d6o han bao.gdm,c6c khoan ti6n gui ngen hang cd ki han (bao

l:i:l:::.lilli' ?lidu. 
kj,phiiul. tlii pnieu. cd-phiiu uu dai ben phir r,,iir, tti u"u6. pr,^, *,u rai

;il,il",T,THflf 1T.::??Jn:JtAf;,y;dT ;J&:x" ;il€iii 
d6n nsev d"o han voi

Sl:!l,l=!ll :lltl,*jn din ngdy ddo. han dusc ghi nh{n theo gi6 g6c ve duo. c x6c dinrr rheo siri{fl nQp ry can cu vao kha nang lhu hdi cia khoan dau tu.

. Dau tu veo c6ng ty con: C6c khodn ddu tu viio cec cong ty con me cong ty nam quydn ki6m so6t
duo-c trinh biLy rheo phvong phdp gid goc ndn eao c6o rail[inh ridng. - '

C6c-k1rcdn phen ph6i lqi nluin.m; C6ng ty nhan duqc hr sii lgi nhuan liy ki5 cria c6c c6ng ty con
saunga)Longtyn;mquyinkidmsodtduqcghi nhdn vdo kir qud hoar dQng kini doanh nong nam
clla C6ng.ty- Cec khoen phan ph6i khic dugc xem nhu phin thu troi c;c t<}"oan aiu nr va avgc ntr
vao gla |rl dau tu.

. Eiu ru vdo c6ng q, li6n k6t, liCn doani: Cec khoan dau tu vao c6ng ty li6n kiit, lien doanh md
trong d6 C6ng ty c6 anh hudng d6ng k6 duqc trinh bdy theo phuong pb.ip giri. giic.

Cdc khoen phan phdi lqi nhudn ma Cdng ry nhan dugc ri s6 lqi nhuaa liy kit cla c6c c6ng ty Iien
Ket sau ngay L ong ry n5m quydn kidm soir dugc ghi nhan \ eo ler qLra fioat dqng kinh doanlr Fong
nern cria C6dg ty. C6c khoan phan ph6i kl6c duaixem nhu phin thu hoi cac khian ddu nr va cuqctri vAo ei6 trj diu tu.

NgoBi tC

S:,ne,fy 
dp d{nC lhonC tu so 200/20 I4iTI-BTC do 86 Tdi chinh ban hanh ngay 22 thang 1z n6m

lu i4 huong dan xLi li chdni lech Fj gid hoj dodi niv sau:

_C,i..Sli"f "t ifi,,:l"h bing cdc toqi ngoai te phet sinh trong ndm tAi chinh thi thur hien theo rj,

iiu-,]l*,,..,,?',tfcrl .d:eT 
phdt sinh giao dich ngoai tC cria Ngan heng Thuong mpi noi doanh nghiQp

co grao 0lch phar srnh theo quy dinh cua phip lu6r.

?:i l-?i 
vigc ddnh gie.hi so du ngoeire cudi ky ke roen rhi lhuc hien lheo r,j,gid mua vao cia Ngan

hang thrqng mai noi doanh nghifp mo rdi kiodu cong b<i rai thoi didm rdp Bdo cdo tii chinh ri6nr.

I
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:gNg Ty gg.pTAN rmr rs coNG NGE4P E6A cHAr
Ban cdo tiichrnh ridng cho nem laichinh k6r rhuc 31/12/2018

TITUYTT l[NE BAo cio TAI cHiNH R$NG OIIP Tmo) MAUBOg- DN
cAc clli\rr sAcE Ki roAN A? DrJNG (Ti6p th€o)

Ngod te (Ti6p theo)

Nguy€n t;c k6 toin nqphii thu

C6c khoan Nq pheiftu.dugc theo d6i chi ti6t rheo ki han phai thu, drii tugng phai thu, loai nguyen
tE phei thu vi c6c y6u t5 kh6c theo nhu ciu qudn ti cria C6;g ty.

Cac khoar Nq phai thu bao g6m phei thu kh6oh hang vd phaithu khec duqc ghi nhin theo nguyen ric:
. Phei.thu.cia kidch hing gom cdc kloan phAi rhu mang rinl chir rhuong mqi phdr sinh ru giao
dich c6 rinh_chiir mua " bdn giiJa Cong ty ve ngudi mua {li don vi dOc lap;6i nguoi ban, gdri ca
cdc khoin phai tiu.giiia cong r) m9 va cong ty.con. lidn doanh. liin kao. kfroan lnai *u nly gom
ca cac khoen phei thu ve ti6n bdn hAng xuit khdu cria b6n giao riy th6c th6ng qua L6n nhln rly th6c.
L.ac Knoan phar tiru rhuong m?j duoc ghi nhan phir hgp v6i chuan rnvc doani thu va thoidiiam ghi
nhan can cf theo h6a don, chimg tu phet sinh.

. Phai thu kh6c gdlrl c6c khodn phdi thu kh6ng mang tinh thuong mAi.

. Phdi thu n6i b0 gdm c6c khoan phei thu c6c dor vi ttuc thu6c ki6ng c6 tlr cdch ph6p nian hach
toan phu thuoc.

Cec khoan phAi thu duqc phan loai ld Ngin han vir Dii h?n trCn Bdng can diti k6 to6n can ct ki han
cdn lqi cia c6c khodn phai thu t4i ngdy lAp Beo c6o |ai chinh rieng.

Du phdng_no phai thu kho ddi: duqc ldp clto tung khoa.n nq phii thu kh6 ddi cnn cu vdo thoi gian
qui han he.no gtlc rheo cam kdt ng ban diu (kh6ng tinh diin ti6c gia han no gila cic b€n), hoii du
klen muc tdn that co thd xey ra theo hu6ng dan tai Th6ng tB 22 8/2009,TT _B-f C nedy 0j lt2/2009,

Nguyen tic k6 toin Hing t6n kho

T,rong-giai do4n dau tu xay dpng da hinh,thanh tei san c5 dinl cia doanh nghiQp moi thanh lip,
chua di vao-hoAtdong, cheni tech ti gid h6i do6i ph6t sinh khi thanh torin c6c khoin muc tidn t€ cj
goc ngoqi te de rhuc hign d.A! tu xey drmgva chenh tgch ri gid h6idori phet sinh khi da gie lai
cac rhoan 

Tvc .tidn ta c6 goc ngoqi t9 cu6i nem rdi chinh rlugc phin dnh lui k6, rieng biat ran
:"itq : dl.:9i. k. l9"l .K}li rai sdn cd dinh hoan Lhanh ddu iu xay dFns dua vao sri duns rhi ch6ni

11..n f,f,1 r'91oou1 ntut srnhrrone giai doan d6u tu x6y dFng (sau kli br) tru s6 ch€n} lecb tang vA
chenn.rech qram) duo. c phdn bd din vao doanh thu hoat dong tdi chinh hoac chi phi tdi chinh, thoi
gian phan b6 t6i da li 5 n6m.

f"1e,d1 $1auo.. *a". alnh.trin co sd gi6 goc. trong nuong hqp gid gdc hdng rdn kho cao hon.gi6 tri
lhuanco th.' lhuc hiEn duoc thiphai rrn]r rheo gid rd thuen co thi rhuc hien duoc. Gd g& hdng rd; kho
bao gom dri phi nguyen val lieu r$c riep. chi phi 160 dong nuc liep va chi phi san xuit chung-. n6u co.
de co dugc hang ton kho o dia didm va Eang rhdi hi";n tai. Gid tn duan co rhd thuc hien duqc xdc dinh
bang gid bdn uoc tinl rrir cric chi phi de hoan thanh cing chi phi tiiip thi, b6n hang ve phen ph6i pLet
sinh. Hang ldn klo duQc hech rodn rheo phuong ph6p ke khai rhuong iuydn.

)

Dg phdng giam gi6 hdng tdn kho clia COng ty dlrgc trich lap theo c6c quy dinh k6 to6n hien hdnh.
Theo do. Cdng ty duqc phep rich hp Du phdng klj gili rri lhuc Le cua hdng t6n kho cao hon gii ui
thuan co th€ druc hiin duqc lai thoi didm ker rtric nidn do k6 to6n.
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TIITIYXT MINH BAO CiO TAI CHiNE RIENG (TITP TIIEO) MAU B 09 , DN4. cAc cEiNH sAcH Ki TOAN Ap DUNG (Ti6p rheo)

Nguy6n tic k6 toin vi khdu hao Tii sin c6 tlinh htu hitrh

c6ngly quen li, sir dung vd hich kh;u hao TSCD theo huong d;n t4i thdn g, ts 45l20|lm_BTC
lan 

hd+ nFel1,2s jlrng 4 nll" 2013. va rh6ng ru r47l2016,/ri_Brc ;eey iiriozzoro .,r" dai b6
sung mot s6 diCu th6ng tu 45l2013/T"f-BTC do BQ tdi chinh ban hdnh, ih6ng tu 2 8/2017,/TT_BTC
ngdy t2/04/20t'/ sna d6i, b6 sung mQt s6 didu th6ng tu 45l2fi..Jm_;TC va Th6ng tu sd14'7120t 6fi"t-BTC ciaB6 tdi chinh.

a. Nguy6n ric k6 to6n

Tdi sin c6 dinh hitu hinn

TAi saDc6 dinh hiiu hinh dug,c phen enh theo gie giic, trinl bdy theo nguyCn gi6 ht gie hi hao mdnliy k6. Nguj,€n gid tdi sen c6 dini bao gdm toan t9 c.4c ctri pli ma C6ne ty 
"phai 

M-ra ab 
"O 

auo"rdi sdn co dinh rin} din thoi diim dua rni srin do vao rene rha; san sa;;;; d'!,ri;.

Khi lai sdn co dinh duqc bdn hay thanh Ii, nguyan gid vi khdu hao ldy ke atrqc xOa so va birk'.khoan tai, 16 ndo ph6t sinh a'orria tn-rri1r at,ia"s; il"h ;;;,il;a;-krrac rray ctri phikhic trong ndm.

Tdi san c5 dinh v6 hinh

Tt sin co-dinh rd.hinh lii gi6 mua cia phin mirn mdy rinh moi md phAn mim oay kldns Dhdi la
mat bQ pnan gan kcl vdi phdn cung c6 tien quan thi d'gc von h6a vi hach todn nh; tti sdn-co dinh

b. Phuong phdp khiu hao

trilil:i$1fillll.ht]lT#JJ,fi3"*":"lhuong ph6p duong thins dsa t.en thoi sian hiiu

Thoi gian ki6u hao cp thii nhu sau:

\d
/\

Nh6m tii sin

Nhd cria, vit kiiin hric
M6y m6c, thiiit bi
Phuong tion v-ea tai
Dung cu vin phdng

Thoi eian khiu hao fNiml

05-40
03-05
06-10
03-08

PhaD mem m6y tinh duqc khAu hao theo phuong phip duong thing trong thoi gian tu 3 diin 5 ndm.

Nguy6n tic k6 todn chi phi tra tnntc

9lll 
pli ua ,iT:.ph:" dnh cdc chi phi th[c L6 da phdr sinn nhung co riCn quan ddn k6t qud hoat

oQng.san xuat Klnh doanh- cna nhieu.hi kd to6n vi vi€c kir chuydn cac khoin chi phi ndy viro chi
phr san ruat kinh doanh cua cac ki ke Loi4n sau.

9! ?l,l,Y-"y".:*g. qhirhnD theo gid gdc vd dusc ph6n topi theo ngin han va dai han tren Bang
can oor [e toan can cu valo t]oi gian trd truoc,

al]-+l' 
lt", 

*:. lii lT.li Cong_c! d$ng cu dd xudt ding nhung chua phdn b6 htir vdo kdr quri san
\ual Klnn doanh va co thoi gian phen bd lhdng lhuong kh6ng qud I nam.
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g on - o*4. cAc cHiNH saCII K6 TO/IN Ap DUNG (Tiiip theo)

Nguyon tic k6 ro6n Nq phii tri
C6c khoiu ng phai tr-l duqc theo d6i chi ti6t theo hj, hAn phai fti, diji ruqng phai trd, loqi nguyen tC
phni trd vn c6c yiiu t6 kidc theo nhu ciu qunn lj cn; C6ng ty.

qd:. d.":l 
,"q. phli n; bao gom phai id nguoi bdn, phdi rri ng vay. phai tre noi bo vn cdc khoAn

l:.,-]-,11,^ li": 11,c:c M1an. nq phaj rra duoc xec dinh giin nhu ch6c ch6n vi gie tri vd thdi gian va
ouoc gnt nnan ktlong tiap h()n ghra vu phai lhanh toin. dugc phdn loai nIu sau:

flel tr-i 
"ry.r: 

b6n : gdrn cdc khoin phei he mang rinh ch6t thuong mai ph6t sinh tu giao dich mua

i]:lgl::,9l"l vu. rai sdn giua Cong ryva nguoi ban(tAdonvi ddcliproi Cong ty. gdm ci cdc
Knoan.phar tla griia cong ly mq ve cdng ty con, c6ng ty licn doanh, lit k60. K;an phai tre ndy

i|?nfr"u" 
un"t onut ou khi nh6p kaAu th6ng qua nguoi nhan iy thlic (tron; giao dicir nhap khr;

l]:1,1," 
k!* C"T :i" Hloen.phai tra kh6ng mang tinh rhuo.ng mai, kh6ng li6n quan d6a giao dich

mua ban. cung cap hang hoa dich vu.

fir',1llfu:u' 
ou ttrn 

"u" 
khoan phai tra c6c don vi truc thuoc kh6n8 c6 tu c6ch ph6p nhan hach to6n

Nguy€n tic k6 toin Chi phi phei tre

Cic khonn chiphi thuc t6 chua ph6t sini nhung allrgc trich tru6c vdo chi phi san xu6t, kinh doanl
trong nim de dim bio khi chi phi phet sinh rhuc ri: kh6ng gay dot tiiin cio ctrt ptri sln xu6t tintr
o9inn 

lr.n :o,r9 9iT lao nguydn rdc phu hop siDa doanh ihu \,a chi phi. Kli ca; chi phi do phdr
srnh. nau co chanh lech \oi sd da trich. ke rorin liin hanh ghi bd sung hoac ghi gjdm chi phi tuong
uug v6i phan chCnl lQch.

Nguyen tic ghi nhan V6n chri s& hfru

V6! dau tu cua ch sd hiru duoc ghi nlan theo s6 v6n thuc g6p cta chii s6 hilu.

Lqi nhuan sau.1hu6 cia Cdng ty duqc tdch chia cd tric cho c6c c6 d6ng sau khi duoc ph€ duyQt boi
Hor d.ong_c6 dong tai Dai hai rhuong nien ctu C6ng ty vd sau khi da trich lAp c6c qt du trir iheo
Di6u ld cia Cdng ty.

C6 tir^dugc.cong b6 va chi tri d-ua tr6n s6 loi nhuen udc tinh dat dugc. C6 tuc chini thuc doqc
cong-bo vd chi rra trong nien do k6 tiep ti! ngudn loi niuan chua phan ph6i c6n cri vAo su phC duyCj
cia Hoi d6ng c6 d6ng tai Dai h6i thudng ni6n cia C6ng ry

f
{
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_CONG 
Tl. cO PHAN TflET rd, CONG NGmEp H6A CEAT

86o cao tdi chinh riCng cho nem tei cb inhk.jt thic nsny 3 U12/2O:.B
TEurEr i\,mIE BAo cAo TAr cHiNH RrtNG OIfp lIso) tr,tAU g oq - nN
4. cAc cEiN'H sAcH Ki ToAN Ip DUNG (ri6p theo)

NguyOD tfc ghi trh4n doanh thu

Doanh thu cuhg cip dich vtr

(a) Doanh thu dugc x6c dinh tuong d5i chic ch6n;
(b) C6 kiaL nang rhu drJoc loi ich kjnh re tu giao dich cung cip dich vu d6;
(c) X6c dinh duoc phan long vidc da hodn rhinh rai ngey cua Bang can dri; kd toan; va
(d) Xdc.dinh duq c chi phi phet sinl cho giao dich vd chi phi dd hoin thinh giao dich cung cip dich

vtl d6.

D6i voi tian lai, c6 tttc ve loi nluan duo. c chia vd rhu nhdp khec: Doani rhu duoc ghi nhan khi C6ng ty
c6 l<ha ndng fiu duoc lgi ich kidl t6 tu hoat dong tren vd d-ugc xric dln} tuong d6i ciic c#n.

Hqp dlng xdy dtfng

Doanh thu vd chi phi cta hgp d6ng xay dpng dugc ghi nhan niu sau:

J::*q ]lSp hgp ddng x6y dlrng.quy dinh COng ty duo. c rhanh ro6n theo gia tri kh6i lugng thuc
hien, kli ket que thuc hiCn hAp ddng xay d$ng dugc xec dinh mOt cech drinf tin c6y vi duoc khdch
hdng xec nhan, thi doanh thu vi chi phi li6n quan diin hqp ddng dugc ghi nh{n tuong img vdi phdn
cong vi€c da hoin thanh duoc khdch hing x6c nhan trong nem dugc phan enh h6n h6; don da lap.

Khi ket quA rh[c hien hgp dong khong rhd udc rinh mor cach ddng tin cay, rrudng hQ! Cdng ry c6
tha thu hoj duqc c6c kloan chi phi cua hAp dong da bd ra rhi doanl rhu hqp duqc ghi nhnn chi roi
muc cic chi phi-da bd ra co kl)i niing thu h6i. Khi dd. khong mot kloiin Lgi nhuin ndo duqc ghi
nhan. k6 cA khi l6ng chiphi rhuc hien hqp d6ng c6 rhE vugr quri rdng doanh thu cia hgp dong.

Nguy6n tic kii torin gi6 v5n Drng b6n

Bao gdm gil vi5n dugc ghi nhdn phir hgp voi doadr thu da tiCu thu trong ndm.

Nguy6n tic vi phuong phip ghi nhe! chi phi tii chinh

-Clic khoan l5 liCD quan d6n hont dQng diu tu tii chinh:

. L6 do C6p viSn dAu tu ra b€n ngodi: Dugc ghi nhan theo nguyCn ric thr.rc t6 phet sinh.

- Chi phi di vay: Ghi nhAn heng thdng cen cf ren khorin vay, lii su6t vay vi s6 ngiy vay thyc t6.

- Chi phig6p von lian doani li€n kir: theo rhuc td phar sinh.

- Chi phi 16 ry gi6 h6i do6i: Euqc ghi nhan khi c6 sF ch€nh lech gifta fi gi6 giao dich rhUc tii ve ti
gi6 ghi s6 k6 to6n ve khi c6 ph6t sinl l5 khi di6nl gid lgi c6c khodn muc tidn t6 c6 g5c ngogi tQ.

Doanl thu cia giao dich vO cung cip dich vu dugc ghi nhin khi k6t qua cria giao dich d6 dugc x6c
dinhmQt cAoh d6ng tin cay. Trudng hgp giao dich vi cung cip djch w li6n quan diin nhidu k1) thi
doanh lhu duqc ghi nhnn tron€ nam rheo k€r qud phin cdng viec da hoan lhani rai nsa\ c!.ia Bans
can d6i ld todn cia ki do. K€r queL cia giao dich cung cip dich 4 duoc xac tlinn khithda man ti
ce b6n (4) di6u ki€n saui

t)
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p!4N rrrEr Ki CONG Nc@p EoA cFAr
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MAu B 09 - DN4. cAc cHi]\E srics Kf roriN A? ouNG (Ti6p rheo)

Nguy6n tic vi phuong phip ghi Dhan chi phi rhu6 thu nh4p doarh nghiep hien hdtrh, chi phf
thuC tbu trhep doanh Dghiep honn tai

Chi phj lhui thu^nhap doanh.ngliep (hoac thu nidp rhuii rhu nhap doanh nghi6p): La t6ng chi phi

{r; *", iti.g ng q1 va chi phi thud rhu nhdp hoen tai (hoac-Gu nh4p rtrui tlu nlap niqn l:rnrr
va th! nhap thue lhu nhep hoen lai) kii xdc dinh loi nhuin ho6c 16 cria m[t kj,:

.Chi phi lhue thu nh4p.doanh nghiep hiin,hanh: Id s<i thui rhu n}dp doani nghiep phei nop rinh
tren Uu nh;p chiu rhu6 trong nam va rhu6 suir thui rhu nhnp doanh nghi6p liiqn henh. fhu6 lhu
nhip,hiQn hdnh 

91qc lilh jv,a rdn rhu nhdp chiu rhu6 vi rhu6 sudlap'aung trong nam tinh
rhue Khoan thu nhap chiu thu6 chenh loch so v6i lgi nhuen k6 to{n u d; didu chinh c6c ktrorin
chenh lCch giila toi nhuan k6 to6n va thu nhap chjuthuiltheo chinh s6ch thu6 hien hdnh.

. Chi phi thue.thu nhap doanh nghiCp hoAn lai: la s5 thu6 thu ap doanh nghiCp se phai nop trong
tuong lai phdrsinl trJ vjec: ghi nhdn thu6 thu nlap hoan hi phai tra trong 

-nanf 
ho;n nhapt sai

:nle tfl nh4p hoan tai dd duqc ghi nhao tu c6c ndm tru6!; kh6ng ghi nhan tdi san thuti thu nh6p

i;:ijl ji"J:Ji:""-" "hap 
hoen lai phai tre ph6t sinh tir c6c eiao dich duqc shi nhQn truc ti6p

c6ng 0' c6 nghia vq nop thu6 thu ap doani nghiap voi thuii su6t tir 20 % t€n thu nh6p chiu thu6.

