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"1 

oong thucrng ni6nndm 2021 cta C6ng fy:
1. Thcri gian vi tlia tli6m
a) Thdi s1an, q?:90, nsdy 22 thirng 4 ndm 2021.
b) Dia dicm: HQi 

!ruong tang 2, 60.,9 ry ca prran Bao bi Bia _ Rucru _Nudc giti Lchdt,.:138 dudng XgO euyA.r, pf,Ir#g Mfy Chai, a,ia,iG; A;;;";Thdnh pfrO Uai phong. Q

2. Di6u kiQn tham dr; EAi hQi
$ Tet ch c.irc co aong s& hiru chimg kho6g cua c6ng ty c6 phAn Bao biB;a;R-uqu - Nu6c gi6i kh6itheo danh sach da chot quy6r, ti# au iai hoiH;

-t9,^t"g 
thucrng ni6n n[m 2o2l bdi Trung t6t'n Luu ky chimg kho6n vi6r Nam(vsD).

. 
b) Trucrnq hqp_c6 d6ng kh6ng.tht5 tham du Dai h6i c6 thc riy quy6n chongudi dai di6n tham du. Vi6c uy quyAn ph6i duot thlrc r,ig" ii"g vrn b6n dringtheo quy dinh cria C6ng ty.
3. NQi dung E4i hQi
a) 86o c6o k6t quA hoat d0ng sin xudt, kinh doanh ndm 2020vd K6 hoach

s6n xu6t, kinh doanh ndm202r .,iu'cia* ;d;; 
- -^ LLqL't LvL\

-). b).B6o. c6o hoat d0ng ndm2020 vd K6 hopch hoat dQng ndm202l ctraH6i
dong quAn tri;

c) 86o c6o k5t qu6 gi6m s6t hoat dOng ndm 2020 vd K6 hoach hopt dQngndm 2021 cria Ban Ki6m so6t; i

d) Thdng qua:
+ B5o c6o tdi chfnh dE duoc ki6m toSn 2020; phucrn g dn ph6n ptrOi toi

nhu6n 2020, chi tr6 c6 tric, trich lap vd sir clung c6c qu!.
+ Lua chon dcrn vi ki6m to6n 86o cao tdi chinh ndm 2021.
+ K6 ho4ch sAn xu6t, kinh doanh n6m 2021.
+ Phucrng 6n phAn pfroi tqi nhuQn k6 ho4ch 2021, mirc c6 tirc dr,r ki5n Z0Zl.
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+ Quytit to6n thir lao ki6m nhiQm cria thdnh vi6n HQi d6ng quin trf, Ban
ki6m soat thlrc hiQn nim z}}O,mirc thtr lao ki6m nhiem k6 hoach 2021.

+ Di6u 10 t6 chirc vd ho4t d$ng; Quy chti nQi b0 vA quan tri c6ng ty; Quy
ch6 hoat dgrrg cfra HQi d6ng Agin tri; Quy ch5 hopt {Qne ctra Ban ki6m so6t.

+ BAu thenh vi6n HQi ddng qu6n tri vi Ban ki6m so6t.
+ Nhinrg v6n dO li6n quan kh6c.
4. Tii IiQu D4i hQi, v6n AG Ay quyiin vh tham drg

a) N$i dung vd c5c tdi liqu 1i6n quan dtin Dai hQi duqc cQp nhat tr6n
website cira C6ng W tai dia chi r,yww.balpac.com.vn

b) The b;tiu quy6t ciua cdc c6 d6ng dugc gti kdm theo thu moi ndy.
c) Quy c6 d6ng vui ldng mang theo giSy CMND/I{Q chiCu/GCNDKKD vd

th6 bi6u q"y6t khi d6n tham Au pai t 9i. NC" F6rg th6 tham Ou Eai hQi, Quy cO

d6ng c6 th6 rry qrydn cho ngudi kh6c theo m6u cira COng ty c6ng U6 tai website.
d) De thuQn tiQn cho c6ng t5c t6 chirc, kinh dC nghi Quy cO d6ng x6g nhan

tham dU Dai hQi hoac iry quy€n tham dg b6ng vin bin/diqn thoaiiemail vd COng
ty tru6c 16h00' ngey 201412021.

e) Th6ng tin li6n lqc:
PHONG TO cUtIC.IIANH CHiNH
cONc Ty co pliIAN BAo ni rra - Rrlgu - NUdc crar xnAr
Dia chi: SO :A duorng NgO Quydn, Phudrng M5y Chai, Qudn NgO QuyAn,

Thenh pfrO Uai Phdng.
EiQn tho4i: 02253837257 .

F ax: 02253837 137 .

Website : www,bglpac. sam;yn
Email : ba lpac@,habeco. corn.)a]]

Hotline: 0936744899.
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G CO BOXC THTIOI\G NITN NAM 2O2I

PHAI\ BAO Si NIA - RIIOU. NIIOC CTAT TTTA:I

Kinh gtri: Ban td chirc Eai hQi ddng cd d6ng thudrng ni6n nlm 2O2l

C6ng ty cd phAn Bao bi Bid - Rugu - N,r6. gi6i kh6t

Dai di6n theo ph6p ludt cua cO d6.rg ld tO chric

TCn cO d6ng:

CONG TY

puln Blo Etcri

BIA

Eia chi

so pxrp/cMND

Ngdy c6p:

Hi6n dang scy hiru:

Ncri c6p:
:. .).

co phan.

Vi6t bang cht: .......

Tucrng img v6i t6ng m6nh gi6: ........... \ND
X6c nh4n s€ tham dp Eai hQi d6ng c6 d6ng thunng ni6n n6m 2O2I cria C6ng ty cd

phan Bao bi Bia -$uOu - Nu6c gi6i kh6t.
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ceNG HoA xA ngI cHU ivcHi,q. vrE'T NAM
DQc lap - Tg do - If4nh phric

ngdy thdng ndm 202l

crev uv Quvrx
rE phi6n hgp E4i hQi tlting 

"6 
d6rrg thulng ni6n nim 202't

T

couo rv
cd Pult.r o/to gt

BIA

Dia chi
56 DKKD/CMND:
Ngdy c6p: ....... Noi c6p:

Sd hiru s6 cO phAn:

Do kh6ng c5 diAu kiQn tham gia tr.uc tii5p phi6n hgp Dpi hQi ddng c6 d6ng thudrng

ni6n ndm 2021cira C6ng ty c6 phen Bao bi Bia - Rugu - Nu6c gi6i kh6t, nay t6i
-l : 'd6ng y uj'quy6n cho:

Ony'Bd
Dfa chi
so orxo/cMND
Ngdy c6p Ncri c6p

Diqn thoai/Fax

Thay m[t t6i tham dp vd bi6u quy6t todn bQ c6c v6n dC tai Dai hQi d6ng c6 d6ng
thucrng ni6n ndm 2O2l cira COng ty c6 phAn Bao bi Bia - Rugu.- Nu6c gi6i kh5t,
v6i tu c6ch ld dai di6n cho sd c6 phAn md t6i dang s& hiru.
Ngudi dugc uy quyAn c6 nghia vp thgc hiQn nghi6m tirc ndi dung cua Gi6y uy

x.quy6n ndy cfing nhu quy ch6 trdm viQc tpi Dpi hQi, kh6ng dugc uy quy6n lpi cho
ngudi kh6c vd c6 tr6ch nhi6m th6ng b6o 14i cho ngudi uy quyAn.

T6i hodn todn chiu tr6ch nhi6m vO viQc uy quyd, ndy vd cam k6t tu6n thtr nghiOm
chinh c6c quy dinh hiQn hdnh cua Ph6p lu6t vd Di6u 16 ctra C6ng ty c6 phdn Bao bi
Bia - Rugu - Nu6c gi6i kh5t, d6ng thdi cam tctit mrOng dua ra b6t cri khiiSu nai gi
-i.dol v(}1 uong ty.
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cdn cfr ,t9y rQ c6ng ty c6 prri" gro bi Bi, - Rucyu _ Nu6c gi6i kh6t duscDai hQi d6ng c6 d6rg th6n! qua ngay 26/4/2018,

quvrr E[Nr{:

Di6u 1' Tri6u tap Dpi hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2o2tvdo h6i09h00, rqdy 22/4/2021
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TỔNG CÔNG TY CP 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƯƠNG ÁN  

CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2020, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 

 

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu. 

Kính thưa: - HĐQT. 

Kính thưa: - ĐHĐCĐ. 

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Giám đốc, thừa uỷ quyền của HĐQT. 

Giám đốc công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung sau: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 

2. Phương án chia lợi nhuận năm 2020. 

3. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 và những giải pháp thực 

hiện. 

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

Năm 2020 là năm khó khăn đối với ngành bia, rượu khi bị kẹp giữa 2 

gọng kìm lớn. Nghị định 100 về xử lý vi phạm đối với người tham gia giao 

thông có sử dụng rượu bia đã một phần làm giảm lượng tiêu thụ bia trong nửa 

đầu năm 2020. Bên cạnh đó, việc bùng phát đại dịch COVID-19 càng làm ảnh 

hưởng nặng nề đến hoạt động chung của ngành. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ 

đối với bia đều giảm.  

Trong sự sụt giảm chung về tổng sản lượng thì sản lượng bia chai sụt 

giảm sâu hơn, do các đơn vị sản xuất bia chủ động điều chỉnh giảm sản lượng 

dòng sản phẩm này cho phù hợp với việc chuyển dịch từ kênh phân phối cho 

khách hàng tiêu dùng tại chỗ sang kênh phân phối cho khách hàng mang về để 

thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới hình thành từ tác động của địch bệnh và 

Nghị định 100 thay đổi thói quen người tiêu dùng. 

Vì vậy sản lượng nắp chai bia tiêu thụ và doanh thu SXCN của Công ty đã 

giảm mạnh từ năm 2019, năm nay lại giảm tiếp. Việc kinh doanh dịch vụ và 

hoạt động thương mại tiêu thụ các sản phẩm bia Hà Nội theo mô hình nhà phân 

phối của Công ty vốn không phải là lĩnh vực sở trường cùng với tác động tiêu 

cực của đại dịch COVID19, tuy có tăng thêm doanh thu nhưng không hiệu quả. 
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Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty không đạt kết quả như kỳ 

vọng, số liệu như sau: 

Về cơ bản năm 2020 Công ty cố gắng đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất 

và dịch vụ thích ứng trong hoàn cảnh đại dịch, quyết liệt tiết giảm chi phí để 

giảm thiểu thua lỗ trong sản xuất kinh doanh. 