C6c b6n li6n quan

P,"ln: :.I.]:.":: J*, ,::n quan ta: ciic C6ng ry con cria C6ng ty Me, c6c ca nhan.truc ti6p hay gian
t|ep qua m0( hoac hieu trung gian co quyen kj€m soir cdng ty hoac chiu slr kidrn so6t chungloi
Solg 

t), cdc :".llrl.T9 nuc riap hoic gian ri6p ndm quy-dn'biiu quyi, 
",iu 

Cong ry md cJanh
huong dang ke doi voi Cong q. Mrlng chlic bdch quen li chi ch6t nhu Gidm doc, vien chrtc cria
C6ng ty, nhtng thenh vi€n than can hong gia dinl cira ;iing c6 nhen hodc c6c b€n li6n k6t ndy
hodc nhing C6ng ty li6n kiit v6i c6c c6 nhan ney cing dogc coild b€n li€n quan.

5. THONG TIN 86 SUNG cHo cHi TTTU TRh'I{ BiY TRiN B,iNG cAN D6I Kf
TO, N, BAO CiO KiT QU.{ HOAT DONG KINH DOANH

5.1 TIIN Vi CAC KIIO,4N TI/O}.{G EI'OI,[G TIEN
3l/12/2018

\rND
01101/2018

VI.ID

Tiin m5t
I ren gul ngan nang

C6c kioen tuong duong tian

rong

787 .993.847

48.026.840.146

t8.023 .323 .47 4

746.036.866
24.978.045 .07 6

50.000.000.000

66.838.157.467 75.724.081.942

l8



cONc ry c0 PH.AN TrmT Kf c6NG NGETEP HoA cHir
Bdo c6o tdi chinh ri6!g cho.nam tai chinh kiit thirc neJyiJi2zi6is
TI{TTYET MINII BAO CAO TAI CHiNIII RSNG (TIEP TIIEO) ,AU 

" 
09 . ."

5.2 PHAI THU I@{,CH HANG

3r/12/20ra
vI{D

64,296.188.861

37 .406.795 .82r

3 .890.s62.302

9 .7 62.6'13 .557

816.604.937

12.4t9.552.244

0 01n018
\rND

Ngnn h?u
Cdc b|n EAn quan
- C6ng ry CP DAP s6 2
- C6ng ty TNHH MTV Phan dam

vd H6a chdt Hd Bic
' COng ty C6 phAn Supe phi5t phar

vd H6a ch6t Lam Thao
- C6ng ty C6 phan Dich vu Ki thuat

Cdng nghiCp H6a chit
BAn khdc
- C6ng ty C6 phAn Phan b6n Diu khi Cd Mau
- C6ng ty C6 phan Ph6t pho Apatit ViCtNam
- C6ng ty C0 phan Nhiet di6n pha Lai
- C6ng ty C6 phin Nhi6t diCn Hai Phdng
- C6c kh6ch hdng kluc
Dii hgn

Tiing

TR.{ TRUdC cHo NGUOI B{N

Ngin h4n
Cdng 5, C6 phan Co kni xay dqng AMECC
Cong ry C6 phin lip mey & xd) d\mg Sai cdn
C6ng ty C6 phdn tu v6n Thi6t kii DK
C6ng ty TNHH cung fng CAD
COng ty CP Thi€t bi vd truyen th6ng NGS
C6ng ty IMECO
C6ng ty TNHH YOKOGAWA ViCt Nan
C6ne ty TNHH lq thuat Ti€u Dirjm
IIAZEMAG & EPR GmbH
C6ng ty C6 phan Thuong mai vd Dich q: Nga Son
C6ng ty TNHH KSB Vi6t Naln
C6ng ty CP Tu van Eiu tu vi xay drmg M6
C6c nhi cung cAp kh6c
Dii han

-r ong

82.426,929.r99

37 .557 .28s .732

3 .890.562.302

28.800.000

16.500.000

17.678.099.s80

13.914.852.000

914.794.000
509.976.464

7 .916 .059 .t2l

64.296.188.861

31/12/2018
\.t{D

82.426.929.199

01/01/2018
vt{D

62.338.306.231
1t .'7 42.63 6.850
7.953.28'1.146
'7 .447 .t27 .325

5.401.783.288

3.607.t'/2.878
2.732.723.140

2.689.830.000

2.516.9 t0.000
2.t87.191.148

2.227 .7 44.\8;
13.831.899.669

22.469.336.983

'0

,l
ic
.11.

13.912.006.s00

2.4t',7 .489 .540
2.227 .7 44 .r87
3 .912.096.7 56

19

62.338.306.231 22.469.336.983



CONG TY co PHAN TIST KE CONG NGHTEP HoA CIT{T
Biio c6o tdi chinh riong 9h9 !4ry titi cbinh\4 thttarfu 11/124918
rnuyET Mn${ BAo c^o rAr cI{iNE RrENG (Trop THEo)

s.4 pHAr rrru rHEo rSN D0 Hctp EoNG xAy DWc

Lny ki! gi6 v6n hqp d6ng xay dung dd dang

ghi nhan hi thdi dii:m cuiii nam 1a;

Lqi nhuen udc tinh (b) = (c) - (a)

Liy ke doanh thu ho. p d6ng xay dFng d6 dang
ghi nhan tai thdi di6m cu6i ndrn (c)

H6a don phil hanh theo tien dQ \dcec khoen

tarn irng cta kl6ch hang (d)

Nq cdn l4i (a+b+d)

PHAr rHU vt cHo vAY NGAN rr+N

Ngnn h?n

BAn IiAn quah

- C6ng ty C6 phan Dich vu Ky thuAt Cdng nghiep
H6a chdt Gaisu6t 7,75% d6n 8%/ndm)

- Cong q Co phan MAy vd'Ihi€t bi Cong nghifp
H6a chat Viet Nam (Lai suat 8%/ndm)
BCn khdc
Phei thu hi cho vay

rong

PHAI THU XHAC

141.692.399.471 1.900.083.748

31/12t2018
\T.{D

MAUB09. DN

01/01/2018
VND

327.845.118.868

17 .825.352.684

19 .22t ;t 69 .801

1.049.040.159

345 .610 .47 | ,552

(203 .918 .0'12.0'7 s)

20 .210 .809 .960

(t8.37 0.126.2t2)

31/t2/2018
VI{D

01/01/2018
\t\iD

3.224.458.334 6.r24.666.667

3.000.000.000

3.000.000.000

t24.666.66'7

3.000.000.000

224.458.334

!i
iA

5.6

3.224.458.334 6.124.666.667

3r/nn018
VNI)

0l/012018
VNID

DFphdng D'Iphdng

Ngin h3n

- Phaithu va cd tfc v?t loi nhuan

duo. c chia

- Tarn {rng cho nhan vien

- Phai rhu tian lhu6 TNCN
cna ngudi lao d6ng

- Phai thu bdo hi€m xa hoi

- K)t quy, kt cuqc ngin han

- Phai thu licn luorg thanh torn
h0 c6ng ty con

- Phaithu khec

Dli hqn

- KY cuqc, ki quy

T6ng

14.335.42t.673

763.681.667

L1 .648.1',7 4.666

33.202.068

I9.213.109

30.000.000

1.844,573.264

763.681.667

6.51t.732.360

93.405.448

s4.270.395

12.037.500

349.445.894

56.535.053

1.841.150.163

14.335.421.673

20

7.901.108,317



coNc Ty c0 PEAN Ttrf T r(E CONG NGmp H6A cII iT
860 c6o tai chinh d€ng oho n6m tai chinh kiit rltic 3l/12/20tE
TsUVtT Mnrs Bj.o ci,o rAr cEiNH pdNG GSp rEEo)
s,7 N0 &lU

3t/nn018
VND

Gid g6c
Gid t4 cd

th6 thu haii

T6ng gia tri cAc khoAn phdi thu, cho
vay qu6 han thanh toen hoic chua
qu6 han thanh to6n nhung kh6 c6
kha neng ttu hdi

Trcng do:

Thli ghn qu6 han

C6ng ty TNHH H6a mt phrrn
Hda H9p

C6ng ty CP Phan hn nune chay
Lao Cai

CAc khech hang kb6c

5.8 EANG TdN IGO
31n2/2018

\IND
Gi6

MAUBOg- DN

0r/01/201E
VND

cii g6c

Gi6 t4 cd

the rhu hdi

1.806.356.554 1.806.356.554

Tfttr 3 nln

1.140.277.000

200.000.000

466.079.554

01t0 2018
.\rND

Chi phi san xu6t, kinh
doanh dd dang

T6ng

Thu6 gi6 tri gia tbng

T6ng

172.008.690.488 16'7 .521 .983 .591

172.008.690.488 167 .s2r.983.591
\

'tt
5.9 ITUE v.i cic KEo,iN PHAI TIrU IEA Nf6c

01/01/2018 56 d(qc L'hiu trit
Vi{D VND

s6 de khAu rn
}T.{D

3U12nlta
vt{D

84.309.329 16.522.865,095 t6.601 .17 4 .424

84.309.329 16.522.865.095 16,601 .t7 4.424

2l



s:i:^l) io,"s^ rtrrEr rc coNG Ncrffip HOA cHir
THr rr MrNrr BAo cAo rar cqimr RsNc lrmr rntoy -- N4AU B 09 _ DNs.1o rAr sAN c6 DAE rflru Hitrr

Don'ri tinh: I.ND

Khoin mqc Nha cia, M6y n6c, Phuongtien
vAt ki6n tnic thi6t bi vAr tei Thi6t blquin It T6ng

NpurAn eid
TAingny 0L0r 7.4a1.623,299 4tj.261,212 9.539.612.830 1.550.011.073 1E.988.S14.424
Tdng trong ndm

Giam trong nam

TCi ngAy 3U12

Hio hbn liiv kC

Taingey 0l/01

Tdng trong n5m

Ciam trong n6m

Tai ngdy 3l/12
Gin ii cbn tai

T?i ngiy 01/0r

T?i ngey 3U12

49.022.556

49.022.s56

t.t8t.6zl,zg9 qn-z6t.z,lz g.slg.etz.alo 1.550.0It.073'&rsssl4Jz

6.992.886.185 417.261.272 6.358.008.152 1.229,216.874 r4.g97.378.483
- 1.205.518.560 174.816.018 t.429.357.134
, 1.205.518.560 174.816.0t8 1.429.357.134

z.oat.so8.tqt qtt.zet.zlz is$d.tD r.404.032.8s2 r6.426;3s.6r1

488.737.114 - 3.181.604.6?8 3X0.794.199 3.991.13s.991
4rv./r4.55u - 1. ___!19?qiq-L___2j

Nguy€n,gi6 Ai san h6t khdu hao vAn cdn sri dung t4i 3t/I2l20ll:9.953.739.737 ddng (tai 0t/0t/2018 Id
9,9 ti d6ne).

Nguycn gi6 vd gia hi cdn 14i t4i 3r/12/2018 di! cim c6 dam bio c6c khoan vay lan i'qt 7 3a0302.221
ddng vd 1.903.5s0.383 d6ng.

s.11 TAr S.AN C6 DINH V6 rriNH
Donvi tinh: WD

Khoin muc Phin mdm rn{y tinh T6ne
Neuydn sid
T4i ngiy 01/01
Teng trong ndm

GiAm tong ndm

T?i \giy 31/12

Hao mbn ldy ki
Tai Dgiy 01/01

Ting trong nam

Giam tong ndm

Tai ngiy 31/12

Giti tri cbn lai
T+i ngny 0U01
T4i ngiy 31/12

4.416.750.000

4.416.750.000

654.000.096 654.0

Nguydn gi6 TSCD v6 hinh hdt ki6u hao nhung vin cdn gi6 tri sri dung: 2.593.050.000 ddng.

439.714.558

rt

K
4.416.750.000

4.416.750.000

3.264.556.512

498.193.332

498. t93.332

3.264.556.512

498.1 .332
498.193.332

3.162.149.904 3,7 62.149.904

1.152.193.42a 1.152.193.428

22
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SP\."^lt 9o t* ruEr xr c6xc rucHrEp noA cH.,irjjao cao i chrnh fle uc ngey )ltt2/2018
TnI]yET ImrII Brio clo r,rI cniNH Rr6Nc frnop rmot
s.16 TrruE vi cAc KHoAN prf,A,r Nop NHA N.Uoc

MAuBog- DN

56 dE thBc
nop troDg nnm 31/12t20180r/01/20ra

YND

56 phAi nop
trong ndm

\t{D
Thu6 gi6 tri gia tang

Thu6 xudt, nhap khAu
Thu6 TNDN
Thu6 thu nhap ce nhan
Thue nhd det va tidn
thue d6t

C6c loai thuC ktr6c

r,ing

583.913.'764

356.142.603

29.011.937

38.680.330.443

201.691.425

3.105.344.339

222.s06.91s

1 .254.891 .032

220 .09't .137

30.488.273 .292

20t.691.425

2.962.704.47'7

189.692.A64

t .254.891 .032

220.097.137

8.77 5.970.915

498.'.7 82.4(,5

61.826;788

,6r.068.304 43.68

5.17 CHI PI{iPHAI TRi

Ngin han
Trich tru6c chi phi cec c6ng tdnh
- Du 6n Dam Cd Mau
-D$6nDAps62
- C6c du 6n kh6c

Trich trudc chi phi dien, nu6c, phi dich vs chuy€n
m6n vd chi phi lai vay
Ddi han

T6ng

5.I8 PHAI TRri KHAC

Ngin h4n
Kinh phi c6ng dodn

Bao hi6m xa hoi, beo hi6m y t6
Lai vay phai t a ngen heng
Du c6 TK 141

Phei ha ff|lic
Ddi fun

T6ng _______l!3.L!.!=95l _______ rI rllllo

31/12n0ta
\.t{D

01/01/2018

\I.,ID

119.734.993.496

I 19 .072.639 .953

58]..092.209

81.261.334

t7 .869.457 .221

14.543 .625 .438
3.t'78.531.700

r6.999.999

130.300.090

119.734j93.496 17 .869.4s7 .221

01t01/2018
V].{D

31/12t2018
vt,tD

a
rl
i.t t
f0i

'rTit

533.711.953

6.803.849

12.022.920

131.7s8.358

100.954.400

282.172.426

233.621.470
39.890.003

140.915.561

52.815.906
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-c9N9 
TJ gO pgAN TrffiT rd CONG NGrrrEp EOA cEiTng"a: At 

"U"t'.rcgrHUyEr MnrH BAo cAo r.{r cHiN'H RdNc grcr rnngj ----ffiffi p1.1

s.2\ vON cHU sd Hitr

a. Chi ti6t v6n dAu tu cia chri sd h&u

V6D de qhi nhaD
s6 c6 pnin Ci6 tri Ti le 3Upn018

Vo

Tap doan Hda ch6t VieJ Nan
C6ng ty TNHH Licn hiep
Xay dlrng V4n Cudlg

C6ng ty C6 phan ViCt Sang Tao

C6ng ry CO phan quan li qut
Tri tue Viet Nam

Cd d6ng c6 nhen sd hitu tren 5% VEL
(3 c6 d6ns)

C6c c6 d6ng khac

T6ng

t.787.492 I',t.874.920.000

1.485.882 r4.858.820.000

26.80t 268.010.000

8.000 80.000.000 0,13%

\.924.657 t9.246.570.000 32,20%

'744.204 1.442.040.000 12,4so/o

29,910/0

24,86%

0,45o/o

17.874.920.000

14.858.820.000

268.010.000

80.000.000

19.246.5',7 0.0A0

7 .442.040.000

_-::212{iq_--52izq&u!!--!!9{!%. s9.770.360.000

b. C6 obi6u rm6nh ein 10.000 d6neiCp)

- 36 lugng ci5 phi6u dlng ky ph6t hnnh
- S6,luqng c6 pli6u da b{n ra c6ng chfng
+ C6 phi6u ph6 th6Dg
+ C6 phi6u uu ddi

- Sli lugng c6 phi6u dang luu hdnh
C6 phi6u phd ttrong

Mlnh gid c6 phiiu dang lxu hdnh: tA.000 dingcp

c, Cdc giao dlch vd v6n v6i cdc chi sd hfru vd phatr ph5i c6 tfc, chia lqi nhufn

Nnm 2018

vlltD
- V6n dAu tu cia chi s& htu
V6n g6p t4i ngdy ddu ndm

V6n g6p tdng trong ndm
V6n g6p giam trong ndm
V5n g6p tai ngay cu6i ndrn

- C6 tfc, lqi nhuan dn chia

d, Cic qu! cia doanh nghiQp

Qdy dau tu pher triiin

rong

3ut2t20t8 01/011018
cri pbi€u Cd phi6u

s.977.036
5.917.036
5.91',7.036

5.971.036

5.977.036

5.977.036
5.971.036
s.97'7 .036

5.977.036

5.977.036

Nim 2017

\TND

59.770.360.000

59 .77 0.360 .OO;

59 .770.360 .000

59 .17 o .360.OO;
5.977.036.000

31/12/2018
\t',tD

0u01n0r8
VI{D

17.930.720.095 17.930.720.095

,\

)*

27

17.930.720.095 17.930.120.09s
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^gONc 
ry c0 prrAN TrdT rd CONG NGm[p E6A cH.{r

Biio ciio tei chinb ri6ng cho nem tai chini ktit thtc nsdv 3ll1212018
TEUITT l,mfiI BAo cAo TAI cFiNu RI6NG (TIE; TIso)
5.23 DOANH TITU

Doanh thu hoat dong thi6t ki', cung c6p ttriilt bi
c6ng nghe vd thi c6ng xey dung c6ng hinh
Doanh thu hoat dong tu vin thiilt ki5

Doanh thu kiric

T6ng

C6c khoan giam trir (gr.jm gid hang bdtl)

rong

GIA v6N HANG BAN

NIm 2018

\NI)

MAuBog- DN

Ndm 2017

!'r.{D

334 .124.57 6.663

27 .855 .815 .220

2.44'7.727.270

s9 .239 .966.858

15.780.104.301

2.930.s73 .632

364.428.119.153 77.9s0.644.191

30.s45.50047.915.116

364.380.204.037

Ndm 2018
!?'{D

17 .920-099.291

NIm 2017
VI.ID

Gie von hoat dong rhier 16. cung cip rhier b.
cong nghe vd thi c6ng xay d\rng cOng trinh
Gi6 v6n hoat dgng tu v6n thiiit kd
Gi6 v6n hoat d6ng khAc

rong

5.25 DOANH TIIU/CHI PIIi HOAT DONG TAI CHiNH

Dosnh thu ho ilAng hi chifth
L6i tiAn grti vd cho vay
C6 trtc duoc chia
Lai chCni l6ch ti gie da thuc hien

long
Chi phi hoqt d,ng tili chinh
Chi phi lai vay
L6 chenb lech ry gi6 da thuc hiCn

L5 chCnh l6ch ri gi6 chuarhuc hi6n
L6 do flit vi;n vdo COng ty con
T6ng

Lei (16) ho?t dong tdi chinh

339.917 .911.560 68.429.770.063

304.549.814.053

32.ss9 .605 .942

2.8'17.49t.565

56.948.185.08?

10.829.802.681

651.782.295

Nnm 2018

\n{D
Nnm 2017

\AID

t)
C!

I
{iE
li
l>

2.683.311.501

367.200.000

203.386.466

3.253.897,961

L322.t72.906

25.50'/ .928

218.409.1l0

1.s66.089.944

3.052.585.813

s50.800.000

636.32',7.119

4.239 .712.932

15.833.000

47.250.000

210.420.808

273.503.808

1.687.808.023 3.966.209.124
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CONG ry cO PHAN TffiT Kt CONG NGFd. p EoA CEAT
Bao c6o tii cbinh rieng cho nIm tii chinh k6t thic nsay 31/12/ZO|B
THUytT MINE BAo cAo rAr cHiNH RrENc (Trfp turot
s.26 cm rui quirv r,f noANH NGmp

Chi phi quin If doanh nghiep
Chiphinhan viCn quen Ii
Chi phi vat lieu quen li, d6 dirng vdn phdng
Chi phi khdu hao TSCD
Thuii, phi, lQ phi
Chi phi dich vg mua ngoii

T6ng

s.27 THU r{EA?/CHr PIIi rGAC

Thu Dhap khdc
Lai do thanh li tii sen c6 dinh
Xt li nq phai tra
Thu tir cho thue ven phdng
Thu nhep kh6c

T6ng
Chi phi khdc
Chi phi kh6c

rong

Lei 06) ho4t dong kh{c

5.28 CHI PHi TIITIE TIIU NHAP DOAI{H NGHDP

Lqi nhu4n kii todn tru6c thu6
Lli nhu84 tit hogt d,ng sdft xuiit
kinh doanh thong thudng
Didu chinh rdng thu nhap chiu thu6
Di6u chinh gidrn do thu ntr6p duoc mi6n thuii
Lqi Dhuan chiu thu6 hoet itong
kinh doanh th6ng thudhg
Thui! su6t 6p dung hiQn hdnh

Chi phi thu6 TNDN ki hiQn hdnh

21.339.462.872 14.179.911.47 6

NIm 2018
VND

MAUBOg- DN

Ndn 2017
!tID

21.339.462.A72

9 .009 .31 4 .367

t99.923.s92

869.292.916
| .272.78r .032

9.988.090.965

14.119.971.416

3 .27 r .252.110

525.051.007

1.489.657.693

820.834.692

8.073 .17 s .914

NIm 2018

\TND
Nnm 2017

vI.{D

81.322.000

420.000.000

34',7 .452.093

848.774.093

494.556.088

494.556.088

t65.959.074

420.000.000

720.760.566

1.306.119.640

480.024.031

480.024.031

_____-$14!48 ______q2q!2tuq

.o

r.Jl
''J 

I

;l

,N
Nim 2018

Vt, )
NIm 201?