II. Đề xuất phương án chia lợi nhuận năm 2020: 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty không có lợi nhuận 

nên không có phương án chia lợi nhuận năm 2020. 

III. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 

Năm 2021 nền kinh tế được xác định là ẩn số khó đoán, không lường 

được những bất thường. Nước ta đã kiểm soát thành công 3 đợt dịch COVID 19 

nhưng vẫn còn những lo ngại có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4, nguy cơ này ở mức 

cao và mang tính hiện hữu vì lý do tình hình dịch bênh trên thế giới và các nước 

trong khu vực còn rất phức tạp.  

Với ngành bia rượu, số liệu khảo sát cho thấy xu hướng khách ghé thăm 

nhà hàng vẫn thấp, đồng thời việc thiếu vắng khách quốc tế cũng góp phần 

khiến lượng tiêu thụ bia giảm. Các nhà kinh tế không kỳ vọng mức tiêu thụ bia 

sẽ đạt mức trước khi có dịch COVID-19 trong năm 2021 mà có thể mất vài năm 

để phục hồi về mức trước khi có dịch Covid-19 và trước khi ban hành Nghị định 

100. 

Tiến hành rà soát xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 theo kịch bản tính 

đến ảnh hưởng của Nghị định 100 và đại dịch COVID 19 theo chỉ đạo của 

HĐQT Tổng Công ty, HĐQT Công ty. Trên cơ sở dữ liệu về kế hoạch sản lượng 

bia chai của Tổng công ty và khách hàng hiện hữu, cũng như thực trạng hoạt 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Đạt % so với 

TH KH TH 
Cùng kỳ KH 

2019 2020 2020 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 60,635 56,260 45,320 74,74 80,55 

Trong đó doanh thu SXCN Tỷ đồng 51,843 46,560 36,635 70,67 78,68 

Sản lượng nắp chai các loại Triệu nắp 445 400 315 70,79 78,75 

Trong đó nắp chai của Tcty Triệu nắp 330 300 219  66,36 73,00 

Dịch vụ cầu cảng Tấn 14.132 18.000 10.968    77,61 60,93 

Doanh thu thương mại 

(Bia các loại) 
Tỷ đồng 

5,23       5,8 

 

5,048  96,52 87,03 

Doanh thu dịch vụ, khác Tỷ đồng 3,562 3,9 3,637 102,11 93,26 

Nộp ngân sách Tỷ đồng 3,067 2,5 3,500 114,12 140,00 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng -1,505 0,112 -0,487 32,36  
Lương bình quân 1 NLĐ/th Triệu đồng 5,6 6,86 5,998 107,10 87,43 

Mức cổ tức % 0 0 0   
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động kinh doanh dịch vụ của Công ty, có tính đến việc dừng hoạt động thương 

mại không hiệu quả. Ban Điều hành Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2021 như sau: 

CHỈ TIÊU Đơn vị tính 
Thực hiện 

năm 2020 

Kế hoạch 

năm 2021 

So sánh 

(%) 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 45,320 45,566 100,54 

Trong đó doanh thu SXCN Tỷ đồng 36,635 40,594 110,81 

Sản lượng nắp chai các loại Triệu nắp 315 350 111,11 

Trong đó nắp chai của Tcty Triệu nắp 219 217 99,09 

Dịch vụ cầu cảng Tấn 10.968 14.000 127,64 

Doanh thu thương mại  

(Bia các loại) Tỷ đồng 5,048 0,130 

 

2,58 

Doanh thu dịch vụ, khác Tỷ đồng 3,637 4,842 133,13 

Nộp ngân sách Tỷ đồng 3,5 3,5 100,00 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng -0,487 0,183  

Lương bình quân của 1 

NLĐ/1 tháng Triệu đồng 5,998 8,206 

 

136,81 

Mức cổ tức % 0 0 0 

Giải pháp:  

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để 4 nội dung theo chỉ đạo của HĐQT 

Tổng công ty phù hợp, sát thực với điều kiện thực tế của Công ty  

1. Rà soát nhu cầu sử dụng lao động, có phương án tiết giảm nhân sự phù 

hợp theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 

2. Cắt giảm các chi phí chưa cần thiết, đẩy mạnh tái cấu trúc chi phí để 

duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn 

3. Tạm dừng các hạng mục đầu tư chưa thực sự cần thiết trong thời điểm 

hiện tại 

4. Thường xuyên rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường, tập trung xây dựng 

chi phí cho thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp với thực tiễn nhu cầu xã hội, 

áp dụng công nghệ số, vận dụng giải pháp kinh tế chia sẻ phù hợp với điều kiện 

Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hân hạnh đón nhận ý kiến 

tham gia góp ý xây dựng của Đại hội đồng cổ đông. 

Kính chúc quý vị cổ đông sức khoẻ, an yên và thành công. 

 
Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS; 

- Cổ đông dự họp; 

- Lưu: TCHC; 

 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Đọ 
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ceNG HoA xA ngr cuu Ncnia. vrET NAM
DQc lap - Tq do - H4nh phric

I-Id Noi, ngdy i 4 tha"g 0 i ndm 2021

Vd viQc thhnh
phgc vU D4i hQi

QUYBTPTNH
l$p Ban ki6rn tra tu c6ch c6 tl6ng
dting cO d6rrg thnrlng ni6n nlm 2021

HQr ooxc QUAN Tru CONG rY C6 pnAN
BAO ni ere - Ruou - NrIoc crar rnAr

Cdn cu Lupt Doanh nghiQp sO SgtZOZ0iQHl4 dugc Qudc hQi nuoc CQng
hda xd h6i chu nghTa Vi6t Nam kh6a XIV, ky hqp thf 9 th6ng qua ngdy
\71612020, co hi6u luc thi henh tir ngdy $fi12021;

Cdn cir Ei6u 16 C6ng ty c6 phAn Bao bi'Bia - Ruryu - Nu6c gi6i kh6t duoc
Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua ngdy 26/412018,

QUYET DINH:

Di6u 1. Thenh l6p "Ban ki6m tra tu cfch cd d6rrg" php" vu Eai h6i
d6ng c6 d6ng thulng ni6n ndm 2021g6m c6c, 0rrg, Bd c6 t6n tai danh s6ch kdm
theo Quyi5t dinh ndy.

(Danh s6ch kdm theo)
Didiu 2. Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng c6 tr6ch nhi6m ki6m tra tu cdch c6c

c6 d6ng dU hqp tai Dai hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n ndm 2O2t cua C6ng ty .6
phdn Bao bi Bia - Rucru - Nu6c gi6i khdt, b5o c6o k6t qu6 tai Dai hQi theo dring
quy dinh cua Ph6p ludt vd Di6u lQ C6ng ty.

. Didu 3. Quy6t dinh co hi6u luc tu ngdy kf. Bag tu gi6i th6 sau khi Dai hQi
d6ng c6 d6ng thubng ni6n n6rn 2021b5 mpc. HQi d6ng qu6n tri, Ban di6u hdnh
vd c6c Org, Bd c6 t6n tai Di6u I chiu tr6ch nhiem thi henh quyi5t clinh ndy./.

s,
Not nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- Ban ki6m so6t;
- I-uu:TCIfC.

quAx rry
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BIA.RUdU.

CO

cdprerv aro ai
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sAcn BAI{ rrnu rRA rU cAcH'co oOxc
Quy€t dinh sd ngdy,-j1,,:i. / ..-r1.. / 2 0 2 l

tri C6ng Q co phdn Bao bi Bia - Raou - I'lactc gidi khdt)
BIA

cOruo rv
CO PHAN

Chric vg trong Banstt Hg vir t6n

BanBan ki vlenSO1 HE
Thinh vi6nvlen Tdi chinh - to6n2 Bti
Thinh vi6nNhAn vi6n T chric - Hanh chinhaJ Thu
Thdnh vi6nvlen Tii chinh - to6n4 P5 rhanh
Thdnh vi6nThdnh vi6n Ban Nhdn vi6n T chric - Henh chfnh5

t$,

Chfi'c vq chuy6n m6n

Luu Thi MV Hanh



ToNG c6xc Ty cp
BrA - Rrrqu _ NGK ua x6r

coNG Ty cp nao ni 
'

BrA_RUgu-NGK

ceNG Hoa xA
DQc lgp

Hgr cuu
-Tgdo-

NGHIA VIET NAM
H4nh phric

. QUY CHE TO CHrIc
^^-Pll ua{DoNG c6 00xG THUONC xmx xArvr 2021coNG ry co pHAr{ EAo ni nra - Ruqu NudCdiiii<nar

- Ngay sau khi hodn thdnh ghAn bi6u quy6t thdng qua c6c n6i dung dugc
trinh bdv rai oai 

toj,.Ban Ki6m phiriu ho{c rrru ty dai hdi s6 ti6n hd; ki6;d"6;
vd c6ng UO t<Ct qui ki6m phitiu tru6c todn Eai h6i.

't
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2.3 ThG tQ bi6u qoy6tt
- 01 (mQt) cO phii5u phO thOng tq*g img vdi 01 (mQt) phitiu bi6u quyi5t.
- T?i ngay ch6t danh sSch c6 d6ng, t6ng sd c6 phAn ctra C6ng ty ld

2.000.000 (Hai triQu) cO phdn ph6 thdng, tuong ducrng 2.000.000 (Hai triQu) phi6u
,.4 A-
oreu quyet.

- Cdc v6n dA sau ddy s€ dugc th6ne qua khi c6 ttt SLo/o tr61€n t6ng s6 phi6u
biiSu quy6t cria c5c cO d6ng c6 q-uyAn Ui"O" qy6t c6 m{t trpc ti6p hoflc elai dien

L7)..dugc fiy quy6n c6 m{t tai Dai hqi d6ng c6 d6ng chdp thufn:
+ 86o c5o cria Gi6m d6c vA ktit qui SXKD ndm 2020 vd k6 hopch ndm

202t;
+ B5o c6o cria FDQT vA tinh hinh hoat tlOng ndm 2020 vd dinh hudng ndm

2021;
+ B6o c5o cria Ban ki5m so6t;
+ 86o c6o tdi chinh d6.dugc ki6m todn ndm 2020;
+ B5o c6o Phuong an ph6n phOi lqi nhufln, trich lflp c6c qu! n6ry 2020; K€

hopch s6n xuAt, kinh doanh vd chia 
"6 

t i" 202L; Mric tht lao cua HDQT, BKS
ndm 2021; LUa chgn dcm vf ki6m to6n dQc lfp cho nilm 2021

+ C5c v5n AC mac (ntiu c6) theo quy dinh tai Di6u lQ C6ng ty./
3. {guy6n t5c thio lu$n t4i D4i hQi:
- ViQc th6o lufn chi dugc thgc hiQn trong thdi gian quy dinh vir thuQc pham

t-)..vi c6c vdn dC trinh bdy trong chu<mg trinh DHDCE;
- CO dOng c6 f ki6n phii d[ng \i v6i Chri tea;
- Thu ky Dai hQi sd sap r,i5p vd bii tri cho c6 d6ng ph6t bi6u y ki6n trong dai

hoi.
- TrOn co s0 cdu h6i ctra c6 d6ng, Chtr tga hoflc thenh vi6n do Chri tqa chi

dinh se gi6i d6p cdcy kiiSn th6c mlc cria cO dOng.

4. Trich nhi6m cfra Chri toa:
- DiAu khi6n Dai hQi theo dirng nQi dung chucrng trinh nghi sg, c6c th0 lQ

quy ch6 dugc Dai hQi th6ng qua. Chri tqa nm viec theo nguy6nlEc tflp trung d6n
chri vd quy6t dinh theo da s6.

- Hucrng ddn Dai hQi th6o lufln, l6v j,ki6n bi6u quy6t c5c v6n d6 trong nim
trong nQi dun[ chucrng trinh hgp cria DAi hQi v?r c6c v6n clO c6 1i0n quan trong su6t
qu6 trinh Dai hQi.

Gi6i quy6t c6c viindd niy sinh trong sudt qu6 trinh Dai hQi, quyet dinh cua
Ban chri toa vd ,6o AA trinh tu, thri tpc hoflc c6c sg kiQn phrit sinh ngodi chucrng

trinh cria cuQc hqp Dai hQi sE mang tinh phan quytit cao nhAt.

5. Tr6ch nhiQm.cfra Thu kf Egi hQi:
- Ghi ch6p d6y <hi, trung thgc todn b0 nQi dung di€n bi6n Dai hQi vd nhirng

vAn dO dd dugc c6c c6 d6ng th6ng qua ho{c cdn luu j tpi Eai hQi vdo Bi6n bin hop
Dai h0i;

- Sopn th6o c6c Nghi quyiSt vd c6c v6n d6 di dugc th6ng qua tpi Dai hQi. '

6. Tr6ch nhiQm cfra Ban ki6m tra tu c6ch 
"6 

ddngt
- Ki6m tra tu c6ch cO d6ng hoflc lgudi dai dien dugc riy U,rVAn di5n du hqp:

Giay chimg minh nhan ddn ho{c h0 chi6u, Gi6y mdi hgp, GiAy uy quydn (d6i v6i

2



dai diQn dusc uy qgyAn);
- Thu lai Gi6y x6c nhgn dU hqp cria c6 d6ng hoflc ngudi tlai diQn vd Gi6y uy

).,4,quyen (neu co);
- Phdt cho c6 ddng ho{c dai diQn dugc try quyAn di5n dU hgp: Th6 bi6u quytit

vd c6c tdi tiQu b6o c6o, ,t t g 
"q" 

g* 1i6n quan khSc .r5u 
"o;

- 86o c6o trudc Eai hQi vC tOt qui ki6m tra tu cdchc6 d6ng dU hqp Eai hQi;

7.Tr6ch nhiQm cfra Ban ki6m.phi5yr. r. r^
- X6c dlnh chinh x6c k6t qui ki6m phi6u vd kdt qu6 bi6u quy6t cua cO it6ng

vd c5c v6n d6 th6ng qua t4i Dpi hOi;
ktit qui bi6u quy6t;- Th6ng b6o cho Dai hQi

ho[c
- Xern x6t vd b5o c5o Dai hQi'r,hin g trucrng hqp

d<vn thu khi6u nai vd ki5t quA bi6u quy6t.
8. Bi6n bin hgp DAi hQi di"g 

"6 
d6rgt

- tsi6n b6n hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng ph6i duqc
dinh, Nghi quy6t Dai h6i d6ng 

"6 
d6ng sE duoc dgcLuQt

mac Eai h6i.
TrOn cl6y ld Quy

cria BALPAC. Ban T6
TrAn trgng./.

vi pham thC 19 bi6u quytit

ghi ch6p vd luu trft
vi th6ng qua tru6c khi

:TY

ctr6 tO chirc Dpi hQi tt6ng cO d6ng thulng ni6n ndm 208dei

chirc Dai hQi kinh trinh DHDCD xem x6t th6ng qua. 'lrudc

*

Noi nhQn:
- DHDCD;
- HEQT; Ban KS; Ban tli6u hinh;
- Luir: TCHC.

.rs

CO I,HAN BAO

ilA-'ludu.
*

GIAi

CHI,C DAI HQI
G QUAN TRI

ng Thanh
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r6xc c6xc Ty cp
BrA - RrIgu _ NGK ua xQr

coNG Ty cp sao ni
BrA_RUgu_NGK

CQNG HOA XA HQI CHU
DQc lfp - Ts do _

NGHIA VIET NAM
II4nh phric

Hai Phdttg, ngdy 22 thdng 4 ncinr 2021

tsAo qAo cuA Her o6xc euAx rnrTAI DAI IIQI DONG Co D6NG THIIoil\EiiTN..N Lruzozl

Kinh thua: - euy vi c6 d6ng;
- Quy vi dai bi6u.

cdn cri Luat Doanh nghiCp so sgtzaz0/eH14 dugc eu6c h6i nu6c conghda x5 h6i chu nghia vieiNam hol xlv,-lcy hqp thdg th6ng qua ngdy17l6/2a20, c6 hi€u luc thi hdnh tu ngdy 0u0r/202r;
cin cft Eicu 16 t6 chric vd hipi dOng cua c6ng ty c6 phan Bao bi iliu _

Ruqu - Nu6c giai kh6t (sau d6y gqi t8t la:.i6ng ty,,troac ,.BALpAc,,;;
H6i d6ng qu6n trf C6n[ [, t a, trsng bio"cito t6i Dai hoi ;;r; c6 d6ngnhu sau:

I. T'hii lao, chi phf ho?t cl0ng vd c6c lgi {ch kh6c cria HQi do.rg qurin tr!vi til'ng thinh vion HQi tl6ng que, rri, tidn lucrng 
",i, a;; oo. ,a ngudi

l1fr-lyJ<hrlc theo quy ilinh tgi kho6n 3 Ei6u 163 Lu6t noanh nghiQp virDi6u IQ C6ng ty.

o co
c4

5 CO PH

ern-n{
*

GIA

h

C5n cfr
l. Thil lao kiOm nhi6m:

chi tr6 thu lao ki6m nhiem
o6 d6ng
OOI V01 rc6c thinh vi6n HQi d6ng qu6n tri

Nehi quy6t Dai trQ i d6ng thucrng ni6n ndm 2020, Cdng ty

th6 nhu sau:

dd thuc
VA Ban

hi6n
ki6m

stt Hg vir t6n
Thli gian tl6m

nhiQm trong
nim 2020

Chri'c danh T6ng sii ti6n
(d6ng)

I uand

I Nguy6n Hei HO
Ty ngdy 01/01
d€n 2416

Chu tich 18.000.000

2 NguySn Thi Ki6u Chi
Ty ngiy 01/01
d€n 2416

Thdnh vi6n 12.000.000

J Nguy6n Quang Thanh
Ti nsiv 2416
den h6t 3l/12 Chri tich 18.000.000

4 Nguy6n Dric Kh6i Ti ngiry 2416
d6n h6t 3t/12 Thdnh vi6n 12.000.000

5 Nguy6n VIn Eo Ty 
"e.uy 

0 1/01
d6n h6t 31n2 Thdnh vi6n 24.000.000

II Ban ki6m sodt

I



1 Bti EA Giao
Tt ngdy 01/0i
d6n 2416

Tru&ng Ban 9.000.000

2 Bui DiQu H6ng
T1t ngdy 01/0n
dln 2416

Thdnh vi6n 6.000.000

a
J He Thi Giang

Tt ngily 2416

d6n h6t 3llt2 Tru6rng Ban 9.000.000

4 Luu Thi M! Hpnh
Tt ngiry 2416

d6n h6t 3llt2 ThAnh vi6n 6.000.000

5 TrAn Minh TuAn
ITu ngiy 01/0

d6n h6t 3lll2 Thdnh vi6n 12.000.000

ilI Thu ky Cdng tv

1 Nguy6n Quang Dfing Tu ngdy 01/01
d6n h6t 3llt2 Thu ky 12.000.000

Tdng cQng 138.000.000

2.7 luo'ng
QuyCt

cria GiSm vi ngucri quin lf
C6n cri dlnh s6 379E/QD-HEQT ngiy

qu6n tri, C6ng ry de thuc hi6n chi tr6 ti6n tuong cria G
kh6c theo mric ti6n I lao

khic:
27l9l2O2O cua FI6i d6ng

-Ai6m doc vd ngudi quAn ly
th6 nhu sau:

T6ng cQug

II. Cfc cuQc hgp cta HQi
tldng quin tri trong nim 2020.

quin tri vir cic q t ilinh cira HOi

j.{SdV 2416/2020, ngay sau khi k6t thuc Dai hQi .aOlg "6 
d6ng thucrng ni6n,

HQi d6ng qu6n tri Cdng ry da hop. phi6n dAu ti6n OC Uau Chir tich, ghAn c6ng
nhiQm vu cho c5c thdnh vi6n HQi d6ng vd chi dpo thlrc hiQn Nghf quytlt Dai h6i.
Ktit qu6 bAu cir dd dugc thgc hi6n c6ng bi5 th6ng tin theo lu6t dinh.