\T.{D

s.104.855.633

5.104.855.633

439.629.102
(367.200.000)

20o/o

103.262.485

r03.262.48s

89.507.503
(192.7 69 .988)

2004

1.035.457 .067
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gONc ry cO pEl,N rffir xr c6Nc Ncmtp s6l cnAr
86o c6o_ tdi chinh ri€qg cho nam Ai chintr k6t ttrirc nedy 3lu t2lzots
TITTJYET MINH BAo cAo rAr cHiMr RrtNc grnr rnroy rr.{Au e os - lt{
5.29 CItr PHi SAN XUAT KMIII DOANH THEO YfU T6

N;m 2018

\t{D
Nim 2017

\at{D
Chi phi nguy6n li6u, vQt li€u
Chiphi nhan c6ng

Chiphi khdu hao tiisan c6 dinh
Chi phi phai tre da trich
Chi phi dlch vu mua ngodi

tong

6 cAc THONG TIN KHJ,C

6.1 GIAO DICH VdI CAC BTN LIfN QUAN

Giao dlch l)Ai cdc nhan sgchri ch6t

Ban lien quan

387 .951.47 4.514 140.143.895.990

200 .826.564.163

25. r98.811.930

t.92'.7.550.466

1t9 .734 .993 .496
40 .263 .s54 .459

8t .t66.621 .013
21 .',72t .6t 1 .726

2.511.158.116

17.869.45'7.22'.7

16.8'7 5 .047 .848

Tinh ch6t giso dich
NIm 2018

VND
Nim 2017

VND
H6i d6ng QuA. tri
Ban kiiim so6t
Ban Gidm diic

56 drvti cic b6n li6n quan

Thn ho
Thn ho
Tdng thu nhap

200.000.000
72.000.000

1.480.692.380

DBtn|la
VND

240.000.000
120.000.000
882.313.023

0l/01/2018
vi{DS6 du v6i cdc b€n ti6n quan Tlnh chAt siao dich

Phai thu khdch heng

Phai thu ki6ch hang

Phai thu kh6ch hing
Ngudi mua tra tian trudc

Phai thu kh6ch heng

Phai thu va cho vay

Phai tra ngudi b6n

Ngudi mua fi tian tru6c

Phdi thu vd cho vay

Phai tre ngudi bAn

Phai trd ngudi b6n

Phai thu kh6c

Phai ire ngubi ban

Phai thu khdch hdng

COng ty CP DAP sii 2 37 .406.',795 .821

3.890.562.302

31 .557 .285.732

3 .890.562302

28.800.000

16.500.000

3.000.000.000
1 .397 .796 .t27

118.887 .028 .r73

3.000.000.000
1.842.560.000

t2.2t0.991.067

2.000.000

Cdng ty TNHH MTV phan dam
vi H6a ch6t Ha Bic

cong ty c6 phih Supe phiit ph6r

va H6a chdr Lam Thao

C6ng ty Cd phan Dich vu Ky rhult Cdng
nghiep H6a chdt

C6ng ty TNHH H6a chdi va
Muiii md viet Ldo

c6ng q/ co phin May va Thi6t bi c6ng
nghiep H6a ch6t ViCt Nam

C6nC ty C6 phin CECO Ha NOi

Trung tam Ph6t trien
C6ng nghe CECO

'7 71 .0',t2.Og2

181.811.804.91I

3.000.000.000

411.726.000

5 .930.928.912

1.586.590.000

29.300.000

67.500.000

3l



TITUYfT NMI{ BAO CAO TAI CITiNTI RdNG (TEP TEDO)
6.1 crAo DICH vor cAc BfN LrtN QUAN (Tii5p rheo)
Giao dich i)oi ctic BAn Een quan

C6ng ty C6 phen Dlch w Ki thuat
C6ng nghiep H6a chat

C6ns r, C6 phan DAP s6 2

C6ng ty C6 phan Supe ph6t ph6t
vi H6a chat Lem Thao

C6ng ry C6 phan Phan Un
nung chay Vdn Dian

Cdng ty Cd plan C6ng nghiCp
Cao su MianNam

C6ng ty C6 phAn BOt gjlr Lix
C6ng ty TNHH MTV Apatir Viet Nam
C6ng ry C6 phan Cao su Dd Nans
C6ng ty C6 phan H6a chdt
Cq ban MianNtun
Trung tam ph6t li€n c6ng ngh€ CECO

Giao dich mua hans
TAp doan H6a chit ViCtNam
c6ng ry Cd phen CECO HaNOi

COng ty C6 phAn Dich vrr Ki thuat
C6ng nghiep Hoa chet

COng fy C6 phan Mdy ve Thi6t bi
C6ng nghiep H6a chdt Vi€t Narn

C6ng b, TNHH Quan li Du 6n H6a €h6t

Trung tam PhAt triCn C6ng ngh€ CECO

Ciao dich khdc

Tap dodn Hoa chdt ViCtNam

C6ng ty C6 phan CECO HaNOi

C6ng ty C6 phAn Dich }1l Ky rhuar
C6ng nghi€p H6a ch6r

C6ngty C6 phan Mdy vaThi6tblC6ng nehiCp
H6a chat ViCt Nam

C6ng ry TNHH Quan li Dq 6n H6a chdr

Trung tarn PhAt tri6n C6ng nghe CECO

MAU B Og, DN

Giao dich vdi ben lian Tfnh chat giao dich

Cung cep dich qr

Cung c6p dich m

cuns cep dich !r

Cung c6p dich nr

Cuag cip dich 11

Cung c6p dich w
Cung c6p dich nr
Cung clip dich !"
Cung cdp dich rr
Cung cAp dich ru

St dpg dich w
St dullg dich lu
S'i dung dich i,u thi
c6!g, sr:a chla

Mua hang h6a

Sri dung dich vu

St dung dich l,u

TrA c6 ttc
Cho vay

Thu h6i g6c vay

Lai cbo vay

Cii tuc dugc chia

Thu h6i g6c vay

Lei cho vay

C6 tric duoc chia

Thu khAc

Cho vay

Thu h6i goc vay

Lai cho vay

Nhan tien cd ffc
Nhan lai viin g6p

G6p v6n thenb lap

\63.636.364

449.991.818

30.000.000

3 .721 .7 68.824

445.000.000

69_410.909

951.535.455

42.965.000

340.909.09i

1.784.438.845

1.203.013.04;

1.375.818.182

92.936.307

589.090.909

8.249 .924.\s0

687.008.506

5.228.445 .626

71.408.182

3.000.000.000

10.000.000

367.200.000

120.000.000

219.79t.667

2.124.37g:r;

9.87i.510.00;

r50.598.219

8.876.047 .909

6.421.20'/.278

128.365.484

|.787.492.000

1.500.000.000

4.500.000.000

30.666.667

306.000.000

3.000.000.000

341.583.333

244.800.000

4.100.000.000

2.100.000.000

85.533.334

500.000.000

65't .21t .7 59

331.274.856

I

if



_9ONG 
'ry cO PEAN TmT rd c6NG NGHrx. p H6A CEAT

860 060 tai chinh ri6ns cho n m tdi ghini kiit th(c rlgi 3lltu2ors
TIIUrdT MINH BAO CAO TAI CEiNE RSNG {"IBP TMO) MAUBOg- DN
6.2 THONG TIN SO SANH

Th6ng tin so s6nh li s5 li6u tr6n, B6o c6o tii chinh ri€ng cho nim ti.i chinl k6t thrlc ngey
3ll12l2017 cia C6ng ty tld dugc ki6m todn bdi Cong ty TNIIH KfMG.

. HA N,i, ngcy 07 thdng 03 ndn 20t9
Ke to6tr trudbs cidm if5cNgudi l{p bi6u

Dinh Di'c B0

za,<\ooto
s)i-^;

CONG NGHIEP
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018  

và Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ  i u  ệ Công ty C  ph n  hi t k  Công nghiệp Hóa ch t  CEC    ư c 

 ại hội  ồng c   ông thông qua ngày 29/10/2015; sửa   i, b  sung ngày 12/9/2016; 

Căn cứ vào k t qu  ki m to n   o c o tài ch nh năm 2018 c a CEC   ư c 

thực hiện bởi Công ty  NHH Ki m to n CPA Việt Nam; 

Căn cứ k  hoạch s n xu t kinh doanh dự ki n năm 2019; 

Hội  ồng qu n trị kính trình  ại hội  ồng c   ông phương án phân phối   i 

nhuận năm 2018 và K  hoạch   i nhuận năm 2019, cụ th  như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 

STT Ch  tiêu Thực hiện năm 2017 Dự kiến năm 2018 

  

T  lệ 

% 
Gi  t     ồng) 

T  lệ 

% 
Gi  t     ồng) 

1 Vốn  i u  ệ   59.770.360.000   59.770.360.000 

  
 rong  ó: Vốn góp c a  ập 

 oàn 
29,91% 17.877.314.676 29,91% 17.877.314.676 

2   ng l i nhuận phát sinh   103.262.485  5.104.855.633 

3  hu   NDN ph i nộp      

3.1       N N    i nộ  20% 0 20% 1.035.457.067 

3.2       N N      mi n, gi m   0  0 

4 L i nhuận sau thu   NDN   103.262.485  4.069.398.566 

5 

L i nhuận chưa ph n phối 

năm trước chuy n sang năm 

nay 

  1.640.293.405  1.743.555.890 

6 
L i nhuận chưa ph n phối 

năm nay chuy n sang năm sau   
  1.743.555.890  5.812.954.456 

7 
  ng   i nhuận sau thu  ph n 

phối năm nay  7=4+5-6) 
  0  0 

7.1 
 r ch Quỹ dự trữ b  sung vốn 

 i u  ệ 
   0    0 

7.2  r ch Quỹ   u tư ph t tri n 0% 0 0%  0 

7.3 
 r ch Quỹ khen thưởng phúc 

  i 
0%  0    0% 0 

7.4 
Trích quỹ thưởng người qu n 

lý công ty 
 0  0 



STT Ch  tiêu Thực hiện năm 2017 Dự kiến năm 2018 

  

T  lệ 

% 
Gi  t     ồng) 

T  lệ 

% 
Gi  t     ồng) 

7.5 Chia c  tức  0%  0 0%  0 

a - C  tức tr  bằng ti n mặt 
 

0   0 

  - C  tức tr  bằng c  phi u    0    0 

b 
 rong  ó: C  tức c a  ập 

 oàn Hóa ch t Việt Nam 
  0   0 

  - C  tức tr  bằng ti n mặt   0   0 

  - C  tức tr  bằng c  phi u    0    0 

7.6 
Phân phối kh c  Quỹ thưởng 

H Q )  
0   0 

 Gi i trình: Năm 2018 Công ty không hoàn thành t t c  c c chỉ tiêu k  hoạch 

s n xu t kinh doanh do  H C     ra, doanh thu và   i nhuận tăng so với năm 2017 

nhưng  ạt mức th p. Vì vậy, không    nguồn c  tức    chia cho c   ông. Hội  ồng 

qu n trị    xu t phương án chuy n   i nhuận sang năm sau phân phối. 

2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2019. 

- L i nhuận sau thu  h p nh t: 8,5 tỷ  ồng. 

- Chia c  tức bằng ti n cho c   ông: 10%. 

Hội  ồng qu n trị k nh trình  ại hội  ồng c   ông xem xét và thông qua ./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
Nguyễn Mạnh Hùng 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua phương án thù lao  

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 

 

          u         t              t                       t             

 ạ   ộ   ồ           thông qua ngày 29/10/2015; sử     , b  su     à  12/9/2016; 

       vào tì    ì   sả  xu t      do    tạ         m 2018 và     oạ   sả  

xu t      do      m 2019, 

 ộ   ồ   quả  trị Công ty C           t                       t dự      

   ơ   á      t ù   o   o  ộ   ồ   quả  trị, B     ểm soát và      ý      t    m 

2019     s u:  

1. Thù lao cho thành viên  ộ   ồ   quả  trị, B     ểm soát và      ý      t  

                t eo  á  bu    ọ  do  ộ   ồ   quả  trị tr  u tậ  t    vì m       quy 

 ị   t eo t á       tr ớ   â . 

2. M   chi thù lao dự        m 2019     s u: 

-  ộ   ồ   quả  trị: 1.000.000  ồ  /1 t à   v ê /1    ê   ọ . 

- B     ểm soát: 500.000  ồ  /1 t à   v ê /1    ê   ọ . 

-      ý      t : 500.000  ồ  /1 t à   v ê /1    ê   ọ . 

3.      m   t ù   o dự      là 20.000.000  ồ  ,  ụ t ể (*): 

-  ộ   ồ   quả  trị  3    ờ  : 12.000.000  ồ  . 

- B     ểm soát  3    ờ  : 6.000.000  ồ  . 

-      ý      t   1    ờ  : 2.000.000  ồ  . 

*: Số liệu tạm tính dựa trên số buổi họp tối thiểu của Hội đồng quản trị là 4 

phiên họp/năm  theo quy định chung. 

 ộ   ồ   Quả  trị      t   í   trì    ạ   ộ   ồ           xem xét, thông qua./. 

 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
Nguyễn Mạnh Hùng 

 ồ   Quả  trị xin trình  ạ   ộ   ồ           t   g qua    ơ   á  trê ./ 



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị  

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày 12/9/2016; 

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ 

Hiên Ngang ngày 25/02/2019 và ông Đinh Đức Bộ ngày 25/3/2019; 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị giữa 

nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. 

Vì lý do cá nhân và để thuận tiện cho việc tái cấu trúc Hội đồng quản trị theo 

yêu cầu của cổ đông lớn, ông Đỗ Hiên Ngang và ông Đinh Đức Bộ đã có đơn xin từ 

nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thông qua Đơn xin từ 

nhiệm của ông Bộ và ông Ngang tại phiên họp III.17 ngày 08 tháng 4 năm 2019. 

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của 

pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn 

nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa 

chất đối với ông Đỗ Hiên Ngang và ông Đinh Đức Bộ. 

2. Phương án bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. 

Căn cứ Điều lệ Công ty và theo tình hình thực tế công việc, Hội đồng quản trị 

xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Số 

lượng: 01 người. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
Nguyễn Mạnh Hùng 

 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019 

 

ĐƠN TỪ NHIỆM 
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính gửi:   

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

 Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội đồng cổ 

đông thông quan ngày 29/10/2015; sửa đổi bổ sung ngày 12/9/2016. 

 Tôi là: Đỗ Hiên Ngang. Sinh năm: 1964. 

 Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất.  

 Tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 

23/4/2016, tôi được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 5 2016-2021. Trong thời gian 

công tác tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

 Để hợp lý hoá công việc cá nhân và thuận tiện cho việc tái cấu trúc Hội đồng 

quản trị theo yêu cầu của cổ đông lớn, tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành 

viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất từ ngày 01/4/2019. 

 Kính đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét./. 

 

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

 
Đỗ Hiên Ngang 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 

TỜ TRÌNH  
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ 

hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  

Căn cứ Điều  ệ Công ty C  ph n Thi t k  Công nghiệp Hóa ch t  CEC   đư c 

Đại hội đồng c  đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đ i, b  sung ngày 12/9/2016; 

Hiện nay, một số quy định về quản trị đối với công ty đại chúng đã đư c cập 

nhật, sửa đ i. Nhằm mục đích điều chỉnh phù h p với mô hình hoạt động của Công ty 

và tích h p một số thay đ i của  uật pháp, Hội đồng quản trị Công ty nhận th y c n 

phải sửa đ i Điều  ệ Công ty CP Thi t k  Công nghiệp Hóa ch t để hoạt động của 

Công ty phù h p với các quy định đã ban hành, đồng thời nâng cao công tác quản trị 

Công ty và đảm bảo quyền   i của c  đông. 

Tại Hội nghị Đại hội đồng c  đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị 

trình Đại hội đồng c  đông bản dự thảo nội dung sửa đ i Điều  ệ của Công ty c  ph n 

Thi t k  Công nghiệp Hóa ch t (dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo và thuyết minh tóm 

tắt các nội dung sửa đổi trong Điều lệ mới). 

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng c  đông xem xét và thông qua 

phương án sửa đ i điều  ệ Công ty c  ph n Thi t k  Công nghiệp Hóa ch t./. 

 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 



THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY THÁNG 4/2019 

TT Điều lệ cũ Điều lệ sửa đổi Ghi chú 

1 Phần mở đầu 

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ 

phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất thông qua ngày 

29 tháng 10 năm 2015, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt 

động của Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hoá 

chất. 

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ 

phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất thông qua ngày 

20 tháng 04 năm 2019, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt 

động của Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hoá 

chất. 

Cập nhật lại ngày thông qua Điều lệ 

2 Điều 1. Giải thích từ ngữ 

f) "Cán bộ điều hành" là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế 

toán trưởng Công ty, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám 

đốc Chi nhánh, Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc 

Trung tâm, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng 

và phó Văn phòng đại diện. 

f) "Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc, Phó 

giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. 

Sửa đổi phù hợp với Quy định tại Điểm 

e mục I.1 Điều lệ mẫu theo Thông tư 

95/2017/TT-BTC 

g) “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được 

quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp; 

g) “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức 

được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh 

nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán; 

Sửa đổi phù hợp với Quy định tại Điểm 

f mục I.1 Điều lệ mẫu theo Thông tư 

95/2017/TT-BTC 

Không quy định Bổ sung: 

"Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 

Điều 6 Luật chứng khoán 

Tham chiếu Điều lệ mẫu 

Không quy định Bổ sung: 

“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 Công ty. 

Tham chiếu Điều lệ mẫu 

Không quy định Bổ sung: 

“Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của 

Công ty được quy định tại khoản 6 Điều 2 Điều lệ 

này 

Tham chiếu Điều lệ mẫu và bổ sung 

theo quy định tại Khoản 6, Điều 2 Điều 

lệ Công ty 

3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 

 4. Công ty có một người đại diện theo pháp luật. Giám 

đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công 

ty 

4. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. 

Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty là những 

người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Thay đổi theo yêu cầu của cổ đông chi 

phối 

4 Điều 13. Quyền hạn và nghĩa vụ của cổ đông 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau: 

Không quy định Bổ sung: Bổ sung theo Điểm c Khoản 3 Điều 12 
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c) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh 

sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều lệ mẫu 

5. Nghĩa vụ của cổ đông 

Không quy định Bổ sung điểm c: 

c) Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực 

hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: 

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại 

cuộc họp; 

- Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, 

bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, 

fax, thư điện tử. 

Bổ sung theo quy định Khoản 2 Điều 

140 Luật Doanh nghiệp 2014. 

5 Điều 16. Triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông 

3. Hội đồng quản trị triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 

c) Khi số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm từ ba 

(03) thành viên trở lên và số thành viên Ban kiểm soát 

bị giảm một (01) thành viên trở lên. 

c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số 

thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên 

Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so 

với số thành viên quy định tại Điều lệ này. 

Sửa đổi, bổ sung theo quy định Khoản 

3 Điều 14 Điều lệ mẫu ban hành kèm 

theo Thông tư 95/2017/TT-BTC 

6 Điều 20. Biên bản họp, thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được thông 

qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của 

tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện được ủy quyền có mặt tại Hội nghị Đại hội đồng 

cổ đông tán thành. 

Bỏ Đưa xuống tỷ lệ 65% phù hợp quy định 

của Luật Doanh nghiệp 2014 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ 

đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông tán thành: 

Không quy định Bổ sung: 

a) Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

Bổ sung thêm tỷ trường hợp thông qua 

Điều lệ công ty  

4. Đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

thì áp dụng tỷ lệ biểu quyết thông qua như khoản 1, 

khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

3. Đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản thì áp dụng tỷ lệ biểu quyết thông qua như khoản 

1, khoản 2 Điều này 

Chỉnh lại lại điều khoản cho phù hợp 

nội dung thay đổi 

7 Điều 22. Hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

a) Trình tự và thủ tục triệu tập Hội nghị Đại hội đồng a) Trình tự và thủ tục triệu tập Hội nghị Đại hội đồng Dẫn chiếu lại điều khoản 
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cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy 

định tại điểm b khoản 6 Điều 20 Điều lệ này. 

cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường 

hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 20 Điều lệ 

này. 

8 Điều 23. Thành phần, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng 

quản trị có năm (05) thành viên, bao gồm một chủ tịch 

và bốn thành viên. Hội đồng quản trị có tối thiểu 01 

người là thành viên không điều hành 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng 

quản trị có ba (03) thành viên, bao gồm một chủ tịch 

và hai thành viên. Trường hợp cần thiết Hội đồng 

quản trị có thể cử 01 phó chủ tịch trong số 2 thành 

viên còn lại. Hội đồng quản trị có tối thiểu 01 người 

là thành viên không điều hành. 

Giảm bớt số lượng thành viên HĐQT 

theo đề xuất của cổ đông chi phối.  

5. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

a) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm 

(10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu 

(06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử người để 

bầu vào Hội đồng quản trị.  Nếu tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm từ 10% đến 

dưới 20% thì được quyền đề cử tối đa một (01) ứng cử 

viên; nếu chiếm từ 20% đến dưới 30% thì được quyền 

đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; nếu từ 30% đến dưới 

50% thì được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; 

nếu từ 50% trở lên thì được quyền đề cử năm (05) ứng 

cử viên. 

a) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần 

trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong 

vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử 

người để bầu vào Hội đồng quản trị.  Nếu tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm từ 

10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử tối đa một 

(01) ứng cử viên; nếu từ 30% đến dưới 50% thì được 

quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; nếu từ 50% 

trở lên thì được quyền đề cử ba (03) ứng cử viên. 

Điều chỉnh lại tỷ lệ được quyền giới 

thiệu ứng cử viên theo số lượng mới 

9 Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

3. Hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ sau: 

f) Chỉ định và bãi nhiệm Thư ký Công ty, Ban kiểm 

toán nội bộ, Đại diện thương mại, Luật sư của Công ty 

f) Chỉ định và bãi nhiệm Thư ký Công ty, Người 

công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty, 

Ban kiểm toán nội bộ, Đại diện thương mại, Luật sư 

của Công ty 

Bổ sung 02 đối tượng chỉ định thuộc 

quyền của HĐQT theo Điều lệ mẫu và 

quy định quản trị công ty đại chúng. 

i) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 

5% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

i) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị 

dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất của Công ty; 

Điều chỉnh lại tỷ lệ giới hạn dưới 

Không quy định Bổ sung thêm: 

r) Phân quyền và trách nhiệm cho từng người đại 

diện theo pháp luật. 