Trong ndm 2020, HOi d6ng quin tri C6ng ty t6 chirc 6 phi6n hqp (dinh l$,
hdrng Quy vi dQt xu6t), ban hirnh06 Nghi q,ryiSt, trong d6 co c6c quy6t dinh quan
trgng d6i voi hoat dQng sin xu0t, kinh doanh nhu: th6ng qua chtr trucrng xay
dtmg,. sta chfi'a kho g6p phAn {Ay manh linh vuc kinh doanh kho, bdi; x6y duns
hQ th6ng xA nu6c thii vao ngu6n r1u6c dim b6o dtrng quy dfnh cua ph6p luflt vC

)2

srt Hg vh t6n

Thdi gian
dim nhi6m
trong nIm

2fi20

Chrt'c danh
'.-i r ..tI ong so tten

(d6ng)

I Nguy6n Vdn D9
Tt ngay
01/01 d6n het
31112

Gi6m d6c 282.053.000

2 Dodn Thi Thu Huy6n
Tt ngay
01/01 O6n tr6t
31112

Pho Gi6m ct6c 2t6.991.000

J Dd Thi Lan Thriy
Tir ngdy
01/01 d6n hOt

3llIi:,
K5 to6n truong 180.846.000

679.890.000



c6ng t6c b6o vQ m6i trulng; xay dpg kt5 hoach chi phf phu hqp v6i di6u ki6nthpc t6; th6ng 
3.u1 

c6c ndi dling: ban hdnh Quy ch6 thuc hi6n d6n chri 6 co s6 tain<vi ldm vicc, Einh mirc ti6u hao nguy.n vQi li6u, ph6 guvei q"y tidt*, o,;quan k6 hoach cua nguoi lao dQn*, d, ,G" 1"-rg k6 hopcn .1, ngucri.quan rychuydn trfrch, b6_sung euy ch6 rt ou"g qu! phric rgi,-ban henh euy ch6 tr6 thunh0p, Qrv difr^thang,^b6ng lucrng co ben'va ,,ot ,o 
"4";6 kd;.'.. Nhfing quytfts6ch cria Hdi d6ng quin tri dd kip thoi b6m sdt trtur tc-r* 

""ar,'r.i"r, doanh criaC6ng ty.
rII' Br{o crio. vd 

.c3c siag dich gifra c.6ng ty,,c6nq ty con, c6ng ty doc6ng ty nim quyiin kii5m Io6t tr6n Jov" tr& I6n v6n di6u IQ vcri thhnh vi6nHQi tl6ng quintri vi nhrrng nguli c6 ri6n nrr;;#ffi;;iri uu, giao dichgiira cdng ty v6i c6ng ty tiorg d6. thirnh oian n.ai aa"g ;;;, tr! td thinhvi6n s-afs lan hy,a.c.,l.l*,ryi q1?" iy aoanh nghiQp trong thcri gian 03 nimg6n nhit trudc thli di6; giaodich.-
Tfnh dcn ngdy bito c{o,c6ng ty chua co c*cgiao dich tr6n.IV. Ho4t d0ng cria thin! vi6^n.HQi tl6ng qu6n tri iIQc r6p vir k6t qu6d6nh girt cfia thinh vi6n .rQc tgp v6 ho4t a6"E .,f, rfOi Aii-"g',ira" i.i tiA,c6).
cdn cfr Diou r37 Ludt do3tnghiQp zozo,BALpAC t6 chfc qu6n ly vdhopt 'd6ng theo.m6 hinh: Epi hQi d6ng c6 d6ne, n6t dd;; ;;; tri, Ban ki6msodt vd Gidm doc. poi v6i doanh 

:^ghiip r,oit-i;rg theo m6 rrirrt, .ray kh6ng c6quv dinh bit bu6c vA tnann vi6n HQ1 dong qu6n tri dQc lpp. BAL,AC kh6ng c6thenh vi6n H6i d6ng qu6n tri dQc lap.
v. Ho4t dOng cria c6c ti6u ban kh6c thuQc HQi tl6ng qu6n tri (n6u c6).
cdn cri tinh hinh thyc tti s6n xudt,kinh doanh cria doaih'"grri".p,ijoi;d;;

qu6n tri c6ng ty kh6ng thenh hp circ ti6u ban truc thu6c.
vI. K6t qufr girim set d5i vfi Gif m aal J 

"!"cri eli6u hhnh, quin If
khe{c.

1' D6i vfi Ban didu hhnh: H6i d6ng quAn tri lu6n quan t6m s6u sdt d6n

"_3: Ti ho4t dQng cria c6ng ty, tir d6 dua ,uiu" chi dao kip thdi 
"a 

nd 6;;;di6u hAnh trong c6ng t6c diAu henh hopt dQng s6n xu6t, kinh doanh. ViQc cung
cdp th6ng tin, b6o c6o cho H6i d6ng qu6n t i erq. Ban didu hdnh thuc hiQi
:t]:.T$ xuycn vd clAy dri, phuc 

"q 
kit thdi .r,o c6ng vi6c chi dao, gi6m sdt cria

H6i d6ng qu6n tri d6i v6i Ban oicu.trann.gt"Ngrrlquy.et.,i"bpi.iOioa,*;5
.d9."g,HQi d6ng quan tri duoc Ban didu hdnh trien"khai .ia"g uO, rrla, qu6n vd c6
hi6u qu6, lin thoi th6ng ,il_9.u9..6o vd diAu chinh ti6n tririh titu" rtie" phu hqp
v6i thuc t6 vdy0u cAu cua HQi d6ng qu6n tri.

2. E6i v6i GiSm cliic: thuc hiQn dring.arigT vr,r, quy6n hpn cua Gi6m d6c
dusc quv dinh ,uil:q D?ufr.Thi6p vd Dieu le to ct.ic vd ho4t dOng crta c6ng
tv. Gi6m d6c da t6 chirc thsc hiln c6c Nghi quytit 

",iu 
pairrol;d", c6 d6ng vd

HQi ddng quin tri; di6u hdnh mei hopt d6.,g ral "rai kt"h;;r"h ctra c6ng ty.
Thucrng xuy6n b6o c6o, xin y ki6n chi dao cria HQi d6ng quan tri, d6m Uao cOng
t6c lSnh dao,. chi dao moi linh vuc hoat dQnb *u c6ng-ty theo quy dinh cfia
phSp ludt, ch6 dQ chfnh s6ch cira Nihd nu6c va bicu l0 c6ng tv.
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3. DAi voi nguoi tlidu hdrnh, quf,n If khic: C6c b6 phfln, thenh vi6n Ban
di6u hdnh.khSc thyc hiQn dring nhiQm ,g, qrydn hpn vd trSch nhiQm thuQc lTnh
vuc duoc ph6n c6ng. Cdc cdnbQ quin ly d6u lim viQc c6 tinh thAn tr6ch nhiOm,

iguong m6u trong cdng t5c 15nh dao vd quAn ly di6u henh.
VII. MOt sii ho4t tlQr,g cria HQi tldng quin tri trong Qluy A2021.
Trong Quy Il2OZl, F{gi d6ng qu6n tri dA c6 02 phi6n hqp. Nguy

2710112021 ban hdnh Nghi quytit sO :Ontq-HDQT v6 vi6c th6ng qrru qry6t to5:n
qu! ti6n lucrng thuc hi6n ndm2020 cria ngudi lao dQng vi ngudi qu6n ly chuydn
tr6ch. Ngdy 17l3l2O2O th6ng qua viQc dA nghi ngAn hdng c6p tin dung di5 tam tntr
tuc b6o ldnh thuc hign hqp d6ng cung c?rp nhp chai bia vd bio 16nh chdo hdng

a,cho g6i hdng ndp chai bia cira HABECO; th6ng qua nQi dung Bnn dSnh g.i6

ngudi dai diqn v6n cira FIABECO <le thUc hipn viec d6nh gi5 ngudi dai di6n v6n
cria HABECO t4i c6c doanh nghiOp kh6c theo quy dfnh cua T6ng C6ng ty.

Vigc gi6m s6t d6i v6i Gi5m d6c vd ngudi di6u hdnh, qu6n ly kh6c ti6p tr,rc
dugc HQi d6ng qu6n tri qu6n triQt d6n c5c thinh vi6n, dim bAo ph6i hqp c6
nhirng qrrytit s6ch kfp thdi, s6t v6i thuc t6 sin *r6t rre m6i trudng kinh doanh.

BOn cpnh d6 Hgi d6ng qu6n tri dd chi dpo Ban di6u hdnh thuc hi0n xAy
d1mg k6 hoach s6n xu6t, kinh doanh ndm 2O2l phu hqp v6i thgc ti5n, t6 chirc
xdy dpg DiAu le t6 chric.vd hoqt dQng, Quy chti nQi b0 vd quAn tri c6ng ty, Quy
ch6 hoat dQng cua HQi dgng quin tri tich hqp v6i nhirng quy dinh moi t4i Lupt
Doanh nghiQp 2020, chuAn bi c5c tdi 1i6u kh6c, co sd vdt chAt phuc vg tO chirc
DAi hQi d.o"g. cO d6ng thulng ni()n vd ti6p tpc nghiOn ciru, thlrc hi6n vi6c ki6n
todn co cAu t6 chirc d6m b6o tinh gon, hiQu qu6.

VIII. Cfc k6 ho4ch trong turrng lai.
L. Phucrng hufng:
HQi d6ng quAn tri ti6p tuc duy tri tr6ch nhiQm cao trong viQc quin l1f

doph nghiQp, thgc hiQn dfng.chuc ning, nhiqm vu theo quy dinh cira ph6p iuflt,
Di6u lQ. D6ng thdi x6c dinh b6i c6nh, nhQn diQn cdc r[ri ro, dinh hucrng ph6t tri6n
sin xu6t phu hqp vdi nbng h,rc cria C6ng ty vd m6i trudng kinh doanh trong giai
dopn sau dpi dich.

2'GieiPhSft. . r. . .A ! , Yr^nrnn
a) Trong b6i cinh co cAu s6n phAm ndp chai cira HABECO (kh6ch hdng

chinh ctra COng ty) c6 su thay dOi, gia th6p tr6n th6 gi6i dang tdng cao, v4n tii
qrr6" tO gap kh6 ktan do dpi dich COVID-19, C6{rg ty cAq ti6p tpc linh hopt vd
Co uie,, pt ip chirim linh mQt ri t(: nhat di{ thi ph6n nip chai nhflp khAu (m6t s6

c6ng ty-s6n xu6t bia ild vi dang, nhap khAu nip chai tri nu6c ngoii). Hien tai
C6ng ty dA thay d6i tu duy trong c6ng t6c thi truhng, song song v6i viqc tim d6n

trgcliep nhd s6n xuat, da-hcr,p t6c v6i nhflng dcrn vi thuong m4i vd budc dAu dd

co ktit qu6 khi s6n lugng s6n xu6t n6p chai ctra Qulf I|2O2I dd t6ng so v6i ctng
k,' 

b) T4n dung uu thri c6.sin, dAy manh hgn nfia kinh doanh kho, bai. Uu
ti6n chinh sSch k1i k6t hqi,p d6ng ddi han v6i d6i tbc co tidm luc, cing ki5t hqp

sria chfra, cii t4o pht hqp^v6i nhu cAu sri dung md v6n dim b6o gifi nguy6n kt5t
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cAu ki6n trfrc, d6m b6o vQ sinh - an todn lao dQng, b6o v6 m6i truhng vd tu6n tht
c5c quy dinh ph6p lf.

c) DAy mAnh viQc tim ki6m d6i t6c dC thgc hi6n vi6c cho thu6 Nhd hdng.

d) TiCp tpc duy tri vd {Ay manh c6c phong trdo ti6t ki6m , gi6m t6i da

nhfing chi phi chua c6n thi6t, cAp b5ch.
e) QuAn tAm hcrn nfra viQc hu6n luyon r.ay nghA, chuyon rn6n nghiep vU

-:.oor vor nguol rao dQng cfrng nhu b6i du&ng, diro tpo c6n bQ qu6n ly ch trong
ng6n, trung vd ddi h4n.

g) TiCp tr.rc nghiCn ciru, thqc hi6n vi6c; ki6n todrn co cAu t6 chirc theo

hu6ng tinh ggn, hi6u qu6, ti6t kiQm.

Tr€n dAy ld b6o c6o c6ng t6c qu6n ly cua HQi d6ng quin tri trong ndm
2020.

Trong hodn cAnh kh6 khdn, sU quan tdm, h6 trg ctra T6ng Cdng ty, sU

d6ng t6m hiQp lgc cira ttmg thenh vi6n trong Hgi d6ng qudn tri, sg n5 lpc 
"uaBan di6u hdnh vd todn th6 ngudi lao dQng trong C6ng ty cfing dd dong gop

kh6ng nho vdo viQc vugt qua c6c kh6 khdn trong ndm.
T'h6ng qua dpi hQi lAn niy, HQi d6ng qu6n tri tr6n trgng cAm crn c5c c6

d6ng vA nhrmg tinh cAm, sfc luc, t1i tuQ dA denh cho C6ng ty v6i mong *r6rt
C6ng ty 1u6n 6n dinh vd ph6t tri6n b6n virng.

Kinh chirc quy vi dai bi6u, quy vi 
"6 

d6.rg sirc kh6e, .et *otg nhfln dugc
cdc y ki6n tham gia d6ng gop vi sr,r ph6t tri6n ctra doanh nghiQp vd lqi ich ctra
c6c nhh d6u tu.

TrAn trong cAm crn.

o
)Bt o
j0c

*

I{oi nhQn:
- CO dOng dU hsp;
. HDQT, BKS;
- Luu: TCHC.

G QUAN TRI

Quang Thanh

.dr

BIA.RUdU.

COttO TY
cdpneru

crirrx
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BIA.RUdU.

BArAH*i

corue
CO PHAN

CONG TY CO PHAN cgNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM
DQc lf,p - Tg do - H4nh phrlcuou- NGK HA Nor

G TY CO PHAN
uqu Nr.loc GrAr xuAr

t().3uec-BKS/2021
Hdi Phdng, nsdy Slthdns Cjndm 2021

nAo cAo cua BAN KIEM soAr
(Trinh Eqi hQi cO dhng thtdng nihn ndm 20Zt)

Cdn crb ludt Doanh nghiQp sii sgtzozL/QH|4 dd duqc eutic hQi na6c CHXIICN
Vi€t Ntam th6ng qua ngdy 17/6/2020;

Cdn c* Eiiu lQ t6 ch*c hoqt dQng cila C6ng ty Ca phAn Bao bi Bia -Raqu - Na6c
giai khcit;

Cdn c{r Nshi quytit Eqi hoi ding 
"ii dang thadng nian ndm 2020 ct)a Cong ty C

phin Bao bi Bia - Raqu.* Nudc gidi khdt,

Ban ki6m soifi C6ng ty CO phAn Bao bi Bia -Ruqu - Nadc gidi khdt (sau it6y ggi
thtld C6ng ty) xin b6o c6o Dai hoi tI6ng cd d6ng thuoing ni6n n5m 2021 (,,DHDCD,) iet
qui ki6m tta, giftm s6t c6c m{t ho4t tlQng cria Cdng ty trong n6m 2020 v6i c6c n6i dung
nhu sau:

I. Br{o cflo ktit qufl ho4t tl$ng cria Ban S6^ sodt C6ng ty trong nim 2020:

l. Thinh phin Ban Ki6m so6t C6ng ty:

- Ong Bti D5 Giao: Trucrng Ban ki€m so6t d6n ngity 24/612020.

- Bd Ha rhi Giang: Truong Ban Kiiim so6t ttr ngiry 2416/2020.

- Ong tran Uinfr TuAn: Thenh vi6n Ban Ki6m sodt

- Bd Luu Th!M! Hanh:Thdnh vi€n Ban ki€m so6t

2. Ho4t tlQne cria Ban ki6m soit trong ndm 2020:

Trong nam2020, Ban ki0m so6t dE ti6n hdnh hgp 04 phi6n vdi su tham gia dAy dt
crta circ thanh vi0n Ban ki6m so6t. C6c nQi dung treng tdm t4i c6c cuQc hgp Ban ki6m
so6t bao g6m:

- TOng k6t ho4t tlOng cria Ban ki€m so6t;

Th6ng qua dg thio nQi dung B6o c6o ctia Ban ki6m so6t t4i cuQc hgp EHDCE;

- BAu tru6rng Ban ki6m so6t;

a
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- Th6o lufln vd th6ng nhif- y kirin d6ng g6p tAi c6c cu6c hqp HQi d6ng qu6n tri
("HEQT");

- PhAn c6ng nhiQm vU cho c6c thanh vi0n Ban ki6m so6t;

- ThUc hiQn gi6m s6t, kiiSm tra tinh hgp ly, hgp ph6p, tinh trung thgc vi mric dQ
;.

c6n trgng trong quin ly, di6u hdnh hoAt dQng kinh doanh cria COng ty;

- GiSm s6t viQc ch6p hnnh c5c nghia vu cria doanh nghiQp theo quy dinh cria phrip

lu4t;

- Gi6m s6t vd tham gia d6ng g6p y ki6n xdy dgng, hoan thiQn c6c Quy ch6 quin tri
nOi b0 t4o co so ph6p ly cho cdng t6c quin l;f diAu hdnh sin xu6t kinh doanh ctra COng ty;

- Gi6m s6t viQc thlrc thi, c6ng b6 th6ng tin cta C0ng ty theo c6c quy dinh cta
Luflt chimg kho6n vi c6c vdn b6n ph6p luft c6 1i6n quan dC dim b6o quyiin lgi cho c6c cO

tt6ng vd ngudi lao dQng;

- Thgc hiQn thAm dinh tinh dAy dri, hqrp ph6p vd trung thyc cria b5o c6o tinh hinh
kinh doanh, b5o cao tdi chinh 06 thSng vd nim cria COng fy;

Tham giacfrc cuQc hgp thudmg ky vi b6t thucrng cira HEQT vd mQt sO cuQc hgp
cAn thi6t cria Ban Gi6m ddc.

3. K5t qun gi:[m sit IIDQT vi Ban tliiiu hinh trong nIm 2020:

- HDQT dA tO chr?c c5c cuQc hgp dinh lcy vd bAt thulng dB trao d6i, phan tich, di
d6n quytit ilinh th6ng nhAt trong c6c thdnh vi€n, chi dpo kip thdi cdc vhn dA ph6t sinh.

Trong ndm2020, HDQT da th6ng nh6t ban henh 06 Nghi quytit.

- HEQT vd Ban Gi6m ddc dA thUc hiQn dring c6c chric ning, nhiqm vu vi quyiin

hpn cria minh theo Luflt Doanh nghiQp, DiCu 10 COng ty vd c6c quy <tinh kh6c cria ph6p

lu0t.

- HDQT d5 tri€n khai thUc hiQn Nghi quy6t cria DHECD tsi pham vi duqc uy
quyen.

- Ban giAm d6c dA tO chrlc tri6n khai thUc hiQn Nghi quyiSt cria EHECE vd

HEQT, thgc hiQn b6o c6o ktit qui thgc hiQn vdi HDQT.

4. 86o c6o dfnh gi6 sq pniii nqp ho4t tlQng giira Ban ki6m soit vrini HDQT,
Ban Gi6m tliic vir CqAOng cfra C6ng ty:

Trong ndm 2020, Ban ki6m so6t dugc HDQT vd Ban Gi6m d6c tpo tti0u kiQn

thufln lqi dC thUc hign nhiem qr, tham gia d6y dt c6c cuQc hgp thud:rg kj,vd dQt xu6t cira

HEQT, tham gia mQt s6 cuQc ho.p cria Ban Gi6m d6c.

Ban ki6m so6t gifr vilng m6i quan'hQ chat ch6 vdi c6c c6 dOng, ki6m soft viQc tudn

thri c6c quy <I!nh vC c0ng b6 thOng tin cria COng ty theo cdc quy dinh cria ph6p luflt nhiim

t16m b6o lqi fch cria c6c cO d6ng.