Bổ sung mới 

6. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội 6. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại Sửa lại câu chữ trong quy định, Chủ 



TT Điều lệ cũ Điều lệ sửa đổi Ghi chú 

đồng cổ đông quyết định. Mức thù lao của từng thành 

viên do Hội đồng quản trị quyết định hoặc được chia 

đều cho các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là 

chuyên trách, hưởng lương theo quy chế trả lương của 

Công ty và không hưởng thù lao của Hội đồng quản 

trị. 

hội đồng cổ đông quyết định. Mức thù lao của từng 

thành viên do Hội đồng quản trị quyết định hoặc 

được chia đều cho các thành viên. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị có thể đảm nhận chuyên trách, hưởng lương 

theo quy chế trả lương của Công ty, không hưởng thù 

lao của Hội đồng quản trị. 

tịch HĐQT có thể đảm nhận vai trò 

chuyên trách và hưởng lương hoặc 

không. 

10 Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị   

Không quy định Bổ sung thêm: 

a) Là đồng đại diện theo pháp luật của công ty, chịu 

trách nhiệm thực hiện các công việc: 

- Đại diện Người sử dụng lao động ký hợp đồng lao 

động với Giám đốc Công ty; 

- Ký các hợp đồng mua bán, cầm cố thế chấp, tài 

sản, đầu tư, góp vốn của Công ty; cho thuê tài sản 

có thời hạn trên 01 năm; 

- Ký các hợp đồng kinh tế và các hợp đồng/thỏa 

thuận khác với bên thứ ba với giá trị từ 5 tỷ đồng 

trở lên; 

- Ký các giấy tờ thanh lý, quyết toán và các văn bản 

khác liên quan đến các hợp đồng nêu tại các mục 

trên. 

- Ký tất cả các giấy tờ khác, đại diện cho công ty 

ngoài các nội dung thuộc quyền của Giám đốc 

Công ty. 

Thêm quyền và nhiệm vụ của Người 

đại diện pháp luật. 

11 Bổ sung Điều 28. Người phụ trách quản trị công ty 

Không quy định 1. Hội đồng quản trị có thể chỉ định ít nhất một (01) 

người làm Người phụ trách quản trị công ty (ngoài 

Thư ký Công ty) để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty 

được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của 

Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản 

trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn sau: 

a) Có hiểu biết về pháp luật; 

b) Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm 

toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài 

chính của Công ty; 

Bổ sung phù hợp với quy định của Luật 

Chứng khoán và Điều lệ mẫu. 
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c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ 

trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với 

các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội 

đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ 

trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và 

nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp 

Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc 

liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của 

Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

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

d) Tham dự các cuộc họp; 

e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng 

quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; 

f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản 

họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho 

thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt 

động công bố thông tin của công ty. 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật 

và Điều lệ công ty; 

i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật. 

12 Sửa đổi Điều 34. Cán bộ quản lý, điều hành Công ty 

Điều 34. Cán bộ quản lý, điều hành Công ty 

1. Giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng và trình 

Hội đồng quản trị  cơ cấu cán bộ quản lý, điều hành 

của Công ty nhằm quản lý điều hành Công ty đáp ứng 

yêu cầu của Hội đồng quản trị vào từng thời điểm. Cán 

bộ quản lý, điều hành của Công ty được lựa chọn và 

đánh giá theo các chuẩn mực, tiêu chí do Hội đồng 

quản trị phê duyệt. 

Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Giám đốc Công ty và được sự 

chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được 

tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và 

tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của 

Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều 

hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để 

hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt 

Sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu. 
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2. Trong trường hợp cần đảm bảo lợi ích của Công ty, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Trưởng Ban kiểm soát  

hoặc hai (02) thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề 

nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm bất cứ chức danh cán bộ quản lý, điều hành nào 

trong Công ty. 

3. Hợp đồng lao động với Giám đốc Công ty do Hội 

đồng quản trị quyết định. Thông tin về mức lương, trợ 

cấp, quyền lợi của Giám đốc Công ty phải được báo 

cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu 

trong Báo cáo thường niên của Công ty. Mức lương, 

tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp 

đồng lao động đối với cán bộ quản lý, điều hành khác 

do Giám đốc Công ty quyết định sau khi xin ý kiến của 

Hội đồng quản trị. 

động và tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác 

trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc Công ty 

do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với 

những người điều hành khác do Hội đồng quản trị 

quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc 

Công ty. 

13 Điều 36. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty 

3. Quyết định tất cả các vấn đề của Công ty, trừ những 

vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại 

hội đồng cổ đông 

3. Quyết định tất cả các vấn đề của Công ty, trừ 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông. 

Thêm phân quyền Chủ tịch HĐQT 

4. Đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch trừ 

các trường hợp phải có ý kiến của Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 

Điều 15 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ này 

4. Đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch 

trừ các trường hợp phải có ý kiến của Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 

Điều 15 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ này hoặc thuộc 

thẩm quyền ký kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

theo khoản 2 Điều 26 Điều lệ này 

Thêm phân quyền Chủ tịch HĐQT 

5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng 

hoặc nhỏ hơn 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và nằm trong 

kế hoạch được duyệt 

Bỏ Sửa lại theo yêu cầu của cổ đông chi 

phối. 

14 Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ   

Không quy định Bổ sung thêm khoản 4: 

4. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông 

tin điện tử của Công ty. 

Bổ sung theo Điều lệ mẫu. 

15 Điều 49. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý   

1. Công ty lập Báo cáo tài chính năm theo quy định 

của pháp luật. Báo cáo tài chính năm phải được kiểm 

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy 

định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban 

Bổ sung, chỉnh sửa theo Điều lệ mẫu. 

Bỏ quy định lập Báo cáo tài chính quý, 
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toán trước ngày 31/3 của năm tài chính tiếp theo và 

thông qua Đại hội đồng cổ đông.  

2. Công ty lập Báo cáo tài chính sáu tháng và quý theo 

quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính sáu tháng 

phải được đơn vị kiểm toán soát xét và thông qua Hội 

đồng quản trị. 

3. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, 

báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

và thuyết minh báo cáo tài chính. 

4. Các báo cáo tài chính được công bố trên website của 

Công ty. 

Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm 

toán theo quy định tại Điều 51 Điều lệ này. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung 

thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty 

trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản 

ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt 

động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài 

chính. 

3. Công ty lập Báo cáo tài chính sáu tháng và quý 

theo quy định của pháp luật. 

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao 

gồm ý kiến của kiểm toán viên) phải được công bố 

trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền 

kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm 

được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và 

báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc tại trụ sở 

chính của Công ty và phải trả mức phí hợp lý cho 

việc sao chụp. 

6 tháng phải soát xét và công bố thông 

tin do thay đổi quy định của luật pháp. 
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               CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

 CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
 

(Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hà Nội, tháng 04/2019 

DỰ THẢO LẦN 2 



2/49 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất đƣợc chuyển từ Doanh 

nghiệp nhà nƣớc Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất theo Quyết định số 

3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ trƣởng Bộ Công nghiệp. 

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2019, là cơ sở pháp lý cho 

mọi hoạt động của Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất.
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CHƢƠNG I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dƣới đây sẽ đƣợc hiểu nhƣ sau: 

a) "Vốn Điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại 

Điều 6 của Điều lệ này; 

b) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đƣợc 

Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 

11 năm 2014; 

c) "Ngày thành lập" là ngày Công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu: Ngày 24/02/2006 tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Hà Nội; 

d) "Đơn vị thuộc Công ty" gồm: Văn phòng đại diện, Chi nhánh, Trung 

tâm, Phòng; 

e) "Ngƣời quản lý doanh nghiệp" hay "cán bộ quản lý" là thành viên Hội 

đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trƣởng Công ty; 

f) "Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán 

trưởng Công ty. 

g) “Ngƣời có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức đƣợc quy định tại Khoản 

17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán; 

h) "Xung đột quyền lợi" đƣợc hiểu là trực tiếp hoặc gián tiếp có quyền, lợi 

ích mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty từ một hợp đồng, 

một quyết định hoặc một giao dịch. 

i) "Lợi ích liên quan" đƣợc hiểu là trực tiếp hoặc gián tiếp đƣợc hƣởng lợi 

từ một hợp đồng, một quyết định hoặc một giao dịch của Công ty nhƣng chƣa 

dẫn đến xung đột quyền lợi. 

j) "Chuyên trách" đƣợc hiểu là không giữ chức vụ điều hành trong bộ 

máy của Công ty và làm việc toàn thời gian tại Công ty. 

k) "Hội nghị Đại hội đồng cổ đông" là các phiên họp, phiên làm việc của 

tất cả các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty.  

l) "Việt Nam" là nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

m) "Công ty" là Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

n) "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật 

chứng khoán. 

o) “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 Công ty. 
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p) “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy 

định tại khoản 6 Điều 2 Điều lệ này. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc 

văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi và thay thế. 

3. Các tiêu đề (chƣơng, điều, khoản của Điều lệ này) đƣợc sử dụng chỉ 

nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hƣởng tới nội dung của 

Điều lệ này; 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã đƣợc định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp 

(nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tƣơng tự trong 

Điều lệ này. 

CHƢƠNG II 

  TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời 

hạn hoạt động của Công ty. 

1. Tên Công ty 

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

- Tên tiếng Anh: Chemical Industry Engineering Joint-stock Company 

- Tên viết tắt: CECO 

2. Loại hình: Là công ty cổ phần, có tƣ cách pháp nhân đƣợc pháp luật 

Việt Nam công nhận và bảo vệ. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 

- Địa chỉ: 21A Cát Linh, phƣờng Cát Linh, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội 

- Điện thoại: (84 - 4) 38455777   

- Fax: (84 - 4) 38232325 

- Website: www.ceco.com.vn 

- Email: engineering@ceco.com.vn  

4. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT và 

Giám đốc Công ty là những người đại diện theo pháp luật của Công ty.  

5. Công ty có thể thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Xí nghiệp để 

thực hiện các mục tiêu của Công ty trong phạm vi luật pháp cho phép. 

6. Trừ khi chấm dứt theo Điều 53 Điều lệ này, hoạt động của Công ty là 

vô thời hạn.    
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CHƢƠNG III 

    LĨNH VỰC, MỤC TIÊU, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Vun đắp văn hoá doanh nghiệp dựa trên giá trị cốt lõi là Lòng tin và Tri 

thức; Bồi dƣỡng con ngƣời CECO với phẩm chất Trách nhiệm, Hợp tác, Hiếu 

học; Nâng cao giá trị thƣơng hiệu, tăng cƣờng năng lực cạnh tranh của Công ty. 

2. Tăng tích luỹ Công ty và lợi tức của Cổ đông; Cải thiện môi trƣờng làm 

việc, nâng cao thu nhập Ngƣời lao động. 

3. Đƣa công nghệ kỹ thuật và trình độ quản lý tiên tiến nhất vào các dự án 

đầu tƣ xây dựng, giúp chủ đầu tƣ đạt hiệu quả cao và bền vững, góp phần vào sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. 

Điều 4. Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty 

1. Lĩnh vực hoạt động trọng tâm: 

Công ty tập trung vào hoạt động tƣ vấn, tổng thầu trong các dự án đầu tƣ 

xây dựng có hàm lƣợng kỹ thuật công nghệ cao thuộc ngành công nghiệp hoá 

chất, thực phẩm, chế biến khoáng sản và năng lƣợng và bảo vệ môi trƣờng. 

2. Ngành nghề kinh doanh chính: 

a) Thực hiện các đề tài nghiên cứu và phát triển; triển khai các dự án 

khoa học công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ; xây dựng và chuyển 

giao sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền công nghệ; 

b) Tƣ vấn quy hoạch phát triển ngành; tƣ vấn đầu tƣ; tƣ vấn kỹ thuật; tƣ 

vấn giám sát; cung cấp dịch vụ quản lý dự án và trợ giúp kỹ thuật; 

c) Khảo sát, thiết kế, hƣớng dẫn thi công; 

d) Kiểm tra, kiểm định, chứng nhận chất lƣợng công trình; 

e) Cung cấp dịch vụ môi trƣờng; 

f) Tổng thầu các dự án tích hợp. 

3. Ngành nghề kinh doanh cụ thể: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và bổ sung trong quá trình hoạt động theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông. 

Điều 5. Phạm vi hoạt động của Công ty 

Công ty đƣợc quyền tự do kinh doanh trong những lĩnh vực, ngành nghề 

mà luật không cấm và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
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CHƢƠNG IV 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN  

Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần 

1. Vốn Điều lệ của Công ty là 59.770.360.000 VNĐ (Năm mƣơi chín tỷ, 

bảy trăm bảy mƣơi triệu, ba trăm sáu mƣơi nghìn đồng Việt Nam), đƣợc chia 

thành 5.977.036 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam. 

Toàn bộ số cổ phần trên là cổ phần phổ thông tự do chuyển nhƣợng. 

2. Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn Điều lệ khi đƣợc Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu 

kinh doanh. 

3. Công ty có quyền phát hành các loại cổ phiếu và các quyền kèm theo cổ 

phiếu để huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Việc phát hành thêm các 

loại cổ phiếu phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy 

định của pháp luật. 

4.  Cổ phần phổ thông phải đƣợc ƣu tiên chào bán cho các cổ đông hiện 

hữu theo tỷ lệ sở hữu tƣơng ứng, trừ trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông quyết 

định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua sẽ do Hội đồng quản trị 

quyết định, nhƣng không đƣợc bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với điều 

kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trƣờng hợp cổ phần đƣợc bán qua 

Sở giao dịch chứng khoán.  

5. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty phát hành để làm cổ 

phiếu quỹ và có thể bán, trao đổi số cổ phiếu này theo quy định của pháp luật. 

6. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi đƣợc Đại hội 

đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 

7. Công ty không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài.  

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty đƣợc cấp Chứng nhận cổ phiếu tƣơng ứng với số 

và loại cổ phần sở hữu. Chứng nhận cổ phiếu phải có chữ ký của ngƣời đại diện 

theo pháp luật, dấu Công ty và phải thể hiện các nội dung theo quy định tại Điều 

120 Luật Doanh nghiệp. 

2. Ngƣời sở hữu cổ phần đƣợc cấp Chứng nhận cổ phiếu trong thời hạn 

bốn mƣơi lăm (45) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở 

hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn chín mƣơi (90) ngày 

kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo nhƣ quy định tại phƣơng án 

phát hành cổ phiếu của Công ty. Ngƣời sở hữu cổ phần không phải trả cho Công 

ty chi phí in Chứng nhận cổ phiếu. 
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3. Trƣờng hợp Chứng nhận cổ phiếu bị hỏng, bị đánh mất, mất cắp hoặc 

bị tiêu huỷ, ngƣời sở hữu cổ phần đó có thể yêu cầu đƣợc cấp Chứng nhận cổ 

phiếu mới với điều kiện đƣa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán 

mọi chi phí liên quan cho Công ty. Cổ đông chịu trách nhiệm về những tranh 

chấp phát sinh từ việc cấp lại Chứng nhận cổ phiếu đó. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty 

(trừ các thƣ chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tƣơng tự) đƣợc phát 

hành theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Chuyển nhƣợng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần của Công ty đƣợc tự do chuyển nhƣợng trừ khi pháp 

luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán đƣợc 

chuyển nhƣợng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trƣờng 

chứng khoán. 

2. Cổ phần chƣa đƣợc thanh toán đầy đủ không đƣợc chuyển nhƣợng và 

hƣởng các quyền lợi liên quan.  

Điều 10. Thừa kế cổ phần 

1. Việc thừa kế cổ phần sẽ đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thừa kế và các quy định khác có liên quan. 

2. Trƣờng hợp có nhiều ngƣời cùng hàng thừa kế hợp pháp thì họ phải cử 

đại diện sở hữu duy nhất bằng thủ tục uỷ quyền có công chứng theo đúng quy 

định pháp luật. Công ty không giải quyết tranh chấp giữa những ngƣời thừa kế 

theo pháp luật. 

3. Ngƣời có quyền thừa kế hợp pháp sẽ đƣợc đăng ký làm chủ sở hữu các 

cổ phần đƣợc thừa kế để trở thành cổ đông mới và đƣợc hƣởng mọi quyền lợi 

cũng nhƣ phải thực hiện mọi nghĩa vụ có liên quan của cổ đông mà họ thừa kế. 

4. Trƣờng hợp cổ đông qua đời mà không có ngƣời thừa kế, ngƣời thừa kế 

từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó đƣợc giải 

quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự.  

5. Cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát và cán bộ quản lý, ngƣời điều hành khác cũng đƣợc tự do thừa kế nhƣng 

ngƣời đƣợc thừa kế quyền sở hữu cổ phiếu không đƣợc đƣơng nhiên thừa kế 

quyền trở thành các chức danh tƣơng ứng. 

Điều 11.  Thu hồi cổ phần         

1. Trƣờng hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải 

trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó 
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thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí 

phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối 

thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và phải 

ghi rõ số cổ phần sẽ bị thu hồi nếu không thanh toán theo đúng yêu cầu. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chƣa thanh toán đầy đủ 

và đúng hạn trong trƣờng hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không đƣợc 

thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi đƣợc coi là các cổ phần đƣợc quyền chào bán. Hội 

đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết 

cho ngƣời đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tƣợng khác theo những điều 

kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tƣ cách cổ đông đối với 

số cổ phần đó. 

6. Thông báo thu hồi đƣợc gửi đến ngƣời nắm giữ cổ phần bị thu hồi 

trƣớc thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trƣờng hợp có 

sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

 

CHƢƠNG V 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 12. Cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm 

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị. 

3. Ban kiểm soát. 

4. Giám đốc. 

 

CHƢƠNG VI 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 13. Quyền hạn và nghĩa vụ của cổ đông 

1. Cổ đông là chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tƣơng ứng 

theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về 

nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty trong phạm vi số cổ phần đã góp 

vào Công ty. 

2. Cổ đông có các quyền sau: 

a) Tham dự và phát biểu trong các Hội nghị Đại hội đồng cổ đông và thực 

hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông hoặc thông 
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qua đại diện đƣợc uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa hoặc thông qua Hội 

nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc thông qua gửi thƣ, fax, thƣ điện tử. Mỗi 

cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

b) Nhận cổ tức với mức do Đại hội đồng cổ đông quyết định; 

c) Chuyển nhƣợng cổ phần, chuyển nhƣợng quyền mua...; 

d) Đƣợc ƣu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tƣơng ứng với tỷ lệ cổ phần 

phổ thông mà họ sở hữu; 

e) Tra cứu, trích lục thông tin trong danh sách cổ đông, yêu cầu sửa đổi 

các thông tin không chính xác; 

f) Tra cứu, trích lục, sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản Hội nghị và các 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g) Nhận một phần tài sản còn lại tƣơng ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại 

Công ty theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Điều lệ này khi Công ty giải thể hoặc 

phá sản; 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình trong các trƣờng hợp Luật 

Doanh nghiệp quy định; 

i) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau: 

a) Đề cử ngƣời vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại 

khoản 5 Điều 23 và khoản 5 Điều 29 của Điều lệ này; 

b) Tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo 

cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm của Công ty; 

c) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có 

quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

d) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Hội nghị Đại hội 

đồng cổ đông bất thƣờng khi đƣa ra bằng chứng về việc quyền lợi của cổ đông 

bị vi phạm nghiêm trọng, ngƣời quản lý doanh nghiệp ra quyết định vƣợt thẩm 

quyền hoặc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty vƣợt 

quá 6 tháng mà chƣa thực hiện bầu thay thế; 

e) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề liên quan đến quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.  

4. Các yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông nói trên phải đƣợc thể hiện 

bằng văn bản trong đó chứng minh tƣ cách cổ đông và nêu rõ nội dung yêu cầu. 

5. Nghĩa vụ của cổ đông 

a) Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua; 

b) Tuân thủ Điều lệ Công ty; chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị; 
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c) Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

thông qua các hình thức sau: 

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

- Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

d) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cổ đông; 

e) Thực hiện công bố thông tin và hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy 

định của pháp luật; 

f) Chịu trách nhiệm cá nhân trong trƣờng hợp vi phạm pháp luật hoặc 

xâm phạm quyền lợi của Công ty khi thực hiện giao dịch nhân danh Công ty. 

6. Cổ đông không đƣợc tham gia bỏ phiếu, biểu quyết trong các trƣờng 

hợp sau đây: 

a) Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều 14 và khoản 1 Điều 

15 khi cổ đông đó hoặc ngƣời có liên quan tới cổ đông đó là một bên của Hợp 

đồng; 

b) Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của ngƣời có liên quan tới 

cổ đông đó trừ trƣờng hợp việc mua lại cổ phần đƣợc thực hiện theo tỷ lệ sở hữu 

của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại đƣợc thực hiện thông qua khớp lệnh 

hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán. 

Điều 14. Quyền hạn và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 

quan quyết định cao nhất của Công ty.  

2.  Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Thông qua kế hoạch phát triển dài hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh 

hàng năm; Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; 

b) Quyết định loại chứng khoán, tổng số chứng khoán phát hành, đối 

tƣợng, giá bán, phƣơng thức bán, xử lý phần không bán hết của từng loại chứng 

khoán đƣợc quyền chào bán;  

c) Quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban Kiểm soát; 

e)  Quyết định đầu tƣ hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

f) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
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h) Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những ngƣời 

đƣợc quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc 

lớn hơn hai mƣơi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi 

nhánh của Công ty đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đƣợc kiểm toán; 

i) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

gây thiệt hại cho cổ đông và Công ty; 

j) Quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể Công ty; 

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền thông qua Hội nghị Đại hội đồng 

cổ đông  thƣờng niên, Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng và cho ý kiến 

bằng văn bản. 

Điều 15. Nội dung Hội nghị Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên và bất thƣờng có thể thảo 

luận, thông qua và quyết định các vấn đề sau: 

a) Báo cáo tài chính năm đƣợc kiểm toán; Phƣơng án phân phối lợi nhuận; 

mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại. 