2

{



t

II' B5o c{o thAm dinh ts6o c6o tii chinh vi ktit qui hogt tlqng sin xu6t kinh
doanh, tinh hinh thi chinh nilm 2020 cfra C6ng ty:

1. B6o c6o thAm dinh 86o c6o tii chinh n,m 2020:

86o c6o tdi chinh cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3 Ut2/2020 cfa c6ng ry da
duoc ki0m to6n boi cdng ty TNHH Dich vu Tu v6n Tdi chinh Ki5'to6n vd Ki6m to6n
Nam ViQt vd c6ng b5 theo dring quy dinh hiQn hdnh.

Ban ki6m so6t th6ng nh6t v6i y ki6n cta Ki6m to6n vi6n t4i 86o c6o kiem torin dQc
lap so 2slBCKT[c ngdy 2212/2021cria c6ng ty TNHH Dich vu Tu v6n Tdi chinh K€
to6n vd Ki6m to6n Nam Vigt v6i n6i dung nhu sari:

" Theo y kien cila chting t6i, bdo cdo tdi chinh dd phdn dnh trung thryc vd hW ly,
tr€n cdc khia canh trqng y€u tinh hinh tdt chinh cria c6ng ty c6 phdn Bao bi Bia Raqu
Nadc gidt khdt tqi ngdy 31/12/2020, cttng nha ket qud hoqt d1ng kinh doanh vtt tinh hinh
Itru chuy€n tiin t€ cho ndm tdi chinh k€t thtic cilng ngdy, phit hqp v6i chudn mac k€ todn,
che aO ke ndn doanh nghiQp viQt Nam vd cdc quy dlnh phdp ly c6 lion quan d€n viQc lQp

s6 ti9u dugc trinh bdy trong 86o c6o tdi chinh ndm 2020 crha c6ng ry tdm t6t nhu

i

:0015i

:6wo I
''ryAN 81

auqu.l
,AIKHT{

>---{tgs
sau

a) Bing cdn d6i ki5 torin

AI sAx At{ H4NA T GN 20.140.366.061 22.542.463.117
I. Ti6n vd c6c kho6n tucrng ti€n 4.422.454.667 t.958.773.239
II. Cric khoAn dAu tu tdi chinh han 1.000.000.000 1.000.000.000
III. C6c kho6n ph6i thu ng6n h4n 5.075.318.916 7.000.118.193

9.311.073.t54 t2.408.725.998
V.Tai sdn ngin han kh6c 331.459.324 174.845.687

TAI sAN AI H4NB D 10.377.601.388 11.460.972.459
I. Cic khoin phii thu dii h4n
II.Tni sin c6 ilinh 9.127.596.s49 9.934.071.79s
III. B6t d6ng sAn tu
IV. Tai sdn do dang dii h4n

V. EAu tu tdi chinh ddi hpn

VI. TAi sdn ddi han kh6c 1.2s0.004.839 1.526.900.664
TONG CQNG TAI SAN 30.517.967.449 34.003.435.s76
C.Ng PIIAI TRA 3.,!81.309.265 6.479.314.153
I.Nq ng6n h4n 3.481.309.265 6.479.314.163
II. No ddi h4n

J
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Chi ti6u 3uL2/2020 01t0u2020

D.VON CHU SO HUU 27.036.658.184 27.524.L21.413

I. VOn cht s& hiru 27.036.6s8.184 27 .524.t21.413
II. Ngu6n kinh phi vd qu! kh6c

TONG CQNG NGUON VON 30.s17.967.449 34.003.435.376

b) Brio c6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh:

Chi ti6u Nim nay Nim trufc

1. Doanh thu b5n hdng vd cung c6p dich vg 45.1 15.059.907 60.289.516.418

2. Citc kho6n gi6m trir doanh thu

4s.t15.0s9.907 60.289.s 16.418

4. Gi6v6n hdng b6n 31.847.306.720 52.233.448.788

5. Lqinhu6neQpvetann@
dich vq 7.267.753.187 8.0s6.067.630

6. Doanh thu ho4t dQng tdi chinh 104.184.320 256.9s9.06r

7. Chiphi tdi chinh

8. PhAn lai 16

ktit
trong cOng ty li€n doanh li6n

9. Chi phi b6n hdng 2.493.s98.892 3.1r6.904.401

10. Chi phi quin ly doanh nghiQp 5.334.418.424

(4s6.079.80e)

6.667.501.2s0

11. Lqi nhufln thuAn tri ho4t d6ng kinh
doanh

(1.471.378.960)

12. Thu ntiap khric 100.78s.327 89.013.300

13. Chi phi kh6c t32.t68.747 T22.689.094

14. Lqi nhufln kh6c i (3 r.383.420) (33.67s.7e4)

15. TOng lgi nhufln kO to6n tru6c thu6 (487.463.22e) (1.s0s.0s4.754)

16. Chi phi thuti TNDN hiQn hdnh

17. Chi phi thu6 TNDN ho6n lai

18. Lqi nhudn sau thu€ thu nhpp doanh .

nghiQp
(487 .463.229) (1.sOs.0s4.7s4)

4

3. Doanh thu thuAn vC ban h*g vd cung
cAp dich vu

l

i



TT

A

NQi dung Eon v!
tfnh

Ctng k)
-

K6
hogch

Thgc
hi6n So sfnh (7.)

nlm truric nIm br{o
clio

k) b6o
cdo TIVCK TH/KH

B I 2 3

I
doanh

thu vi thu TriQu
tI6ng 60.635,00 56.260,00 45.320,00 74,740 80,55"

1

Doanh thu
b6n hang vd
cung cdp dich

TriQu
ddng 60.299,52 56.160,00 45.115,06 74,g3yo 80,33yo

2
Doanh thu tdi
chfnh

Tri6u
-loong 256,?6 70 104,19 40,54yo l4g,g3yo

a
J

Thu nhap
kh6c

TriQu
-:oong 89,01 30 113,23yo .335,970

4
Lqi nhuAn
trudc thuii

TriQu
-xoong (1,505) 112,26 (487) 32,35yo

II S6n xu6t Tri6u
nrp 44r,33 406,3 322,5 73,070h 79,37yo

III Ti6u

1

Doanh thu
s6n phdm n6p
chai

TriQu
.,\oong 51.943,05 46.560,00 36.635,25 7.0,670 7g,6g0

2
Sin

chai
TriQu
n[p 445,37 400 'i15,26 70,7gyo 78,920

Ho4t ddng TriQu
-loong 3.215,99 3.870,00 i 41) )7+ l .J9,., 106,73Yo gg,6906

4
Dich vp

mar
TriQu
-).oong 5.230,49 5.900,00 5.047,54 96,50yo 87,03yo

2. Ktit qu6 thgc hiQn chi ti6u kii ho4ch sin
chinh cfia C6ng ty trong nIm 2020:

xu6t kinh doanh, tinh hinh tii

\-'.^\t
'O.ri
,udr

r7

"

Trong ndm 2020, ho4t dOng sxKD cria c6ng ty g+p nhi6u kh6 khdn do chiu tiic
dong k6p cria LuQt phong ch5ng lrlchuiruqu bia, Nghi dinh 100/201gND-cp cria chinh
phir vc xft phat hdnh chinh vd 6nh hucmg cria dfch bQnh covid - r9.

vi6c san xu6t va ti6u thu n6p chai cira c6ng ty phu thu6c vdo tinh hinh ti6u thu c5c
sin phAm d6 u6ng c6 sri dung chai thriy tinh ld bia vd nu6c gini kh6t dang c6 xu hu6ng
gi6m do nhd sin xu6t vd nguoi ti6u dtng chuycn dAn sang sft dgng lon vd chai pet, cirng
v6i d6 ld vioc d6ng cfta circ co s0 kinh doanh dich v.u dn uong ao arr, hucmg cria dich
bQnh cf,ng ld nguyOn nh6n d6n d6n san lugng ti0u thu gi6m trong ndm2020.

Doanh thu dich ru cAu c6t, vfln chuy6n vd cho thue kho bai tiong ndm 2020 dqt
90,32yo so v6i k6 ho4ch vd bing 106',73yo so v6i thuc hi6n cirng kj,.

Hopt d0ng dich vu thuong mpi ph6n phoi cac sAn phdm bia Hd NQi cria C6ng ty c6
tinh ch6t mta vu, nh6 16 vd chiu t6c d6ng tr.uc titip bdi chinh s6ch cira Nhd nu6c trong

5
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viQc phdng ch6ng tdc h4i rugu bia vi tinh hinh dich benh. C6ng ry da drmg ho4t dQng
phen pnOi Uia tir thring 12/2020 do hopt d$ng kh6ng hipu qu6.

Tai thdi di6m lltttZ2OZ0, c6c chi sO phin anh kha nlng thanh todn, hQ sO Nq ph6i
trd/Ydncht sd hfru, Vdn luu dQng rdng cfa COng ty 0 muc an todn theo quy dinh.

Lqi nhufln sau thuti ndm 2020 cta C6ng ry le am 0,487 rj. d6ng, t6 tty t<ri tintr O6n

thdi iti6m ngdy 3l/t212020lA 1,87 ty d6ng, c6c chi s6 phin 6nh kha nlng sinh ldi kh6ng
dim b6o.

3. .f Xitin cfra Ban ki6m soit:

- DC nghi C6ng ty t5ng cucmg c6ng t6c ki6m tra, kiiSm so6t, gi6m s6t chit chc tinh
hinh SXKD, ki6m so6t chi phi, quin ly tinh hinh tdi chinh cria COng ty nhim kip thoi
ph6t hiQn, c6nh b6o dd ch6n chinh kip thdi ho4t etQng quin lj, nhim b6o todn vi phit
tri6n v6n.

- COng ty cAn ri so6t vd c6 gi6i ph6p gi6m tj lQ n6p chai 15i h6ng, ki6m sodt viec
thgc hiQn dinh mric nguy6n nhi0n vflt ligu qu6 trinh sin xuSt dti ndng cao hiQu qui san
xu6t.

- C6ng ty cAn tich cuc m0 rQng, ph6t tri0n thi trudrng, tim ki6m th0m kh6ch hdng
mdi rl0 cung c6p nip crai nhlm t[ng doanh thu, lgi nhuan. Ddng thdi COng ty cAn rd so6t
quy hopch, d6nh gi6 t0ng the hiQn trAng hQ th6ng nhd xu0ng, kho tdng, b6n bAi d€ xAy
dung k6 ho4ch sria chiia O6i vOi c6c hqng muc dd xu6ng c6p, tim ki6m AOi tac nhim khai
thdc t6i da lqi th6 co s*i h? t6ng hiQn c6. ,

- EA nghi c6ng'y tdng cudrng c6ng t6c quan ly tei chinh, thUc hiQn dring quy dinh
quin ly cOng ng phii,thu, phii tr6, t4m ring vd hoan fng.

- E€ c6 co s0 d*.nh gi6 hiQu qui cong viQc, n6ng cao ndng suAt lao dQng, cOng ty
cA,n xem x6t, nghidn c{ru x6y dpg 14i mO hinh tO chfc, chr?c ndng, nhiQm vp cria cdc b0
ph0n trong C6ng ty, df,m b6o t6 chric lao dOng khoa hgc, sri dung hiQu qu6lao <tQng.

- D6 nghi COng r! tiep flrc rd so6t, sira OOi, UO sung dd ban hdnh Quy ch6/Quy dlnh
phir hqrp v6i c6c quy tlinh tai Lupt doanh nghiQp, Luflt chimg kho6n vi c6c vdn bin ph6p

luflt cria Nhd nudc c6 h,riQu lgc tir ndm2021.

- De nehi Ban gi6m d6c tiOp tuc theo s6t c6c Nghi quy6t cria DHDCD vd HDQT
trong c6ng t6c diAghanh hopt dQng SXKD cria COng ty, b6o c6o k6t qu6, ti6n dd ciing
nhu c6c vu6ng m6c khb khin vd d6 xuAt xin;i kitin chi tlao kip thdi vdi HDQT.

III. Brlo c{o tr1 ddnh gi6 k6t qufr ho4t tlQng cfia Ban ki6m soit vir cria cic
thinh vi6n Ban ki6rxl soft.

L. 86o c6o dinh girfl k6t qufr ho4t tlQng cfla Ban ki6m soi{t:
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Tr6n co s& quyiin, nghia vu va tr6ch nhiQm 116 quy dinh tai Luflt Doanh nghiQp,
' DiAu lQ cria cdng ty, vdi kct quf, ho4t ilQng nhu d[ n0u tren, Ban ki6m so6t tg d6nh gi6

ktit qu6 hoat d6ng nhu sau:

Ban ki6m so6t d5 ph6t huy tot chric ndng trong viQc gi6m s6t HDeT, Ban gi6m
d6c trong viQc qu6n trf vd Aieu dantr C6ng ty.

- Hodn thanh vi$c th6m clinh b6o c6o tinh hinh kinh doanh, bfo c6o tdi chfnh n6m
vd 6 thdng cta c6ng ty.

- Trong qu6 trinh thgc hiQn nhiQm vq, Ban kii5m sorit d6 c6 116 xu6t, kiijn nghf v6i
HEQT sria d6i. b6 sung c6c quy ch6, quy dinh d6 kfp thdi cflp nhat circ quy rfinh m6i
nh6m th5ng nh6t, clong bQ vd t6ng culng cdng t6c qu6n tri, hodn thiqn h9 th6ng ki6m so6t
nQi bQ, d6p img y6u cAu qu6n li hoar cIQng SXKD cria C6ng ry.

- Ban ki6m so6t d6 td chrlc c6c phi€n hqp dinh lcj,theo dring quy dinh cta Luflt
Doanh nghiQp vd EiAu lQ cong ty. D6 gi6i quytit kfp thdi c6c c6ng viQc phrtt sinh, ngodi
c6c cuQc hqp tryc tii5p, Ban ki€m sorit thucnrg xuy&r trao d6i, t6iv kien c6c Kicm loat
vi6n qua thu diQn tri.

2' Efnh gi{ k6t qufr hogt tl0ng cria cfc thirnh vi6n Ban ki6m so6t:

Thanh vi6n Ban ki6m so6t d6 thgc hiQn dring quydn, nghia w vd tr6ch nhiQm quy
dlnh t4i Luflt Doanh nghiQp, Dieu lQ cria C6ng ry. 

' e -- i

Thanh vi6n Ban ki6m sodt ct5 hoan thanh t6t chric tr6ch nhiQm vu theo sg ph6n
c6ng dE rtugc Ban ki6m sorit th6ng ntrft.

IV. K6 ho4ch ho4t rlQng cria Ban ki6m sor{t nim 202r:
Eis thgc hiQn quytin, nghia w vd tr6ch nhiQrn theo dfng quy elinh Luflt doanh

nghi$p vd Ei6u 'lQ COng U, Ban ki6m so6t xdy dung ktl hoach rr.ai oO"g nam zLzt voi
nhirng nOi dung chinh nhu sau:

- Ti6p tpc tdng cudrng viQc thlrc hi6n gi6m s6t, ki6m ffa tfnh hgp ly, hqrp ph6p,
tfnh trung thuc vd mric dQ ctln trgng trong quin lf, rli6u hanh ho4t dQng kinh doanh cria
C6ng ty.

- Gi6m s6t HQi il6ng quAn tri, Ban Girim d6c trong viQc quan ly vd rli€u hdnh
cong ty, viQc thqc hiQn cric Nghi quytit cria D4i hQi ct6ng ,o oorg.

- Xem x6t tfnh hqp ly c6c quy chtl, quy dinh, vdn ban qu6n ly npi b0 do c6ng ry
ban hdnh.

- Gi6m s6t viQc thgc thi, c6ng b6 th6ng tin cria C6ng ty theo c6c quy dinh cria

. Luflt chring kho6n vd c6c vd.n b6n ph6p luflt c6 1i6n quan.

- RA sorit hqp d6ng, giao dich v6i nguli c6 li6n quan thuQc th6m quyAn ph6 duyQt
cria HDQT ho{c EHDCE d6 kip thoi dua ra c6c khuy6n nghi.
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- ThUc hiQn thAm dinh tinh dAy dri, hqrp ph6p vd trung thgc cria b6o c6o tinh hinh

kinh doanh, b6o c6o tii chinh 06 th6ng vir n6m cta C6ng ty.

B6o c6o ndy dd dugc #rt ch c6c thdnh vi6n Ban ki6m so6t nh6t tri th6ng qua, kinh
trinh Eai hQi d6ng c6 d6ng.

Ban ki6m so6t xin chAn thdnh cim crn HQi et6ng qu6n tri, Ban Gi6m ddc, c6c

phdng chric n[ng vd cdc quy vi C6 AOng da ph6i hgp, t4o cli6u kiQn thuan lqi de Ban

ki0m so6t thyc hiQn nhiQm vp dugc giao.

Xin kinh chric sric kh6e d6n c6c quy vi <tai bi6u vd quy cO d6ng tham du Dai hOi.

Chric Dai h0i thdnh c6ng t6t dgp!

TM. BAN KTEM SOAT

Tru6'ng ban
Noi grhi:

- 
.. ^. -;. a .- Eai hQi tt6ng c6 tl0ng;

- LuuBKS.
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TONC CONC TY CP
BrA - RrIeu - NGK ua NOr

couc rY cP slo ni
BLA.-RuqU-NGK

so: /A i rcrr-HDQr

Noi nhQn:
. DHDCE;
- I-1DQ f, BKS;
- Luu: TCI{C.

.'q,

CQNG HOA XA UgT CHU NGHIA VITT NAM
. DQc lap - Tg do - H4nh phric

\ - t ^-t2
Hdi Phdng, ngdy J./J. thdng U.).. ndm 2021

NG QUAN TRI
CH

TO TRiNH
V/v th6ng qua 86o cr{o tiri chfnh tli tlugc ki6m to6n nim 2020

phucrng 6n phin ptr6i tgi nhu$n nfun 2A20r'
chi tri c6 tr,l'c, trfch lflp vi sfr dgng c6c quf.

Kinh trinh: DHDCD thudrng ni6n ndm 2021
COng ty cO phen Bao bi Bia - Rugu - Nu6c gi6i kh6t.

CEn cir Lupt Doanh nghiQp sO SglZOZOlQHl4 dugc Qu6c hQi nu6c CQng hda
xd hdi chri nghia ViQt Nam kh6a XIV, lcj,hqp thir 9 th6ng qua ngdy 171612020, c6
hi6u luc thi henh tir ngdy 0ll0ll202l;

Cdn cir Di0u lQ C6ng ty cO phAn Bao bi Bia - Rugu - Nu6c gi6i kh6t dugc
DHDCE th6ag qua ngdy 261412018;

H6i ddng qu6n tri kinh trinh Dai hQi c6c cdng vi6c nhu sau:
1. B6o c6o thi chinh cho ndm tdi chinh ki5t thr'rc ngdy 3lll2l2}20 dd duqc

COng ty TNHH dich vU vd tu vAn Tdi chinh kri to6n vd kii5m todn Nam ViQt ki6m
to6n dirng quy dinh.

2. NEm 2OZA, vi gip nhiAu U5t tqi trong sAn xu6t, kinh doanh, BALPAC
kh6ng c6 lgi nhufln.

Do v{y, HQi d6ng qu6n tri BALPAC kinh dO nghi DAi hQi thdng qua:
1. B6o c6o tdi chinh ndm 2020 dd dugc ki6m to6n.
2. Kh6ng chi trA cO tric ndm2020 vi kh6ng trich lflp c6c qu!. C6ng ty sE chiI

trA c6 trlc vi trich l6p c6c quf khi sin xu6t, kinh doanh c6 hiQu qu6 theo quy ctlnh
cua ph6p luQt.

Kinh trinh Dpi hQi d6ng cO d6ng xem x6t vd th6ng qua.

COt'tC

CO PHAN BAO

IIA.HUdU

GIAIKHA

"+

Quang Thanh



s6, 106 /rrr-HDer
Hai Phdng, ngdy .5.t1.. thang .C)3. ndm 2021

TO TRINH
Vd viQc th6ng qua kd ho4ch sin xufft, kinh doanh n5m 2A21

Kinh trinh: EHDCD thudng ni6n ndm 2021
C6ng ty 16 phen Bao bi Bia - Rugu - Nu6c gi6i kh6t.