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết 

quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá 

kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; 

d) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; Chiến lƣợc phát triển 

từng giai đoạn năm (05) năm;  

e) Số lƣợng thành viên của Hội đồng quản trị; 

f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán; 

g) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát; 

h) Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát và Thông qua tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

j) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

k) Thanh lý Công ty và chỉ định ngƣời thanh lý; 

l) Thành lập quỹ và tỷ lệ trích lập các quỹ; 

m) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ này. 

2. Các nội dung quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này phải đƣợc 
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trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã đƣợc đƣa vào chƣơng trình Hội 

nghị phải đƣợc đƣa ra thảo luận và biểu quyết. 

Điều 16. Triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông 

1. Ngoài Hội nghị thƣờng niên phải tiến hành mỗi năm một lần. Đại hội 

đồng cổ đông có thể tổ chức Hội nghị bất thƣờng. Hội đồng quản trị lựa chọn địa 

điểm, thời gian và triệu tập các Hội nghị Đại hội đồng cổ đông. Địa điểm tổ chức 

Hội nghị phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trƣờng hợp tổ chức đồng thời ở nhiều 

địa điểm khác nhau thì địa điểm chính đƣợc xác định là nơi chủ tọa tham dự. 

2. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên đƣợc tổ chức trong khoảng 

từ tháng 01 đến tháng 4 hàng năm. Trƣờng hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhƣng 

không quá 6 tháng và phải đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép.  

3. Hội đồng quản trị triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng 

trong các trƣờng hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc 

báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một 

nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, kiểm soát viên ít hơn số thành 

viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 

một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này. 

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này 

yêu cầu triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập 

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích tổ chức Hội nghị, có 

đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu đƣợc lập thành nhiều 

bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan; 

e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất 

thƣờng khi Ban kiểm soát có bằng chứng về việc các thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc ngƣời điều hành khác của Công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ 

của họ đƣợc quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 40 và Điều 41 Điều lệ này hoặc 

Hội đồng quản trị và ngƣời điều hành khác hành động hoặc chuẩn bị hành động 

ngoài phạm vi quyền hạn của mình. 

f) Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

4. Quy định về thời gian triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất 

thƣờng. 

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất 

thƣờng trong vòng ba mƣơi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị 

giảm ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội đồng 

quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ 

này hoặc nhận đƣợc yêu cầu theo quy định tại điểm d, e khoản 3 Điều này và các 
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trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trƣờng hợp Hội 

đồng quản trị không triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì 

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật và phải bồi thƣờng thiệt hại phát sinh cho Công ty.   

b) Trƣờng hợp Hội đồng quản trị không triệu tập Hội nghị Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mƣơi 

(30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập Hội 

nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh 

nghiệp.Trƣờng hợp Ban kiểm soát không triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và 

bồi thƣờng thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

c) Trƣờng hợp Ban kiểm soát không triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mƣơi (30) 

ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 13 

Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Hội 

nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

5. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều này đƣợc Công ty hoàn lại. 

Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Hội 

nghị Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

6. Ngƣời triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những 

nhiệm vụ sau đây: 

a) Chuẩn bị và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Hội nghị Đại hội 

đồng cổ đông dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty không sớm hơn năm 

(05) ngày trƣớc ngày gửi giấy mời tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông. 

Chuẩn bị chƣơng trình, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và 

các quy định của Công ty; 

b) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị; 

c) Lập và phát hành thông báo tổ chức Hội nghị. 

7. Thông báo Hội nghị Đại hội đồng cổ đông đƣợc gửi cho tất cả các cổ 

đông, đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và thực hiện 

công bố thông tin theo các quy định liên quan đến chứng khoán và thị trƣờng 

chứng khoán. Thông báo Hội nghị Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc gửi ít nhất 

mƣời lăm (15) ngày trƣớc ngày tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông, (tính từ 

ngày mà thông báo đƣợc gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, đƣợc trả cƣớc phí 

hoặc đƣợc bỏ vào hòm thƣ). Chƣơng trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông, các 

tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ đƣợc biểu quyết tại Hội nghị đƣợc gửi cho 

các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trƣờng 

hợp tài liệu không đƣợc gửi kèm thông báo Hội nghị Đại hội đồng cổ đông, 

thông báo mời tham dự phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ 

đông có thể tiếp cận. 
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8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đƣợc đề cập tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ 

này có quyền đề xuất các vấn đề đƣa vào chƣơng trình Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông. Đề xuất phải đƣợc làm bằng văn bản và phải đƣợc gửi cho Công ty ít nhất 

ba (03) ngày làm việc trƣớc ngày khai mạc Hội nghị. Đề xuất phải bao gồm họ 

và tên cổ đông, số lƣợng và loại cổ phần ngƣời đó nắm giữ, và nội dung đề nghị 

đƣa vào chƣơng trình Hội nghị. 

9. Ngƣời triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 

những đề xuất liên quan đến khoản 9 Điều này trong các trƣờng hợp sau: 

a) Đề xuất đƣợc gửi đến không đúng thời hạn; 

b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 

10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy 

định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này; 

c) Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông; 

d) Các đề xuất không rõ nội dung hoặc không dựa trên căn cứ pháp luật và 

Điều lệ Công ty. 

10. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề 

trong chƣơng trình Hội nghị. 

11. Hội đồng quản trị có thể mời kiểm toán viên độc lập hoặc khách mời 

khác tham dự để hỗ trợ cho Hội nghị về các vấn đề liên quan. 

Điều 17. Điều kiện tiến hành Hội nghị Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông đƣợc tiến hành khi có số cổ đông tham 

dự đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trƣờng hợp không có đủ số lƣợng đại biểu cần thiết trong vòng sáu 

mƣơi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Hội nghị, ngƣời triệu tập Hội 

nghị huỷ Hội nghị. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc triệu tập lần thứ 

hai trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày kể từ ngày dự định Hội nghị lần thứ nhất. 

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai đƣợc tiến hành khi có số cổ 

đông tham dự đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. 

3. Trƣờng hợp Hội nghị lần thứ hai không đƣợc tiến hành do không có đủ 

số đại biểu cần thiết trong vòng sáu mƣơi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai 

mạc Hội nghị, Hội nghị Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể đƣợc triệu tập 

trong vòng hai mƣơi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Hội nghị lần hai và 

trong trƣờng hợp này Hội nghị đƣợc tiến hành không phụ thuộc vào số lƣợng cổ 

đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và đƣợc coi là hợp lệ và có quyền quyết 

định tất cả các vấn đề dự kiến đƣợc phê chuẩn tại Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ nhất. 

Điều 18. Đại diện đƣợc ủy quyền 

1. Các cổ đông có quyền tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông theo luật 
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pháp có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trƣờng hợp có nhiều hơn 

một ngƣời đại diện đƣợc cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu 

đƣợc uỷ quyền cho mỗi ngƣời đại diện. Ngƣời đƣợc ủy quyền dự Hội nghị Đại 

hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trƣớc khi vào phòng Hội nghị. 

2. Việc chỉ định ngƣời đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản theo mẫu 

của Công ty, phải thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể 

từ ngày Công ty nhận đƣợc thông báo, có chữ ký theo quy định sau đây: 

a) Trƣờng hợp cổ đông cá nhân là ngƣời uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải 

có chữ ký của cổ đông đó và ngƣời đƣợc uỷ quyền dự Hội nghị; 

b) Trƣờng hợp cổ đông tổ chức là ngƣời uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải 

có chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật của cổ đông và ngƣời đƣợc uỷ 

quyền dự Hội nghị; 

c) Trong trƣờng hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của ngƣời đại 

diện theo pháp luật của cổ đông và ngƣời đƣợc uỷ quyền dự Hội nghị. 

3. Trƣờng hợp luật sƣ thay mặt cho ngƣời uỷ quyền ký giấy chỉ định đại 

diện, việc chỉ định đại diện trong trƣờng hợp này chỉ đƣợc coi là có hiệu lực nếu 

giấy chỉ định đại diện đó đƣợc xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sƣ hoặc 

bản sao hợp lệ của giấy uỷ quyền đó (nếu trƣớc đó chƣa đăng ký với Công ty). 

4. Trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ này, phiếu biểu 

quyết của ngƣời đƣợc uỷ quyền dự Hội nghị trong phạm vi đƣợc uỷ quyền vẫn 

có hiệu lực trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Ngƣời uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị 

mất năng lực hành vi dân sự; 

b) Ngƣời uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

c) Ngƣời uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của ngƣời thực hiện việc uỷ 

quyền. 

Khoản này không áp dụng trong trƣờng hợp Công ty nhận đƣợc thông báo 

về một trong các sự kiện trên trƣớc giờ khai mạc Hội nghị Đại hội đồng cổ đông 

hoặc trƣớc khi Hội nghị đƣợc triệu tập lại. 

5. Ngƣời đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, 

điều kiện và trách nhiệm theo Điều 15, Điều 16 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 19. Thể thức tiến hành Hội nghị Đại hội đồng cổ đông 

1. Vào ngày tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực 

hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ 

đông có quyền dự Hội nghị có mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện đƣợc uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng 

ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện đƣợc uỷ quyền và số phiếu biểu 

quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại Hội nghị, số thẻ tán thành 
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nghị quyết đƣợc thu trƣớc, số thẻ phản đối nghị quyết đƣợc thu sau, cuối cùng 

đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán 

thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề đƣợc Chủ toạ 

thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội đồng cổ đông 

bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ toạ. 

3. Cổ đông đến dự Hội nghị muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có 

quyền tham gia và biểu quyết tại Hội nghị. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng 

Hội nghị để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết 

đã tiến hành trƣớc khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hƣởng. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các Hội nghị do Hội đồng quản 

trị triệu tập. Trƣờng hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc 

thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một ngƣời trong số họ làm chủ 

toạ Hội nghị theo nguyên tắc đa số. Trƣờng hợp không bầu đƣợc ngƣời làm chủ 

tọa thì Trƣởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 

Hội nghị và ngƣời có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa Hội nghị. Trong các 

trƣờng hợp khác, ngƣời ký tên triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông điều 

khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ Hội nghị và ngƣời có phiếu bầu cao 

nhất đƣợc cử làm chủ toạ Hội nghị. 

5. Chủ toạ là ngƣời có quyền quyết định về trình tự, thủ tục tiến hành và 

các sự kiện phát sinh ngoài chƣơng trình của Hội nghị Đại hội đồng cổ đông. 

Chủ tọa cử một hoặc một số ngƣời làm thƣ ký Hội nghị. 

6. Chủ toạ Hội nghị có thể hoãn Hội nghị khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu 

của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lƣợng đại biểu dự Hội nghị cần thiết. 

7. Chủ toạ của Hội nghị hoặc Thƣ ký Hội nghị có thể tiến hành các hoạt 

động cần thiết để điều khiển Hội nghị Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có 

trật tự hoặc để Hội nghị phản ánh đƣợc mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện đƣợc uỷ 

quyền tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp 

an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trƣờng hợp có cổ đông hoặc đại 

diện đƣợc uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện 

pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể 

từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia Hội nghị. 

9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến 

hành các biện pháp đƣợc Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: 

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm Hội nghị Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi ngƣời có mặt tại các địa điểm Hội nghị; 

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Hội nghị. 
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Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp 

dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp 

dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

10. Trong trƣờng hợp tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các 

biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm Hội nghị có thể: 

a) Thông báo Hội nghị đƣợc tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và 

chủ toạ Hội nghị có mặt tại đó (“Địa điểm chính của Hội nghị”); 

b) Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện đƣợc uỷ quyền không 

dự Hội nghị đƣợc theo Điều khoản này hoặc những ngƣời muốn tham gia ở địa 

điểm khác với địa điểm chính của Hội nghị có thể đồng thời tham dự Hội nghị. 

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ 

chức theo điều khoản này. 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông 

đƣợc coi là tham gia Hội nghị ở địa điểm chính của Hội nghị. 

12. Hàng năm Công ty tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông ít nhất một 

(01) lần. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên không đƣợc tổ chức dƣới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Điều 20. Biên bản họp, thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông 

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ 

đƣợc thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ 

đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện đƣợc ủy quyền có mặt tại Hội 

nghị Đại hội đồng cổ đông tán thành: 

a) Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

b) Loại cổ phiếu và tổng số cổ phiếu của từng loại đƣợc chào bán; 

c) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo Điều 12 Điều lệ này; 

e) Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp; 

f) Dự án đầu tƣ hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 

giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 

2. Các nội dung khác đƣợc thông qua khi đƣợc số cổ đông đại diện cho ít 

nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Hội nghị tán thành. 

3. Đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì áp dụng tỷ lệ 

biểu quyết thông qua như khoản 1, khoản 2 Điều này. 

4.  Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

thực hiện theo phƣơng thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 6 Điều 23 và 



18/49 

khoản 6 Điều 29 Điều lệ này. 

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đƣợc lập bằng tiếng Việt, có thể lập 

bằng tiếng nƣớc ngoài. Nghị quyết phải đƣợc thông báo đến cổ đông có quyền dự 

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mƣời lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị 

quyết đƣợc thông qua. Nghị quyết phải đƣợc công bố trên website của Công ty 

trong thời hạn hai mƣơi bốn (24) giờ kể từ ngày hội nghị kết thúc. Việc gửi nghị 

quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. 

6. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

a) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày đƣợc 

thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

b) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông qua bằng 100% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình 

tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không đƣợc thực hiện đúng nhƣ quy định. 

7. Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông 

a) Hội nghị Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc ghi biên bản và có thể ghi âm 

hoặc ghi và lƣu giữ dƣới hình thức điện tử khác.  

b) Ngƣời chủ trì Hội nghị Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức 

lƣu trữ các biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Hội nghị Đại hội 

đồng cổ đông phải đƣợc công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai 

mƣơi bốn (24) giờ kể từ ngày Hội nghị Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản 

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông đƣợc coi là bằng chứng xác thực về những công 

việc đã đƣợc tiến hành tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản 

đối về nội dung biên bản đƣợc đƣa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mƣời 

(10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải đƣợc lập bằng tiếng Việt, có thể 

lập thêm bằng tiếng nƣớc ngoài, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa Hội nghị và Thƣ 

ký. Nội dung biên bản thực hiện theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự Hội 

nghị và văn bản uỷ quyền tham dự phải đƣợc lƣu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 21. Lấy ý kiến bằng văn bản  

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 

qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì 

lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến 

kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải đƣợc gửi trực tiếp tới từng 

cổ đông hoặc gửi bằng phƣơng thức bảo đảm đến đƣợc địa chỉ đăng ký của từng 

cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông 
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trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mƣời lăm 

(15) ngày trƣớc ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

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

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

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Các thông tin chứng minh tƣ cách cổ đông nhƣ họ, tên, địa chỉ thƣờng 

trú, quốc tịch, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 

định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ 

thƣờng trú, quốc tịch, 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 lƣợng 

cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

e) Phƣơng án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có 

ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và ngƣời đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 

của ngƣời đại diện theo uỷ quyền hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của cổ 

đông là tổ chức. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo 

một trong các hình thức sau đây: 

a) Gửi thƣ: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải đƣợc đựng trong phong 

bì dán kín và không ai đƣợc quyền mở trƣớc khi kiểm phiếu; 

b) Gửi fax hoặc thƣ điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc 

thƣ điện tử phải đƣợc giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

5. 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 trƣờng hợp gửi thƣ và bị tiết lộ trong 

trƣờng hợp gửi fax, thƣ điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không đƣợc 

gửi về đƣợc coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dƣới sự chứng 

kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý, điều 

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

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

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

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong 

đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và 

phƣơng thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia 

biểu quyết; 
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d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề; 

e) Các quyết định đã đƣợc thông qua; 

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ngƣời đại diện theo 

pháp luật của Công ty, ngƣời giám sát kiểm phiếu và ngƣời kiểm phiếu. 

7. Các thành viên Hội đồng quản trị, ngƣời kiểm phiếu và ngƣời 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 đƣợc thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

8. Biên bản kiểm phiếu phải đƣợc công bố trên website của Công ty trong 

thời hạn hai mƣơi tƣ (24) giờ. 

9. Phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị 

quyết đã đƣợc thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến 

đều phải đƣợc lƣu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

10. Quyết định đƣợc thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản có giá trị nhƣ quyết định đƣợc thông qua tại Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông. 

Điều 22. Hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trong thời hạn chín mƣơi (90) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc biên bản Hội 

nghị Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội 

đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này có 

quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần 

nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Trình tự và thủ tục triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông không thực 

hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trƣờng 

hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 20 Điều lệ này. 

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

c) Trƣờng hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài 

hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 Luật 

Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa 

án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trƣờng hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Trƣờng hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết 

định của Toà án hoặc Trọng tài, ngƣời triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông 

bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông trong vòng 

45 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 
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CHƢƠNG VII 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 23. Thành phần, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, ứng cử, bầu cử thành 

viên Hội đồng quản trị 

1. Số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có ba (03) 

thành viên, bao gồm một chủ tịch và hai thành viên. Trường hợp cần thiết Hội 

đồng quản trị có thể cử 01 phó chủ tịch trong số 2 thành viên còn lại. Hội đồng 

quản trị có tối thiểu 01 người là thành viên không điều hành. 

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm, bắt đầu từ ngày 01/5 của 

năm thứ nhất và kết thúc vào ngày 30/4 của năm thứ năm. Nhiệm kỳ của thành 

viên Hội đồng quản trị kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị; thành viên 

Hội đồng quản trị có thể đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức 

tốt, trung thực và liêm khiết. 

b) Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành kỹ thuật, kinh tế 

tài chính, pháp lý; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý một trong các ngành 

nghề chính của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

c) Không phải là những ngƣời thuộc các đối tƣợng quy định tại khoản 2  

Điều 18 Luật Doanh nghiệp. 

d) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên 

Hội đồng quản trị Công ty khác.  

4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức danh điều 

hành của Công ty. 

5. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị. 

a) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) số cổ phần 

có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử 

người để bầu vào Hội đồng quản trị. Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

mà họ nắm giữ chiếm từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử tối đa một 

(01) ứng cử viên; nếu từ 30% đến dưới 50% thì được quyền đề cử tối đa hai (02) 

ứng cử viên; nếu từ 50% trở lên thì được quyền đề cử ba (03) ứng cử viên. 

b) Trƣờng hợp số lƣợng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử 

và ứng cử vẫn không đủ số lƣợng cần thiết, Hội đồng quản trị đƣơng nhiệm sẽ 

đề cử thêm ứng cử viên. Cách thức Hội đồng quản trị đƣơng nhiệm đề cử ứng cử 

viên Hội đồng quản trị phải đƣợc công bố rõ ràng và phải đƣợc Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 
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6. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phƣơng thức dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tƣơng ứng với tổng số 

cổ phần sở hữu nhân với số thành viên đƣợc bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông 

có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Ngƣời trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đƣợc xác định theo số phiếu bầu 

tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến 

khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trƣờng hợp có từ hai ứng cử 

viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu nhƣ nhau cho thành viên cuối cùng của Hội 

đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 

ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.  

Điều 24. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trƣờng hợp sau: 

a) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 

của Điều lệ này; 

b) Xin từ nhiệm bằng văn bản và đƣợc Hội đồng quản trị chấp thuận; 

c) Mất năng lực pháp lý và năng lực hành vi theo quy định của Pháp luật; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục không 

tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị mà không có lý do hợp lý hoặc 

không đƣợc Hội đồng quản trị cho phép; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông. 

3. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm ngƣời khác tạm thời làm thành viên 

Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải 

đƣợc chấp thuận tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi đƣợc Đại 

hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó đƣợc coi là có 

hiệu lực vào ngày đƣợc Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên 

Hội đồng quản trị mới đƣợc tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết 

thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trƣờng hợp thành viên mới không 

đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị 

cho đến trƣớc thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết 

của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn đƣợc coi là có hiệu lực. 

4. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải đƣợc công bố thông 

tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán. 

Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị quản lý, giám sát và chỉ đạo thực hiện các hoạt động 

kinh doanh và các công việc của Công ty. Hội đồng quản trị có tất cả các quyền 
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nhân danh Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc Công ty và các 

chức danh cán bộ quản lý, điều hành khác. 

3. Hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển trung hạn của Công ty; 

Quyết định và giám sát thực hiện kế hoạch bán niên và hàng năm của Công ty 

gồm: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính - đầu tƣ, kế hoạch tiếp 

thị, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch khoa học - kỹ thuật - chất 

lƣợng, kế hoạch phát triển tin học; 

b) Quyết định các biểu trƣng thƣơng hiệu, văn hóa Công ty; 

c) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý của Công ty, quyết định 

thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua, bán 

cổ phần tại doanh nghiệp khác; Giới thiệu để ngƣời đại diện tham gia ứng cử các 

chức danh quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp khác; 

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc Công ty; bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Giám đốc, Kế toán trƣởng và các chức danh 

điều hành khác của Công ty; quyết định mức lƣơng, phụ cấp của cán bộ quản lý, 

điều hành; cử ngƣời đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc 

Đại hội đồng cổ đông ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi 

khác của những ngƣời đó; Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị 

bổ nhiệm Giám đốc Công ty; 

e) Quyết định thành lập các hội đồng thƣờng trực của Công ty; 

f) Chỉ định và bãi nhiệm Thƣ ký Công ty, Ngƣời công bố thông tin, 

Người phụ trách quản trị công ty, Ban kiểm toán nội bộ, Đại diện thƣơng mại, 

Luật sƣ của Công ty; 

g) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; 

h) Quyết định việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền; 

Quyết định phƣơng án đầu tƣ và dự án đầu tƣ trong thẩm quyền và theo quy 

định của pháp luật; Quyết định các khoản đầu tƣ không nằm trong kế hoạch kinh 

doanh và tài chính vƣợt quá 10% vốn Điều lệ của Công ty; 

i) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị 

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

j) Quyết định việc Công ty mua lại không quá 10% mỗi loại cổ phần đã 

đƣợc chào bán trong 12 tháng. Quyết định thu hồi cổ phần theo Điều 11 Điều lệ 

này; 
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k) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá 

trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 135 (đầu tƣ hoặc bán tài sản), khoản 1 và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh 

nghiệp (hợp đồng, giao dịch với các đối tƣợng đặc biệt); Phê duyệt kế hoạch 

triển khai và giám sát việc thực hiện các hợp đồng nói trên; 

l) Quyết định các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối 

tƣợng quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 20% 

tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

m) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng nhƣ 

quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới 

các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó; 

n) Kiến nghị mức cổ tức đƣợc trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ 

tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị loại, số lƣợng, đối tƣợng, giá bán, phƣơng thức bán, xử lý 

phần không bán hết của từng loại cổ phần, chứng khoán khác của Công ty đƣa ra 

chào bán; 

p) Duyệt chƣơng trình, nội dung tài liệu phục vụ Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông, triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ 

đông bằng văn bản; 

q) Quyết định thanh tra nội bộ, kiểm toán nội bộ;. 

r) Phân quyền và trách nhiệm cho từng người đại diện theo pháp luật. 

4. Hàng năm, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các 

nội dung sau: 

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Đánh giá hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty;  

c) Tình hình hoat động, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của năm tiếp theo;  

d) Báo cáo tài chính trong năm của Công ty.  

5. Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị 

đại diện cho Công ty thực hiện vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 

trừ khi pháp luật có quy định khác. 

6. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định. Mức thù lao của từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định hoặc 

đƣợc chia đều cho các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đảm nhận 

chuyên trách, hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty, không hưởng 
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thù lao của Hội đồng quản trị. 

7. Tổng số tiền thù lao và tiền lƣơng cho các thành viên Hội đồng quản trị 

và số tiền trả cho mỗi thành viên phải đƣợc nêu chi tiết trong Báo cáo thƣờng 

niên của Công ty. 

8. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ quản lý, điều hành hoặc 

kiêm những công việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thƣờng của thành 

viên Hội đồng quản trị, có thể đƣợc trả thêm thù lao dƣới dạng trọn gói theo 

từng lần, lƣơng, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc hình thức khác theo quy 

chế của Công ty hoặc quyết định của Hội đồng quản trị. 

9. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền đƣợc thanh toán tất cả các 

chi phí đi lại, ăn ở và các khoản chi phí hợp lý khác đã chi, khi thực hiện trách 

nhiệm của mình, kể cả chi phí tham dự họp Hội đồng quản trị, các tiểu ban của 

Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để 

bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:  

a) Là đồng đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm thực 

hiện các công việc: 

- Đại diện Người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động với Giám đốc 

Công ty; 

- Ký các hợp đồng mua bán, cầm cố thế chấp, tài sản, đầu tư, góp vốn 

của Công ty; 

- Ký các hợp đồng kinh tế và các hợp đồng hoặc văn bản tương đương 

khác với bên thứ ba với giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên; 

- Ký các giấy tờ thanh lý, quyết toán và các văn bản khác liên quan đến 

các hợp đồng nêu tại các mục trên. 

- Ký tất cả các giấy tờ khác, đại diện cho công ty ngoài các nội dung 

thuộc quyền của Giám đốc Công ty. 

b) Lập chƣơng trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

c) Chuẩn bị chƣơng trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp của Hội 

đồng quản trị, Hội nghị Đại hội đồng cổ đông; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp 

nói trên; 

d) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định, nghị quyết của Hội 

đồng quản trị; ký các văn bản khác để xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền 

hạn của Hội đồng quản trị;  
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e) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng 

cổ đông; 

f) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị, Đại hội đồng cổ đông. 

g) Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản 

trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán 

và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Hội nghị Đại hội 

đồng cổ đông. 

4. Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, không thể thực hiện 

đƣợc nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác. 

Nếu không có ngƣời đƣợc ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một thành 

viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị và 

Đại hội đồng cổ đông về: Phát triển thƣơng hiệu, xây dựng văn hoá Công ty;  

Xác định tầm nhìn và cơ hội phát triển dài hạn của Công ty; Nâng cao chất 

lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

7. Khi Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, thì Hội đồng 

quản trị phải bầu ngƣời thay thế trong thời hạn mƣời (10) ngày làm việc. 

Điều 27. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đƣợc bầu trong cuộc họp đầu tiên của 

nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày 

kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có 

số phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trƣờng hợp có nhiều hơn một (01) 

thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một 

ngƣời trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

2. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhƣng ít nhất 

mỗi quý họp một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thƣờng khi thấy 

cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu 

tập họp Hội đồng quản trị, không đƣợc trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, 

khi một trong số các đối tƣợng dƣới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục 

đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 
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a) Giám đốc Công ty hoặc ít nhất ba (03) người điều hành khác; 

b) Trƣởng Ban kiểm soát hoặc ít nhất hai (02) Kiểm soát viên; 

c) Ít nhất hai (02) thành viên của Hội đồng quản trị; 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều này phải đƣợc 

tiến hành trong thời hạn mƣời lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trƣờng hợp 

Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ 

tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những 

ngƣời đề nghị tổ chức cuộc họp đƣợc đề cập đến ở khoản 3 Điều này có thể tự 

mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trƣờng hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng 

quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình 

hình Công ty. 

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đƣợc tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký 

của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nƣớc ngoài theo quyết 

định của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo kèm tài liệu họp Hội đồng quản trị phải đƣợc gửi trƣớc cho 

các thành viên ít nhất bảy (07) ngày làm việc trƣớc ngày tổ chức họp; các thành 

viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ 

chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo đƣợc làm bằng văn bản tiếng Việt, 

thể hiện đầy đủ chƣơng trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu 

cần thiết và phiếu biểu quyết cho những thành viên không thể dự họp. 

Thông báo mời họp đƣợc gửi bằng bƣu điện, fax, thƣ điện tử hoặc phƣơng 

tiện khác, nhƣng phải bảo đảm đến đƣợc địa chỉ của từng thành viên Hội đồng 

quản trị đƣợc đăng ký tại Công ty. 

8. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhƣng không đƣợc biểu quyết. Thủ tục mời họp đối với kiểm 

soát viên áp dụng nhƣ đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội 

đồng quản trị có thể mời một số ngƣời trong hoặc ngoài Công ty tham dự họp 

nếu cần. Những ngƣời đƣợc mời họp có quyền thảo luận nhƣng không đƣợc 

biểu quyết. 

9. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành khi có ít nhất 

hai (02) thành viên dự họp. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy 

định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ 

ngày dự định họp lần thứ nhất. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị đƣợc coi là tham dự và biểu quyết tại 

cuộc họp trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
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b) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức 

tƣơng tự khác; 

c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thƣ, fax, thƣ điện tử. 

Trƣờng hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thƣ, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì kín và phải đƣợc chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản 

trị chậm nhất một giờ trƣớc khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ đƣợc mở trƣớc 

sự chứng kiến của tất cả những ngƣời dự họp. 

11. Biểu quyết. 

a) Trừ quy định tại điểm b khoản 10 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng 

quản trị có mặt tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không đƣợc biểu quyết về các vấn đề mà 

thành viên đó có xung đột quyền lợi; 

c) Khi một thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến một vấn 

đề đƣa ra biểu quyết nhƣng không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của mình 

thì chủ tọa quyết định quyền biểu quyết của thành viên đó sau khi công bố tính 

chất, phạm vi lợi ích nói trên. 

d) Thành viên Hội đồng quản trị không có quyền biểu quyết thì không tính 

vào số lƣợng đại biểu tối thiểu quy định tại khoản 9 điều này. 

12. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở 

ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). 

Trƣờng hợp số phiếu tán thành và phản đối bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. 

13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đƣợc thông qua 

trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu 

quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị nhƣ nghị quyết đƣợc các thành viên 

Hội đồng quản trị biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.  

14. Nghị quyết của Hội đồng quản trị đƣợc coi là có giá trị pháp lý kể cả 

trong trƣờng hợp việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có sai sót. 

15. Biên bản họp Hội đồng quản trị đƣợc lập bằng tiếng Việt. Biên bản 

phải có chữ ký của Chủ tọa, Thƣ ký và các thành viên Hội đồng quản trị tham 

dự họp. Chủ tọa và Thƣ ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của 

nội dung biên bản. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong 

cuộc họp đƣợc lƣu giữ tại trụ chính của Công ty. 

Điều 28. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị có thể chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ 

trách quản trị công ty (ngoài Thư ký Công ty) để hỗ trợ hoạt động quản trị công 
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ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị 

công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

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

a) Có hiểu biết về pháp luật; 

b) Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết 

định của Hội đồng quản trị. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội 

đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; Tham dự các cuộc họp; 

d) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với 

quy định của pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản 

trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát 

viên; 

f) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin 

của công ty. 

g) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

h) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

CHƢƠNG VIII 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 29. Thành phần, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, ứng cử, bầu cử Ban 

kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, bao gồm một (01) trƣởng ban và 

hai (02) kiểm soát viên.  

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm, bắt đầu từ ngày 01/5 của năm 

thứ nhất và kết thúc vào ngày 30/4 của năm thứ năm. Nhiệm kỳ của kiểm soát 

viên kết thúc theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát; Kiểm soát viên có thể đƣợc bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên: 

a) Có trình độ học vấn từ đại học trở lên; 
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b) Có hiểu biết về pháp luật và kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp; 

c) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tƣợng bị cấm 

thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp; 

d) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 

và ngƣời quản lý khác; 

e) Kiểm soát viên không đƣợc giữ các chức vụ quản lý, điều hành Công ty. 

Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc ngƣời lao động của Công ty. 

4. Kiểm soát viên không phải là ngƣời thuộc bộ phận kế toán tài chính của 

Công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của đơn vị kiểm toán độc lập 

đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ít nhất phải có hai 

Kiểm soát viên thƣờng trú ở Việt Nam.  

5. Ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát. 

a) Cổ đông hoặc ngƣời đại diện hợp pháp cho nhóm cổ đông sở hữu từ 

mƣời phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu tháng có quyền ứng cử, đề cử ngƣời vào Ban kiểm soát. Nếu tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm từ mƣời phần trăm (10%) đến dƣới 

ba mƣơi phần trăm (30%) thì đƣợc quyền đề cử một (01) ứng cử viên; nếu 

chiếm từ ba mƣơi phần trăm (30%) đến dƣới năm mƣơi phần trăm (50%) thì 

đƣợc quyền đề cử hai (02) ứng cử viên; nếu từ năm mƣơi phần trăm (50%) trở 

lên thì đƣợc đề cử ba (03) ứng cử viên. 

b) Trƣờng hợp số lƣợng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 

ứng cử vẫn không đủ số lƣợng cần thiết, Ban kiểm soát đƣơng nhiệm sẽ đề cử thêm 

ứng cử viên. Cách thức Ban kiểm soát đƣơng nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm 

soát phải đƣợc công bố rõ ràng và phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

6. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phƣơng 

thức bầu dồn phiếu nhƣ bầu Hội đồng quản trị quy định tại khoản 6 Điều 23 

Điều lệ này. 

7. Trƣờng hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà 

Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chƣa đƣợc bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ 

vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ 

mới đƣợc bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 30. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy 

định tại khoản 3 Điều 29 Điều lệ này; 
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b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên 

tục, trừ trƣờng hợp bất khả kháng; 

c) Có đơn từ chức và đƣợc chấp thuận. 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc đƣợc phân công; 

b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát 

viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

c) Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Trong nhiệm kỳ, nếu số lƣợng Kiểm soát viên giảm so với quy định tại 

khoản 1 Điều 29 Điều lệ này thì Đại hội đồng cổ đông phải bầu bổ sung trong 

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông gần nhất.  

Điều 31. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc 

trong việc quản lý, điều hành Công ty; kiểm soát việc thực hiện các nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; đánh giá mức độ hoàn thành chức 

trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành nhƣ quy định tại Chƣơng 

IX Điều lệ này. 

2. Ban kiểm soát có những quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 

trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù 

hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

b) Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình 

kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh 

giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài 

chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá 

công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

thƣờng niên.  

c) Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm 

soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

d) Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, 

các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét 

thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu 

của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này.  

e) Tham mƣu cho Hội đồng quản trị  về việc chỉ định và bãi nhiệm đơn vị 

kiểm toán, mức phí kiểm toán; thảo luận với đơn vị kiểm toán về tính chất và 

phạm vi kiểm toán trƣớc khi tiến hành kiểm toán; thảo luận về những vấn đề khó 
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khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng 

nhƣ mọi vấn đề mà đơn vị kiểm toán muốn bàn bạc. Thẩm định ý kiến của đơn 

vị kiểm toán và ý kiến phản hồi. 

f) Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 

Điều 13 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy 

(07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu. Trong thời hạn mƣời lăm 

(15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về 

những vấn đề đƣợc yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản 

này không đƣợc cản trở hoạt động bình thƣờng của Hội đồng quản trị, không 

gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.  

g) Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp 

sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt 

động kinh doanh của công ty.  

h) Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty vi 

phạm nghĩa vụ của ngƣời quản lý Công ty quy định tại Điều 160 của Luật 

Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu 

cầu ngƣời có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả.  

i) Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. Hội đồng quản 

trị, Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý, điều hành Công ty phải cung cấp đầy 

đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và 

hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên. Thƣ ký 

Công ty phải bảo đảm toàn bộ các thông tin cung cấp cho các thành viên Hội 

đồng quản trị cũng sẽ phải đƣợc cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào 

cùng thời điểm và theo phƣơng thức nhƣ đối với thành viên Hội đồng quản trị. 

j) Ban kiểm soát có quyền sử dụng tƣ vấn độc lập để thực hiện các 

nhiệm vụ đƣợc giao. Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, 

mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của đơn 

vị kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. Ban kiểm soát có 

thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trƣớc khi trình báo cáo, kết luận và 

kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.  Xem xét thƣ quản lý của kiểm toán viên 

độc lập và ý kiến phản hồi của ngƣời quản lý công ty; xem xét báo cáo của Công 

ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ; xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý 

kiến phản hồi của ban quản lý. 

k) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
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3. Tổng mức lƣơng, thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban 

kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên đƣợc thanh toán 

các khoản chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tƣ vấn độc lập với mức 

hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vƣợt quá tổng ngân sách hoạt 

động hàng năm của Ban kiểm soát đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, 

trừ trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

Điều 32. Trƣởng Ban kiểm soát 

1. Các Kiểm soát viên bầu một ngƣời trong số họ làm Trƣởng Ban kiểm 

soát theo nguyên tắc đa số. Trƣởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc 

kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại Công ty. 

2. Trƣởng Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Lập chƣơng trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiếm soát; 

b) Chuẩn bị chƣơng trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp của Ban 

kiểm soát; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp nói trên; 

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá và thanh tra nội bộ; 

d) Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản của Ban kiểm soát để xử lý 

công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; 

e) Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để thông báo tới các 

Kiểm soát viên; 

f) Lập và ký các báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến 

của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông; 

g) Phân công công việc cho các Kiểm soát viên phụ trách theo yêu cầu 

công việc của Công ty. 

Điều 33. Cuộc họp Ban kiểm soát 

1. Trƣởng Ban kiểm soát sẽ đƣợc bầu tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ 

Ban kiểm soát trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao 

nhất triệu tập và chủ trì. Trƣờng hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số 

phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một ngƣời trong số họ 

triệu tập họp Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. 

2. Sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể 

ban hành các quy định về các cuộc họp và cách thức hoạt động của Ban kiểm 

soát nhƣng phải họp tối thiểu mỗi quý một (01) lần. Số lƣợng thành viên tham 

dự họp tối thiểu trong mỗi cuộc họp là hai (02) ngƣời. 
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CHƢƠNG IX 

GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ THƢ KÝ CÔNG TY 

Điều 34.  Bộ máy quản lý, điều hành Công ty 

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty bao gồm một (01) Giám đốc, các 

Phó giám đốc; Kế toán trƣởng; các Trƣởng, Phó phòng; Giám đốc, Phó giám 

đốc chi nhánh; Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm; Trƣởng, Phó văn phòng đại 

diện đƣợc tổ chức theo phƣơng pháp trực tuyến chức năng. 

Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Giám đốc Công ty và được sự chấp thuận của Hội 

đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và 

tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng 

quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán 

để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao 

động đối với Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng 

với những người điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham 

khảo ý kiến của Giám đốc Công ty. 

Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Công ty 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc một 

ngƣời khác làm Giám đốc Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm theo nhiệm kỳ của Hội đồng 

quản trị, khi hết nhiệm kỳ thì Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm lại. Nếu Hội 

đồng quản trị quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc thì Hội đồng quản trị phải có 

trách nhiệm xem xét và ký kết lại hợp đồng lao động với Giám đốc.  

3. Giám đốc Công ty phải có các tiêu chuẩn sau: 

a) Sức khoẻ tốt; 

b) Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ; 

c) Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành kỹ thuật, kinh tế, quản trị 

kinh doanh; có trình độ chuyên môn về tƣ vấn thiết kế; có ít nhất năm (05) năm 

công tác trong ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty; 

d) Có năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp, nắm vững pháp 

luật và nội quy của Công ty. 

4. Giám đốc Công ty không phải là những ngƣời sau đây: 

a) Ngƣời vị thành niên;  

b) Ngƣời không đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật 

hoặc đang thi hành án; 
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c) Ngƣời đã từng bị kỷ luật trên mức cảnh cáo hoặc bị kết án về sai phạm 

trong quản lý kinh tế; 

d) Nhân viên lực lƣợng vũ trang, công chức, viên chức; 

e) Ngƣời từng lãnh đạo một doanh nghiệp bị phá sản; 

f) Ngƣời đã có chứng cứ về việc vô tổ chức kỷ luật, không trung thực, 

tham nhũng. 

5. Giám đốc Công ty không đƣợc đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc 

của doanh nghiệp khác (trừ trƣờng hợp là ngƣời đại diện phần vốn của Công ty). 

6. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc Công ty khi đa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một 

Giám đốc Công ty mới thay thế. 

Điều 37. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty 

1. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác của Công ty 

đã đƣợc Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

2. Điều hành bộ máy quản lý Công ty đảm bảo hoạt động thƣờng xuyên 

của Công ty liên tục, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. 

3. Quyết định tất cả các vấn đề của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. 

4. Đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch trừ các trường hợp 

phải có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định tại 

khoản 1 Điều 15 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ này hoặc thuộc thẩm quyền ký kết 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo khoản 2 Điều 26 Điều lệ này. 

5. Đề xuất bộ máy quản lý, điều hành và số lƣợng cán bộ quản lý, điều 

hành, phƣơng án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý của Công ty, đề xuất 

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

để Hội đồng quản trị quyết định mức lƣơng, thù lao, lợi ích và các điều kiện 

khác đối với cán bộ quản lý, điều hành. 

6. Dựa trên kế hoạch nhân lực và tiền lƣơng đƣợc phê duyệt, Giám đốc 

Công ty quyết định số lƣợng lao động, mức lƣơng và phụ cấp (nếu có), lợi ích 

và các điều kiện khác. 

7. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính - đầu tƣ, kế 

hoạch tiếp thị, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch khoa học - kỹ thuật 

- chất lƣợng, kế hoạch phát triển tin học của Công ty trình Hội đồng quản trị phê 

chuẩn vào đầu năm tài chính.  

8. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng cổ 
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đông và Hội đồng quản trị thông qua. 

9. Chuẩn bị và thông qua báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.  

10. Không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy điều 

hành Công ty. 

11. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ 

và quy chế của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

12. Giám đốc chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 

cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc giao và phải báo cáo Hội 

đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông khi đƣợc yêu cầu.  

Điều 38. Thƣ ký Công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) đến ba (3) ngƣời làm Thƣ 

ký Công ty. Thƣ ký công ty phải là ngƣời có hiểu biết về pháp luật. Thƣ ký 

Công ty không đƣợc đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán đang thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Thƣ ký Công ty: 

a) Chuẩn bị và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

b) Đảm bảo chƣơng trình, nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 

Đại hội đồng cổ đông đúng trình tự thủ tục và phù hợp Điều lệ Công ty. 

c) Tƣ vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tƣ vấn, hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền 

và nghĩa vụ đƣợc giao; 

e) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản 

trị công ty; 

f) Hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong quan hệ cổ đông, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; 

g) Hỗ trợ Giám đốc Công ty trong việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông 

tin, công khai hóa thông tin và thủ tục quy định đối với công ty đại chúng, công 

ty niêm yết. 

h) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản 

trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và các kiểm soát viên. 

3. Thƣ 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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CHƢƠNG X 

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH 

VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU 

HÀNH KHÁC TRONG CÔNG TY 

Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng và mẫn cán 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty và 

các cán bộ quản lý, điều hành khác phải thực hiện các nhiệm vụ của mình với 

tinh thần trách nhiệm cao nhất, cẩn trọng và nỗ lực hơn so với khi thực hiện 

công việc tƣơng tự cho bản thân hoặc gia đình. 

2. Lời nói và hành động của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 

Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý, điều hành khác khi thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ của mình phải dựa trên và hƣớng tới quan điểm, mục tiêu, hình 

ảnh của Công ty và phải thể hiện sự mẫn cán, phấn đấu vƣợt khó vì Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các cán bộ quản 

lý, điều hành khác có trách nhiệm phát hiện và đề xuất tất cả các cơ hội có thể 

đem lại lợi ích dài hạn cho Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công 

ty có trách nhiệm tự mình phát hiện, xem xét cẩn trọng và đƣa ra thảo luận kỹ 

lƣỡng các đề xuất; không đƣợc vì ngại trách nhiệm hoặc ngại khó hoặc vừa lòng 

với hiện trạng mà bỏ qua cơ hội phát triển Công ty. 

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và minh bạch lợi ích 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc 

Công ty và các cán bộ quản lý, điều hành khác phải đặt lợi ích của Công ty lên 

trên lợi ích cá nhân và nhóm cá nhân; không đƣợc sử dụng quyền lực, chức vụ 

Công ty giao cho để mƣu cầu lợi ích kinh tế hoặc quyền lực, chức vụ cho mình 

hoặc ngƣời thân. Những ngƣời này cũng không đƣợc biến cơ hội kinh doanh 

hoặc thông tin nội bộ có thể mang lại lợi ích cho Công ty thành cơ hội của tổ 

chức hoặc cá nhân ngoài Công ty. 

2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám 

đốc Công ty và các cán bộ quản lý, điều hành khác, khi phát hiện mình hoặc 

ngƣời có liên quan đƣợc hƣởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đang dự kiến 

ký kết với Công ty, phải lập tức thông báo đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc 

Trƣởng Ban kiểm soát và công khai bản chất, nội dung của lợi ích liên quan 

trong cuộc họp đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch đó. 

Trong trƣờng hợp hợp đồng hoặc giao dịch đã đƣợc ký kết, ngƣời có lợi ích liên 

quan phải lập tức báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị về bản 

chất, nội dung của lợi ích liên quan và lý do phát hiện muộn để công bố tại cuộc 

họp Hội đồng quản trị gần nhất. 



38/49 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc 

Công ty và các cán bộ quản lý, điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội 

đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà 

họ có thể đƣợc hƣởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá 

nhân khác. 

4. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội 

đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cán bộ quản 

lý, điều hành khác hoặc những ngƣời có liên quan hoặc pháp nhân mà những 

ngƣời này là thành viên hoặc có lợi ích tài chính, trừ trƣờng hợp đã đƣợc Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với các đối tƣợng nêu tại khoản 

6 điều này không bị vô hiệu hoá trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Đối với hợp đồng có giá trị dƣới 20% tổng giá trị tài sản của Công ty 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những thông tin quan trọng về hợp đồng 

hoặc giao dịch cũng nhƣ các mối quan hệ và lợi ích liên quan đã đƣợc báo cáo 

cho Hội đồng quản trị và đƣợc Hội đồng quản trị cho phép bằng đa số phiếu tán 

thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b) Đối với hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản 

của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những thông tin quan trọng về 

hợp đồng hoặc giao dịch cũng nhƣ các mối quan hệ và lợi ích liên quan đã đƣợc 

báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông và đƣợc Đại hội đồng cổ đông cho phép 

thông qua biểu quyết của những không có lợi ích liên quan; 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch đƣợc một tổ chức tƣ vấn độc lập cho là công 

bằng và hợp lý xét trên mọi phƣơng diện liên quan đến các cổ đông của Công ty 

vào thời điểm giao dịch, đồng thời đƣợc Hội đồng quản trị cho phép bằng đa số 

phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan. 

6. Các đối tƣợng nêu tại khoản 2 điều này không đƣợc sử dụng các thông 

tin chƣa đƣợc phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho ngƣời khác để thực 

hiện các giao dịch có lợi ích liên quan. 

Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc 

Công ty và các cán bộ quản lý, điều hành khác không hoàn thành nhiệm vụ của 

mình vì lý do thiếu cẩn trọng và mẫn cán, thiếu trung thực hoặc minh bạch lợi ích 

đều phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thƣờng cho những ngƣời đã, đang hoặc có thể trở thành 

một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân 

sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là ngƣời khởi kiện) nếu 
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ngƣời đó là Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, 

cán bộ quản lý, điều hành, hoặc Công ty uỷ quyền với điều kiện: 

a) Ngƣời đó đã hành động cẩn trọng và mẫn cán, trung thực và minh bạch 

lợi ích nhƣ quy định tại Điều 39 và Điều 40 Điều lệ này; 

b) Tuân thủ luật pháp. 

3. Chi phí bồi thƣờng bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật 

sƣ), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh 

trong thực tế hoặc đƣợc coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này 

trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 

ngƣời đó cho những trách nhiệm bồi thƣờng nêu trên. 

Điều 42. Xem xét trách nhiệm 

1. Khi cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cán bộ nhân viên của Công ty phát 

hiện bất kỳ dấu hiệu vi phạm trách nhiệm của bất kỳ cán bộ quản lý, điều hành 

nào trong Công ty mà đã báo cho Ban kiểm soát thì Trƣởng Ban kiểm soát có 

trách nhiệm thông báo ngay cho Hội đồng quản trị bằng cách phát hành một Thƣ 

quản lý, trong đó phải nêu rõ loại trách nhiệm bị vi phạm. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị có trách nhiệm làm rõ, lƣu ý kiến của mình trên Thƣ quản lý nói trên, 

tuỳ mức độ vi phạm,  Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể thông báo trực tiếp đến 

cá nhân vi phạm hoặc đƣa ra cuộc họp Hội đồng quản trị. 

2. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm đánh giá hàng năm về mức độ hoàn 

thành chức trách nhiệm vụ của cán bộ quản lý, điều hành và của chính các thành 

viên Ban kiểm soát. Vào tháng một (01) của năm tiếp sau, Chủ tịch Hội đồng quản 

trị phải triệu tập và chủ trì cuộc họp liên tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để 

xem xét Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ trong năm trƣớc 

của từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và các 

cán bộ quản lý, điều hành khác, trừ những ngƣời nhận nhiệm vụ từ ba (03) tháng 

trở xuống. Chủ toạ cuộc họp có thể mời đại diện các tổ chức chính trị xã hội hoặc 

cán bộ quản lý trong Công ty để hỗ trợ công tác đánh giá, đƣợc tham gia thảo luận 

nhƣng không đƣợc biểu quyết. Biên bản họp phải thể hiện đầy đủ các ý kiến đối 

với từng cá nhân, khuyến cáo của Trƣởng Ban kiểm soát và kết luận của chủ toạ 

cuộc họp. Biên bản cuộc họp đƣợc lƣu theo chế độ bảo mật.  

3. Đối với những trƣờng hợp vi phạm trách nhiệm nghiêm trọng hoặc lặp 

đi lặp lại có hệ thống, chủ toạ cuộc họp đánh giá nêu tại khoản 2 điều này phải 

tiến hành biểu quyết mức độ xử lý thông qua bỏ phiếu bởi các thành viên Hội 

đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, trừ đối tƣợng vi phạm. Nếu ngƣời vi 

phạm là Chủ tịch Hội đồng quản trị thì ngƣời điều hành việc bỏ phiếu là Trƣởng 

Ban kiểm soát. 
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CHƢƠNG XI 

QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 43. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nhƣ quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ 

này có quyền trực tiếp hoặc thông qua luật sƣ hoặc ngƣời đƣợc uỷ quyền, yêu 

cầu bằng văn bản đƣợc kiểm tra danh sách cổ đông, biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu đó trong giờ làm việc và tại trụ sở 

chính của Công ty.   

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty có 

quyền kiểm tra danh sách cổ đông và hồ sơ khác của Công ty có liên quan trực 

tiếp đến việc thực thi nhiệm vụ của mình, nhƣng phải bảo mật các thông tin này. 

3. Công ty lƣu Điều lệ và các bản sửa đổi bổ sung; Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp; các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản; 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các báo cáo của Ban 

kiểm soát; báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và các loại tài liệu khác 

theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính. 

4. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 

Công ty. 

 

CHƢƠNG XII 

TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÔNG NHÂN VIÊN  

Điều 44. Tổ chức Đảng, Đoàn thể và Công nhân viên 

1. Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên, 

các tổ chức chính trị xã hội, các Hội khác trong Công ty hoạt động theo Hiến 

pháp và pháp luật của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều lệ và quy 

định của tổ chức đó. Công ty tôn trọng, tạo điều kiện để các tổ chức trên hoạt 

động theo đúng chức năng nhiệm vụ và Điều lệ của mình. 

2. Hội đồng quản trị chủ trì việc xây dựng các quy chế phối hợp với các tổ 

chức chính trị xã hội trong Công ty, tuân thủ pháp luật, điều lệ của tổ chức và 

Điều lệ Công ty nhằm phát huy tối đa vai trò của tổ chức trong việc hoàn thành 

mục tiêu của Công ty. 

3. Bằng nguồn lực của mình, Công ty có thể hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 

các tổ chức nêu tại khoản 1 Điều này theo quy chế phối hợp và đề xuất của 

Giám đốc Công ty. 
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CHƢƠNG XIII 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 45. Phân phối lợi nhuận 

1. Cổ tức sẽ đƣợc công bố và chi trả từ lợi nhuận của Công ty hàng năm 

sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nƣớc, theo mức do Hội đồng quản trị 

đề xuất và đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm trả cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy 

việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty. 

3. Tại thời điểm chi trả cổ tức, nếu cổ đông chƣa đến nhận thì Công ty sẽ 

không trả lãi hoặc các chi phí phát sinh liên quan đến các khoản cổ tức chƣa 

nhận. 

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu. 

5. Khi Công ty trả cổ tức bằng tiền, đồng tiền sử dụng là đồng Việt Nam. 

6.  Cổ đông phải chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp (tài khoản 

ngân hàng, địa chỉ, thông tin cá nhân khác) để phục vụ việc chuyển tiền. Việc 

thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có 

thể đƣợc tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lƣu ký 

chứng khoán Việt Nam. 

7. Hội đồng quản trị xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. 

Tại thời điểm này, ngƣời sở hữu cổ phần hoặc chứng khoán khác của Công ty 

đƣợc hƣởng các quyền của mình (nhận cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu, lãi trái 

phiếu...) theo thông báo của Công ty và phù hợp quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán. 

8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận đƣợc thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

 

CHƢƠNG XIV 

     TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ 

THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 46. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại một hoặc một số ngân hàng Việt Nam trong 

và ngoài Việt Nam theo pháp luật hiện hành. 

2. Giám đốc, Kế toán trƣởng Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc quản 

lý, sử dụng tài khoản ngân hàng của chi nhánh, văn phòng đại diện. 

3. Công ty chỉ sử dụng các tài khoản nêu tại khoản 1 điều này để thực 
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hiện các giao dịch ngân hàng. 

4. Giám đốc Công ty là chủ tài khoản và có thể ủy quyền cho các Phó 

giám đốc sử dụng tài khoản của Công ty. 

5. Giám đốc Chi nhánh, Trƣởng văn phòng đại diện là chủ tài khoản của 

đơn vị mình tại ngân hàng, đƣợc đăng ký chính thức với sự chấp thuận của Giám 

đốc Công ty. 

Điều 47. Trích lập các quỹ 

Lợi nhuận thực hiện hàng năm, sau khi bù lỗ năm trƣớc (nếu có), trích 

Quỹ phát triển khoa học công nghệ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trả cổ tức 

cho cổ đông, số còn lại trích cho các quỹ:   

- Quỹ đầu tƣ phát triển; 

- Quỹ khen thƣởng phúc lợi; 

- Quỹ thƣởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành; 

- Các quỹ khác nếu có. 

Điều 48. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết 

thúc vào ngày 31 tháng 12 năm đó (năm Dƣơng lịch).  

Điều 49. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS). 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lƣu trữ theo quy định 

của Luật Kế toán. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong 

trƣờng hợp đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền chấp thuận làm đơn vị tiền tệ 

dùng trong kế toán. 

 

CHƢƠNG XV 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, 

THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật 

cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải 

được kiểm toán theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công 

ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung 



43/49 

thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo 

cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Công ty lập Báo cáo tài chính sáu tháng và quý theo quy định của pháp 

luật. 

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm 

toán viên) phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp 

bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và 

báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc tại trụ sở chính của Công ty và phải trả 

mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

Điều 51. Báo cáo thƣờng niên 

Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và công bố Báo cáo thƣờng niên 

theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán. 

CHƢƠNG XVI  

KIỂM TOÁN CÔNG TY  

Điều 52. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên chỉ định một công ty kiểm toán độc 

lập hoặc thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa 

chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty 

cho năm tài chính tiếp theo. 

2. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty đƣợc phép tham dự Hội 

nghị Đại hội đồng cổ đông, đƣợc nhận các thông tin nhƣ các cổ đông của Công ty, 

đƣợc phát biểu ý kiến tại Hội nghị về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

CHƢƠNG XVII 

CON DẤU 

Điều 53. Con dấu 

1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lƣợng và nội dung con 

dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện tối thiểu những thông tin 

sau: 

a) Tên doanh nghiệp; 

b) Mã số doanh nghiệp; 

2. Mẫu dấu của Công ty đƣợc công bố trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm sử 

dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.   
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CHƢƠNG XVIII 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ CÔNG TY 

Điều 54. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trƣờng 

hợp sau: 

a) Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật; 

b) Giải thể trƣớc thời hạn theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;  

c) Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Quyết định giải thể Công ty phải đƣợc thông báo cho cổ đông và các cơ 

quan có thẩm quyền. 

Điều 55. Thanh lý công ty 

1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành 

lập Ban Thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng 

cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ đơn vị 

kiểm toán. Các thành viên của Ban Thanh lý có thể đƣợc lựa chọn trong số nhân 

viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập.  

2. Ban Thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Tất cả các 

chi phí liên quan đến thanh lý Công ty sẽ đƣợc Công ty ƣu tiên thanh toán trƣớc 

các khoản nợ khác của Công ty. 

3. Ban Thanh lý có trách nhiệm báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc 

cơ quan có thẩm quyền về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động của Ban 

Thanh lý. Kể từ thời điểm đó, Ban Thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các 

công việc liên quan đến thanh lý Công ty trƣớc Toà án và các cơ quan hành 

chính có thẩm quyền. 

4. Tiền thu đƣợc từ việc thanh lý nếu không có quy định khác của pháp 

luật sẽ đƣợc thanh toán theo thứ tự sau:  

a) Chi phí thanh lý; 

b) Tiền lƣơng và chi phí bảo hiểm cho cán bộ nhân viên Công ty; 

c) Thuế và các khoản phải trả cho Nhà nƣớc; 

d) Các khoản vay (nếu có);  

e) Các khoản nợ khác của Công ty; 

f) Phần còn lại sẽ đƣợc phân chia cho các cổ đông. 
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CHƢƠNG XIX  

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Khi xảy ra tranh chấp hay khiếu nại về hoạt động của Công ty hoặc 

quyền của các cổ đông phát sinh từ các quy định của Điều lệ hoặc các quy định 

của Luật Doanh nghiệp và các luật khác giữa: 

a) Một cổ đông hoặc nhiều cổ đông với Công ty; 

b) Một cổ đông hoặc nhiều cổ đông với Hội đồng quản trị, Giám đốc hay 

cán bộ quản lý, người điều hành của Công ty. 

Các bên liên quan trƣớc hết giải quyết tranh chấp bằng thƣơng lƣợng và 

hoà giải. Trƣờng hợp tranh chấp không liên quan đến Hội đồng quản trị hoặc 

Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là ngƣời chủ trì 

việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu các bên giải trình các vấn đề tranh chấp 

trong vòng ba mƣơi (30) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Trƣờng 

hợp tranh chấp có liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản 

trị thì các bên có thể chỉ định bên thứ ba bất kỳ và tổ chức Công đoàn làm trọng 

tài giải quyết tranh chấp.   

2. Nếu vấn đề tranh chấp không hoà giải đƣợc trong vòng sáu (06) tuần kể 

từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải 

không đƣợc các bên chấp nhận, thì một trong các bên có thể đƣa tranh chấp ra 

Trọng tài hoặc Toà án để giải quyết; trong trƣờng hợp này, Giám đốc Công ty sẽ 

là đại diện trƣớc pháp luật của Công ty trong quá trình tố tụng. 

3. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí phát sinh trong quá trình thƣơng lƣợng và 

hoà giải. Trƣờng hợp tranh chấp đƣợc đƣa ra toà xét xử thì Toà án sẽ phán quyết 

bên nào phải chịu chi phí xét xử và các chi phí liên quan. 

 

CHƢƠNG XX 

 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

Điều 57. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ: 

a) Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông 

qua với tỷ lệ tán thành quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 Điều lệ này. 

b) Những nội dung của Điều lệ nhƣ: Vốn Điều lệ, ngành nghề kinh doanh, 

ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi có nghị quyết hợp pháp về từng 

nội dung trên sẽ mặc nhiên là nghị quyết thay đổi Điều lệ ở những nội dung đó. 

2. Trƣờng hợp những quy định của pháp luật có liên quan chƣa đƣợc đề 
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cập trong Điều lệ này hoặc những quy định của pháp luật mới ban hành khác với 

những quy định trong Điều lệ này, thì những quy định của pháp luật đƣơng 

nhiên đƣợc áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

 

CHƢƠNG XXI 

 NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 58. Ngày hiệu lực, sao trích Điều lệ 

1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 59 Điều, được Hội nghị Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 

thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội. 

2. Điều lệ này đƣợc lập thành ba (03) bản, có giá trị nhƣ nhau, đƣợc lƣu 

giữ tại trụ sở chính, đăng tải trên website của Công ty và nộp cho các cơ quan 

chức năng theo quy định. 

3. Kể từ ngày đƣợc thông qua, Điều lệ này là bản chính thức và duy nhất 

của Công ty.  

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty.    

Điều 59.  Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Chủ tịch Thành viên 
   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ên Ngang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019 

                                                                                                                                     

                    BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch; 

Kính thưa quý cổ đông, quý đại biểu, 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất được ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-CTTK ngày 17/8/2016 

của HĐQT công ty. 

Căn cứ các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Bộ Tài chính 

quy định về nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Hội nghị Đại hội đồng cổ 

đông (ĐHĐCĐ) áp dụng cho công ty đại chúng, công ty niêm yết. 

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo trước hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 

2018 về hoạt động của BKS năm 2018 và giữa hai kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 

2018-2019 như sau: 

I. Tổng kết hoạt động và các cuộc họp của BKS trong năm 2018 và giữa hai kỳ hội 

nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019. 

1. Từ sau Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 (21/04/2018), đến Hội nghị ĐHĐCĐ 

thường niên 2018 (20/04/2019), BKS họp 4  phiên. 

- Phiên thứ III.10 họp ngày 27/4/2018.  

- Phiên thứ III.11 họp ngày 29/8/2018.  

- Phiên thứ III.12 họp ngày 26/10/2018. 

- Phiên thứ III.13 họp ngày 04/04/2019.  

Các phiên họp BKS được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty. Tại phiên thứ III.13 BKS đã thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS 

trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019; BKS cũng thẩm tra BCTC của Công ty năm 

2018 đã được kiểm toán. 

Thư ký công ty đã tổng hợp và lập biên bản các cuộc họp. Biên bản cuộc họp được 

lập kịp thời, thông qua vào cuối phiên họp với sự nhất trí 100% các thành viên tham dự.  

2. Báo cáo về thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2018 

- Mức thù lao mà các thành viên BKS nhận được theo Nghị quyết Hội nghị 

ĐHĐCĐ thường niên 2018 họp ngày 21/04/2018, cụ thể như sau: 

+ Trưởng BKS thực hiện nhiệm vụ chuyên trách và không nhận lương. 

+ Thành viên BKS nhận 3.000.000 đồng/tháng, tổng cộng 36.000.000 

đồng/năm/người. 
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Như vậy tổng cộng tiền thù lao các thành viên BKS đã nhận năm 2018 là 72.000.000 

đồng. 

Trong năm 2019, BKS đề xuất mức thù lao của thành viên BKS là 500.000 

đồng/phiên họp. 

II. Đánh giá, giám sát kết quả SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 

2019. 

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. 

Căn cứ báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 

2019, BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của 

công ty (đã được kiểm toán); Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, BKS đã 

xem xét và đánh giá như sau: 

- Năm 2018, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do dự án NPK bị chậm do các các yếu 

tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và dòng tiền của dự án.  

- Công ty đã mất rất nhiều nhân lực và vật lực để tham gia dự thầu các gói thầu NOx 

hiện nay đang dừng triển khai do chủ trương của Chính Phủ.  

- Việc thu hồi giá trị tạm ứng còn lại của dự án muối Lào gây rất nhiều khó khăn cho 

Công ty trong những tháng cuối năm. 

Tuy nhiên, HĐQT cũng đã ban hành kịp thời các nghị quyết về việc chỉ đạo bên điều 

hành giải quyết những tồn đọng, và tìm cơ hội khai thác các hợp đồng mới, song do 

những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 

2018 đạt chưa cao. 

- Doanh thu đạt  là 404 tỷ đạt 89 % chỉ tiêu Nghị quyết 

- Lợi nhuận sau thuế 4,6 tỷ đạt 46 % so với Nghị quyết ĐHĐCĐ  

2. Về kế hoạch SXKD năm 2019: 

Căn cứ tình hình thực tế về giá trị ký kết các hợp đồng đang thực hiện, BKS nhất trí 

với các chỉ tiêu SXKD năm 2018 được nêu trong Báo cáo của GĐCT và HĐQT đã thông 

qua: Doanh thu hợp nhất 385 tỷ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 8,5 tỷ. 

III. Đánh giá, thẩm tra BCTC của công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết 

thúc vào ngày 31/12/2018 và đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. 

1. BKS đã nhận được BCTC riêng và BCTC hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết 

thúc vào 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam 

2. Trên cơ sở báo cáo số 151/2019/BCKT-BCTCR/CPA VIETNAM ngày 7/03/2018 và 

báo cáo số 281/2019/BCKT-BCTCR/CPA VIETNAM ngày 27/03/2018 của đơn vị kiểm 

toán KPMG phát hành, BKS đã thực hiện thẩm tra các báo cáo trên và có ý kiến sau: 

- CPA đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, 

xem xét tính thích hợp của chính sách kế toán được áp dụng của công ty và tính hợp 

lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc công ty. Báo cáo tài chính riêng và 

báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 

trọng yếu tình hình tài chính trước hợp nhất và sau hợp nhất của CECO tại ngày 

31/12/2018. Kết quả SXKD và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất và sau hợp nhất  
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cho năm kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các 

quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. 

- Tại thời điểm 31/12/2018 vốn điều lệ của công ty CECO là 59.77 tỷ, trong đó 

vốn nhà nước (Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam) còn 29,91%. 

- Từ việc phân tích báo cáo hợp nhất của công ty đã được kiểm toán cho thấy: 

+ Tổng tài sản cuối kỳ  588,897 tỷ, tăng so với đầu kỳ (447,398 tỷ) là 141,499 tỷ 

+ Về nguồn vốn: Vốn chủ là 99,241 tỷ tăng so với cùng kỳ năm trước 4,184 tỷ, 

trong đó vốn chủ chiếm 16,85 % tổng nguồn vốn, còn lại là vốn vay và nợ. 

+ Về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn 

                562,580  tỷ/489,598 tỷ=1,14 lần (kỳ trước 1,19 lần) 

  Hệ số thanh toán ngay: Tiền và tương đương tiền/Tổng nợ ngắn hạn 

                  26.317tỷ/489,598 tỷ= 14,74 lần (kỳ trước 0,23lần) 

+ Về lợi nhuận: 

  Lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ, năm trước là 429 triệu 

 Lợi nhuận sau thuế đạt 4,6 tỷ, năm trước là 111,8 triệu 

+ Đầu tư góp vốn vào các công ty con và công ty khác: 21,76 tỷ, giảm 2,343 tỷ 

do rút vốn giải thể Công ty TNHH Quản lý dự án hóa chất CPMC, trong đó 

đầu tư vào Công ty con là 17,068 tỷ, đầu tư vào công ty liên kết và đơn vị 

khác là 4,8 tỷ 

IV. Về việc lựa chọn và đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê chuẩn tổ chức kiểm 

toán BCTC riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết 

thúc vào 31/12/2019. 

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: 

- Là Công ty kiểm toán lớn, phạm vi hoạt động toàn cầu, được Ủy ban chứng 

khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, Báo cáo 

kiểm toán được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý. 

2. Dựa trên những tiêu chí trên, sau khi xem xét hồ sơ năng lực, mức chào giá dịch vụ 

kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và đối chiếu với các yêu cầu về 

hồ sơ Báo cáo kiểm toán năm 2019 của Công ty. BKS đề xuất lựa chọn Công ty TNHH 

kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 

của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

V. Kết quả giám sát đối với HĐQT, GĐCT và cán bộ quản lý. 

1. Đánh giá, giám sát đối với HĐQT: 

- Trong năm 2018, HĐQT đã biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Công Thắng do được đề cử làm Giám đốc Công ty từ ngày 01/03/2018. 
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Theo đó HĐQT còn 04 thành viên trong đó 02 thành viên giữ nhiệm vụ chuyên trách, 01 

thành viên kiêm chức danh điều hành, 01 thành viên độc lập. 

- Về hoạt động: Trong năm 2018 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019 

HĐQT đã họp 7 phiên (từ phiên III.10 đến phiên III.17). Các phiên họp của HĐQT được 

tiến hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Đồng chí Chủ tịch HĐQT chủ 

trì các phiên họp, căn cứ tính chất nội dung cuộc họp, HĐQT mời một số cán bộ quản lý 

của công ty tham dự như các phó giám đốc và các trưởng phòng nghiệp vụ. BKS được 

mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Thư ký công ty là thư ký cuộc họp, làm 

nhiệm vụ tổng hợp ý kiến thảo luận, lập biên bản, Nghị quyết phiên họp và các quyết 

định của HĐQT. 

- Tại các phiên họp của HĐQT đã quyết định và ban hành các quyết định liên quan 

đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, liên quan đến việc kiện toàn bộ máy tổ 

chức, nhân sự của công ty, liên quan đến việc giải quyết các công việc liên quan của dự 

án muối Lào; việc triển khai thực hiện dự án EPC sản xuất phân bón phức hợp từ Urea 

của Công ty Phân bón dầu khí Cà Mau, liên quan đến việc chỉ đạo GĐCT và bộ máy điều 

hành thực hiện và triển khai công tác sản xuất kinh doanh tháng, quý và năm 2018. 

2. Đánh giá, giám sát đối với Giám đốc công ty và bộ máy điều hành. 

- Về nhân sự: Trong năm 2018, Ban Giám đốc gồm 03 thành viên. Từ 01/03/2019, 

các thành viên của Ban Giám đốc kiêm nhiệm trưởng các bộ phận, trực tiếp tham gia điều 

phối các dự án đang thực hiện do vậy tiến độ và chất lượng công việc được giám sát sát 

sao hơn. 

- Bộ máy điều hành sau khi tái cấu trúc sáp nhập còn 3 phòng khối gián tiếp (so với 

trước thời điểm 1/3/2018 là 5 phòng); khối trực tiếp còn 04 Trung tâm (so với trước thời 

điểm 1/3/2018 là 8 phòng/trung tâm). 

- Về công tác xây dựng quy chế nội bộ: Ban Giám đốc đã kịp thời xây dựng và ban 

hành Quy chế lương mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 theo cơ chế trả lương vị trí, 

khuyến khích lao động tránh tình trạng chảy máu chất xám.  

- BKS khuyến nghị Giám đốc công ty và bộ máy điều hành cần rà soát lại việc thực 

hiện các nghị quyết của HĐQT, trong đó việc xây dựng các quy chế quan trọng như quy 

chế thực hiện hợp đồng kinh tế, về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thiết kế, 

các công việc này đặt ra nhiều năm nhưng vẫn chưa có kết quả. 

VI. Về việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, GĐCT và cổ đông trong năm 

2017 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ 2017-2018. 

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, GĐCT và cổ đông được thực hiện 

theo Quy chế hoạt động của BKS CECO (ban hành theo Quyết định số 285/QĐ-CTTK 

ngày 17/08/2016). 

- Để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty mà ĐHĐCĐ 

giao cho, các thành viên BKS đã chủ động thu thập thông tin liên quan đến việc quản lý 

của HĐQT, điều hành của GĐCT. Các thành viên BKS cơ bản tham dự đầy đủ các phiên 

họp trong năm. Các thành viên BKS tự nâng cao trình độ, hiểu biết về các chính sách, 

luật pháp liên quan đến công tác kiểm soát trong công ty. 

- Về cơ bản BKS đã nhận được kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt 

động của công ty do thư ký công ty chuyển tới. 
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Trên đây là báo cáo tổng hợp hoạt động của BKS trong năm 2018 và dự kiến chương 

trình hoạt động trong năm 2019, Ban Kiểm soát xin báo cáo toàn thể hội nghị./. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 TM.BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng Ban 

 

 
 

Trương Thanh Vân  
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PHỤ LỤC 

(kèm theo Báo cáo hoạt động của BKS) 

Dự kiến chương trình hoạt động của BKS năm 2019 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường 

niên 2019-2020 

 

STT Phiên họp Nội dung 

1 Phiên họp thứ 14 nhiệm 

kỳ III (III.14-BKS). 

Dự kiến họp 25/04 -

30/04/2019 

- Tiếp cận hồ sơ, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 

2019 đã ban hành. 

- Đánh giá, giám sát về kết quả SXKD quý I và 

triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 

2 Phiên họp thứ 15 nhiệm 

kỳ III (III.15-BKS) 

Dự kiến họp cuối tháng 

7/2019 

- Đánh giá, giám sát đối với hoạt động của 

HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành 6 tháng đầu 

năm 2019. 

- Đánh giá hiệu quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 

của công ty, trong đó có việc phân tích tài chính 

6 tháng của công ty trên các khía cạnh: 

+ Phân tích tình hình tổ chức và huy động vốn. 

+ Phân tích sự biến động và cơ cấu tài sản, 

nguồn vốn. 

+ Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 

+ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 

- Kiểm điểm hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 

- Các kiến nghị của BKS đối với việc quản trị 

công ty của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều 

hành. 

3 Phiên họp thứ 16 nhiệm 

kỳ III (III.16-BKS) 

Dự kiến họp trung tuần 

tháng 10/2019 

- Đánh giá, giám sát đối với hoạt động của 

HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành Quý III và 

9 tháng đầu năm 2019. 

- Đánh giá hiệu quả SXKD 9 tháng đầu năm và 

các biện pháp SXKD quý IV/2019 và khả năng 

hoàn thành các chỉ tiêu theo NQ ĐHĐCĐ. 

4 Phiên họp thứ 17 nhiệm 

kỳ III (III.17-BKS) 

Dự kiến họp trong tháng 

03/2020 

- Đánh giá, giám sát đối với hoạt động của 

HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành trong Quý 

IV và cả năm 2019 về việc thực hiện NQ 

ĐHĐCĐ năm 2019 và các nghị quyết của 

HĐQT. 

- Đánh giá hiệu quả SXKD năm 2019 của công ty 

trên các yếu tố:  
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STT Phiên họp Nội dung 

+ Các chỉ tiêu SXKD 

+ Các yếu tố về quản trị điều hành 

+ Các yếu tố về sử dụng nguồn lực 

+ Công tác đầu tư XD và nghiên cứu khoa học 

+ Các yếu tố về quản lý chi phí, lao động tiền 

lương và hiệu quả sử dụng vốn. 

- Xem xét thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp 

nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc vào 

31/12/2019. 

- Xem xét kế hoạch SXKD của công ty năm 

20120 

5 Phiên họp thứ 18 nhiệm 

kỳ III (III.18-BKS) 

Dự kiến họp trước ngày 

tổ chức Hội nghị 

ĐHĐCĐ thường niên 

2020 

- Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của BKS 

trình ĐHĐCĐ thường niên 2020. Trong đó có 

việc thẩm tra BCTC năm 2019. 

- Trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 

riêng và BCTC hợp nhất kết thúc vào 

31/12/2020. 

- Các kiến nghị của BKS. 

6 Phiên họp liên tịch với 

HĐQT (theo lịch của 

HĐQT) 

 

- Theo nội dung của HĐQT 

7 Các phiên họp bất 

thường để xử lý những 

vấn đề phát sinh (theo 

thời điểm phát sinh sự 

việc). 

- Nội dung phù hợp với những vấn đề phát sinh. 

 

 

 

 

                                                                   



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ  i u  ệ Công ty C  ph n  hi t k  Công nghiệp Hóa ch t  CEC    ư c 

 ại hội  ồng c   ông thông qua ngày 29/10/2015; sửa   i, b  sung ngày 12/9/2016; 

Căn cứ vào hồ sơ năng  ực và chào giá dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH 

Kiểm toán CPA Việt Nam    ngày 02/4/2019 cho việc kiểm toán BC C riêng và 

BC C h p nh t năm 2019 của Công  ty C  ph n  hi t k  Công nghiệp Hóa ch t; 

Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 04/4/2019, 

1. Tiêu chí  ựa chọn  ơn vị kiểm toán: 

- Là  ơn vị kiểm toán có uy tín,  ư c Ủy ban chứng khoán Nhà nước ch p 

thuận kiểm toán cho các t  chức có   i ích công chúng; 

-  áp ứng  ư c yêu c u của Công ty v  phạm vi và ti n  ộ kiểm toán; 

- Có mức phí kiểm toán h p  ý. 

2. Dựa trên những tiêu chí trên, sau khi xem xét hồ sơ năng  ực, mức chào giá 

dịch vụ kiểm toán của Công ty  NHH Kiểm toán CPA Việt Nam và  ối chi u với các 

yêu c u v  hồ sơ Báo cáo kiểm toán năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát    xu t  ựa 

chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam  à  ơn vị kiểm toán BC C riêng và 

BC C h p nh t năm 2019 của Công ty C  ph n  hi t k  Công nghiệp Hóa ch t với 

mức phí  à 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn), chưa bao gồm 

thu  giá trị gia tăng. 

Ban Kiểm soát Công ty kính trình  ại hội  ồng c   ông quy t  ịnh./. 

 
 TM.BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

Trương Thanh Vân 
  

 ồng Quản trị xin trình  ại hội  ồng c   ông thông qua phương án trên./ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

 

QUY CHẾ BẦU CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG 

NGHIỆP HÓA CHẤT  

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 

26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội 

đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày 

12/9/2016, 

Việc bầu cử bổ sung Thành viên  HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ 

phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất được tiến hành theo những quy định sau: 

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng 

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử (bao gồm cả ứng cử, đề cử) 

bổ sung Thành viên  HĐQT của Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất; 

2. Các cổ đông có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên  HĐQT của Công ty 

cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của 

quy định này. 

II.  Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên  HĐQT 

1. Thành phần và nhiệm kỳ 

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung trình ĐHĐCĐ: 01 Thành viên  

HĐQT. 

- Nhiệm kỳ Thành viên  HĐQT bổ sung: Tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Số lượng ứng cử viên Thành viên  HĐQT bổ sung: Không hạn chế. 

2. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT: 

 Được quy định tại khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty, cụ thể: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, 

trung thực và liêm khiết. 

- Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành kỹ thuật, kinh tế tài 

chính, pháp lý; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý một trong các ngành 

nghề chính của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

- Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2  Điều 18 

Luật Doanh nghiệp. 

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị Công ty khác.. 

3. Thủ tục ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT: 
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3.1. Các cổ đông, nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ 

sung làm Thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty gửi Đơn ứng cử/đề cử 

về Công ty trước ngày 18/4/2019 về địa chỉ:  

 Ông Nguyễn Văn Quý, Thư ký Công ty 

 Địa chỉ: Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

Số 21A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội  

 Điện thoại: (84-4) 3.845.577,  Máy lẻ: 111 - Fax: (84-4) 3.823.2325 

3.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử: 

 Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Thành viên  HĐQT (theo mẫu đính kèm); 

 Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm). 

3.3. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên mười phần trăm (10%) số cổ phần 

có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền 

ứng cử/đề cử 01 ứng viên bổ sung làm Thành viên HĐQT. 

III. Hướng dẫn cách thức bầu Thành viên HĐQT: 

1. Nguyên tắc bầu cử 

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số Thành viên HĐQT được bầu bổ sung trong Hội đồng quản trị. Cổ 

đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

2. Hình thức phiếu bầu cử 

-  Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự hội nghị sẽ được phát một (01) 

phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT. 

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên Thành viên HĐQT. 

- Trên phiếu bầu cử có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy 

quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết tối đa và 

được đóng dấu treo của công ty. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát 

phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu 

bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu. 

3. Cách ghi phiếu bầu 

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số 

phiếu bầu”.  

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột 

“Số phiếu bầu”. 

- Số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá số cổ 

phần mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.  

- Số phiếu bầu phải được ghi bằng chữ số. Không được thể hiện bằng phân số, tỉ 

lệ, chữ số la mã, phần trăm hay bất kỳ hình thức thể hiện nào không phải chữ số. 

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

- Phiếu bầu cử không do Ban Tổ chức hội nghị phát hành. 
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- Phiếu bầu cử rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải 

đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ). 

- Phiếu bầu cử quá số quyền biểu quyết của cổ đông. 

- Phiếu bầu cử có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được 

ĐHĐCĐ thông qua. 

- Phiếu bầu cử ghi không đúng phương pháp được quy định tại mục II khoản 3 

Quy định này. 

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội. 

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử. 

IV. B n Ki m phiếu, nguyên tắc b  phiếu và ki m phiếu, công bố kết quả 

1. B n Ki m phiếu: 

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành 

viên  Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng bắt buộc không phải là 

người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Thành viên HĐQT. 

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau: 

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên  

HĐQT; 

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/người được ủy quyền; 

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền; 

+ Tổ chức kiểm phiếu; 

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ; 

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn hội nghị; 

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu 

phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, 

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ, sau đó 

phải niêm phong các phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi 

tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ. 

2. Nguyên tắc b  phiếu và ki m phiếu: 

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

đông;  

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết 

thúc khi thời hạn bỏ phiếu kết thúc; 

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

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu 

công bố trước ĐHĐCĐ. 

3. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT 

Ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT được xác định là ứng viên có số phiếu bầu 

cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì 
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sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 

4. Lập và công bố Biên bản ki m phiếu 

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung 

Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông 

tham gia bỏ phiếu, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; tổng số 

phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Thành viên HĐQT. Biên bản kiểm phiếu 

phải có chữ ký của tất cả Thành viên  Ban kiểm phiếu. 

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố và thông qua trước hội nghị 

ĐHĐCĐ thường niên 2019. 

5. Khiếu nại 

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại hội nghị ĐHĐCĐ 

thường niên 2019, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. 

Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu xin ý 

kiến ĐHĐCĐ quyết định. 

Quy định bầu cử này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua (riêng mục 3 

phần II quy định này yêu cầu thực hiện như thời hạn trên) và là cơ sở pháp lý cho trình 

tự và thủ tục bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ 

phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất./. 

 

Nơi nhận: 

- HĐQT; BKS; 

- Đăng trên website Công ty; 

- Lưu Thư ký Công ty. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
Nguyễn Mạnh Hùng 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 

 

 
21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, VN - Tel: +84438455777- Fax: +84438232325 - Website: www.ceco.com.vn  

 
BIÊN BẢN HỌP NHÓM  

Đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị  

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, sổ sung ngày 12/9/2016; 

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thiết kế 

Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ 2016-2021. 

Hôm nay, ngày......../......../..........tại .........................................................., chúng 

tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất cùng nhau 

nắm giữ ............. cổ phần, chiếm .............% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công 

ty, có tên trong danh sách dưới đây:  

 

TT 
Họ và tên cổ 

đông 

Số 

CMND/

MSDN 

Địa chỉ thường trú 
Số CP sở 

hữu 
Ký tên 

           

           

           

           

     Tổng cộng Tổng số CP   

 

Cùng nhất trí đề cử: 

Ông (Bà): ...............................................................................................................  

CMND số: ............................Ngày cấp: .....................Nơi cấp: ............................ 

Địa chỉ thường trú:.................................................................................................  

Trình độ học vấn:.......................................... Chuyên ngành:................................ 

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:.................................... 

...............................) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):............................................................... 

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 ngày 20 tháng 4 năm 2019. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Ông (Bà):…………………………………............................................................ 

CMND số:......................... Ngày cấp: ...................Nơi cấp:.................................. 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 

 

 
21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, VN - Tel: +84438455777- Fax: +84438232325 - Website: www.ceco.com.vn  

Địa chỉ thường trú:................................................................................................. 

Trình độ học vấn:.......................................Chuyên ngành:.................................... 

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:.................................... 

...............................) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):............................................................... 

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc 

tham gia đề cử, ứng cử  Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp 

Hóa chất.   

Biên bản này được lập vào lúc....... giờ, ngày ...../...../......... tại ......................../.   

  ........, ngày ...... tháng ...... năm........... 

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 
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ĐƠN ĐỀ CỬ  
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT  

 

Kính gửi: Ban tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) 

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:…………………………………………... 

ĐKKD/CMND số: ……………… cấp ngày…………………tại……………………… 

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

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: ………… cổ phần tương đương 

……..% vốn điều lệ của CECO trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng. 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử tại Hội 

nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của CECO, chúng tôi trân trọng đề cử: 

1. Ông/Bà:…………………………………Sinh năm:………………………………… 

Làm ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị CECO nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tôi/Chúng tôi cam đoan ông/bà có tên trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Thành 

viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung 

Thành viên Hội đồng quản trị tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 của CECO. 

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn 

bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ 

Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-

2021 tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CECO. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu). 

2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ hộ chiếu và 

các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của 

ứng viên. 

3. Danh sách nhóm cổ đông (theo mẫu). 

…………, ngày …. tháng … năm 2019 

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 
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DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân Số ĐKKD/CMND 
Số lượng cổ 

phần sở hữu 

Chữ ký xác 

nhận 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
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ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT  

 

Kính gửi: Ban tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) 

Tôi tên là:………………………………………………………………………….…….. 

Ngày sinh: …………………………Nơi sinh: ……………………………………….… 

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………... 

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

Số CMND/Hộ chiếu: …………………Ngày cấp: ………………. Tại:………..……… 

Trình độ học vấn: …………………………. Chuyên ngành:…………...……………… 

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: …………… cổ 

phần, tương ứng với: ……………..  % vốn điều lệ của Công ty. 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị 

trí Thành viên HĐQT CECO. 

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo 

quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tại Hội 

nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của CECO. 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ 

sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và 

Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội nghị Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2019 của CECO. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu); 

2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ hộ chiếu và các 

bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng 

viên. 

………….,ngày…..tháng……năm 2019 

ỨNG CỬ VIÊN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

  

 



 

 

Ảnh 4x6 , ảnh màu, 

chụp không quá 06 

tháng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho các ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất 

nhiệm kỳ 2016-2021) 

 

1.  Họ và tên : ………………………………………………………… 

2.  Giới tính :             Nam                                        Nữ 

3.  Ngày sinh : ……………………………………………………….… 

4.  CMND/CCCD/Hộ chiếu : ………………… cấp ngày……………. Tại ………….. 

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

6.  Địa chỉ thường trú  : …………………………………………………………. 

7.  Số lượng cổ phần CEC 

được ủy quyền hoặc nắm 

giữ 

: ………………………………………………………… 

 

8.  Số điện thoại liên lạc : ………………………………………………………… 

9.  Trình độ học vấn : ………………………………………………………… 

10.  Trình độ chuyên môn : ………………………………………………………… 

11.  Trình độ ngoại ngữ : ………………………………………………………… 

12.  Quá trình công tác : …………………………………………………………. 

13.  Chức vụ công tác hiện tại : …………………………………………………………. 

14.  Hành vi vi phạm pháp luật : ……………………………………………………….. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách 

nhiệm trước phát luật./. 

 
……………….., ngày ……. tháng ….. năm ……. 

ỨNG VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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