Cdn cir Lupt Doanh nghiQp 
"O 

SSIZOZ0/QH14 dugc Qu6c.h0i nudc CQng

hda x6 hQi chu nghia ViQt Nam kh6a XIV, 1"I hqp thir 9 thdng qua .ngdy

171612020, c6 hiQu luc thi hdnh tir ngdy 0ll0ll202L;
Cdn cir Ei6u lQ C6ng ty c6 phAn Bao bi Bia - Ruqu - Nu6c gi6i kh6t dugc

EHDCD th6ng qua ngdy 261412018,
6ng ty kinh trinh Dpi hQi ddng c6 d6ng th6ng qua k6
ndm 2021 nhu sau:

Kfnh trinh Dai hQi
TrAn trgng./.

d6ng xem x6t, th6ng qua./

T.ONG CONC TY CP

BrA - Ruou - NGK HA NoI
CONC TY CP BAO Bi
BrA-RuqU-NGK

HQi d6ng qu6n tri C
sin xuAt kinh doanh

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
EQc l$p - Tg do - H4nh Phric

Noi nhpn:
. EHECE;
- HDQT, BKS;
- Ltru: TCHC.

s QUAN Try

t<H2021Chi ti6u Don vi tinh TH 2020

45,566 i00,54TOng doanh thu Tf il6ng 45,320

36,635 40,594 110,81Trong dd doanh thu SXCN Tj,d1ng
315,26 350,00 111,02Sfln lu-crng nIp chai cfc lo4i TriQu nip

Dich vu cdu cing Tdn 10.968 14.000 127,64

Doanh thu dich vg, kh6c Tf d6ne 3,432 4,762 138,75

NOp ng6n s6ch Tf ddng ?5
J)J

?5 100,00

(0,487) 0,183Loi nhuAn tru6c thu6 Iy Oong

Lucrng BQ cua 1 NlD/thang TriQu d6ng 5.998.000 8.206.000 136,81

Mrlc c6 tic o//o 0 0

CO PHAI

ang Thanh

o,//o

GIAI

't



s6: ,lCf /rrr-HDer
Hdt Phdng, ngdy .,i1.. tha"g ..3.. ndm 2021

TO TRiNH
V/v thdng qua phuong 6n phffn ph6i lgi nhu$n k6 ho4ch 2021

mirc cA t,fr" dB ki6n 2021.

Kinh trinh: DHECD thudrng ni6n ndm 2021
COng ty c6 phen Bao bi Bia - Rugu - Nu6c gi6i kh6t.

Cdn cri LuQt Doanh ngtrlpp s6 SSIZOZ0/QH14 dugc Qu6c hQi nu6c C.6ng hda
x5 hQi chri nghia ViQt Nam kh6a XIV, Li hqp thir 9 th6ng qua ngdy 171612020, c6
hiQu luc thi henh tir ngiy 0ll0ll202l1"

CEn cir EiAu lQ COng ty c6 phAn Bao bi Bia - Rugu - Nu6c gi6i kh6t dugc
DHDCD th6ng qua ngdy 2614.12018,

Ndm 202| vi ph6i khic phpc, th6o g0 nhi6u kh6 khdn sau ndm 2020,
BALPAC dg kitin lqi nhuAn chi <tpt dugc 183 triQu d6ng.

HQi d6ng quin tri kinh dO nehi Dai hQi th6ng qua:
1. Kh6ng x6y dpg phucrng 6n phdn ph6i lqi nhuan kO hopch 2021.
2. Kh6ng chi tri c6 trlc ndm2AZl.
3. COng ty sE chi tri c6 tric khi san xu6t, kinh doanh c6 hiQu qu6 theo quy

dlnh ctra ph6p luQt.
Kinh trinh Dai hQi d6ng cO d6ng xem x6t vd thdng qua.
TrAn trgng./.

r6NC CONC TY CP
BrA - RuoU - NGK HA Noi

CONC TY CP BAO Bi
BrA-RugU-NGK

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- HDQT HABECO (tl6 b5o c6o);
- HEQT, BKS;
- Luu: TCHC.

.E

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIBT NAM
DQc lfp - Trp do - II4nh phric

G QUAN TRI
CH

ng Thanh

COttC

CO PHAN BAO

BlA.NUdU

GIAI

4
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/

i



TONG coxc Ty cp
BrA - Rrrgu _ NGK ua xOr

cor{G Ty cp sao ni
BrA_RrIgu_NGK

ceNG HoA xA Hgr csu
EQc lgp - Tg do -

Ncnia vrET NAM
Hqnh phric

TO TRiNH
V/v quy6t todn mri.c thir lao ki6m nhi6m

cria HQi tl6ng quin tri vi Ban Ki6m so6t thgc hiQn nem 2020
vir th6ng qua mric tht lao ki6m nhiQm r.6 rroa"r, nrm 202r

Kinh trinh: DHDCD thucrng ni6n n6m i"ozt
cong ry c6 phan Bao bi Bia - Rucru - Nu6c gi6i kh6t.

can cri Lupt Doanh nghi6ps6 5gl202o/QH14 duo'c eu6c h6i nu6c cQng hoaxd hQi chri nghia vi6t Nam kh6; {IV,r.} r,qplh;9 th6ng qua ngdy 171612020, cohi6u luc thi hdnh |u ngdy 01101/2021;
cdn cir Ei6u 16 cdng ty c6 phdn Bao bi Bia - Rr-rcru - Nu6c giai kh6t dugcDHDCE th6ng qua ngdy ZetqtZOtS,

j?1 d6nq qra} {i c6ne 
-ty "6 

phan Bao bi Bia - Rusr,r - Nu6c gi6i kh6t krnh,:lrh Dai hOi u6T .6,9.o^rg t[o"g qua quy6r roa" mirc thu lao ki6m nhi6m cfia H6id6ng qu6n tri vd Ban Ki6m so6t thuc hi6n ndm 2020 vd rnric tht lao ki6m nhi6m k6hoach ndm202l nhu sau:
I. Tinh hinh thuc hiQn
Tai Dai hQi ddng c6

nim 2020:
dgrg thuong ni6n n[m p}Z}.cria C6ng ry ngdy
tht lao ki6m *ie- cria ilqi d6ng qu6n iri ua fl*

s6: i{C{trrr-HEer Hdi Phdng, ngdy ,J1.. thring ..3... ndm 2021

24t6t2020 , dd th6ng qua mric
KiiSm so6t nlm 2020 nhu sau:

Ban Ki6m so6t nhu sau:
nay dd chi thi lao cho cdc thAnh 6n Hdi qu6n tri vd

stt

I
2 Thdnh vi6n
-
-) Ban kiT so6t 1.500.000
4 soiitThdnh vi6n Ban 1.000.000
5 Thu 1.000.000

stt Chri'c danh S6
ngucri

Mri'c tht lao
(\rND/th6ns)

Thinh ti6;-
(VND/Th6ne)

1 cht 01 3.000.000 3.000.000
2 Thdnh vi6n 02 2.000.000 4.000.000
aJ Tru&ng Ban ki6m so6t 01 1.500.000 1.500.000

,{

HEQr

I

Chric danh Mric thi trao (VNE/th,ing)
Chir 3.000.000

2.000.000



4 Thanh vi6n Ban ki6m soat 1.000.000 2.000.00002
5 1.000.000 1.000.000Thu kf C6ng ty 01

11.500.000T6ng cQng

T tht lao ki6m nhiem ctra HDQT vd BKS dd thuc hiQn trong ndm 2020
ld 11.500.000 x 12 th6ng: 138.000.000'\rND.

II. Mfrc tht lao 
"tu 

n$i tl6ng quin tri vh Ban Ki6m soit k6 ho4ch n[m
2020-.

Tr6n ccv sd tinh hinh thlrc t6, HQi d6ng QuAn trf C6ng.ty kinh da nghi Dai hQi

d6ng c9 <l6ng th0ng qua mtc thtr lao ki6m nhiQm ctra HQi <16ng quin tri, Ban Ki6m
so6t kC hopch ndm202l giii nguy6n nhu thUc hiQn ndm 2020.

Kinh trinh Eai hQi d6ng 
"6 

d6ng xem x6t, bi6u quy6t th6ng qua.

Nai nhin: .

- D}DCD;
- FIDQT, BKS;
- Luu: TCHC.

G QUAN TRI
TICH

ng Thanh

CONG TY

CO PHAN

BIA.RUdU.

GIAIK

'r
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ToNG cOxc Ty cp
BrA - Rrlgu _ NGK sa x6r

coNG Ty cp Bao si '

BIA_RrIgu-r{GK

ceNG Ho.t xA
DQc Iflp

cHu NcHia vrET NAM
do - H4nh phric

G QUAN TRI

HQI
-Tu

so, /itj rcrr-r{Eer Hai Phdng, ngdy .1.4.. thdng ..,1.. ndm 2021

v6 viQc ur g,#3;H#r6ng qu6n tri
Ir;a chgn elon v! ki6m torin 86o 

"ao 
tai 

"irfnh 
nim 2027

Kinh trinh: DHECD thuong ni6n n6m 2O2l
C6ng ty cd phAn Bao bi Bia _ Rucru _ Nu6c gi6i kh6t.

cdn .f L,"t 
-Porh nghiQp s6 sgr.zozo/eHl4 dusc eutic hgi nu6c c6ng hoaxd h6i chri nghia viQt Nam khouxrv, ki hqplhu 9 th6ng qua ngdy 171612020, cohi6u luc thi hdnh.tu ngdy 0I/0U2021;

c'n cri Di6u 16 c6ng ry c6 phan Bao bi Bia - Rucr,u _ Nu6c gi6i kh6t dugcDHDCD th6ng qua ngdy ZedDOrc, .

H6i d6ng quan trf kfnh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thu&ng ni6n ndm 2021c6ng.ty co phan Bao bi Bia - Rucru - Nu6c giel ichat th6ng qua vi6c ty quy6n choH6i d6ng quAn trj C6ng ty lsa ch-on d-r;ili?* .a" nhu sau:I. Ti6u thrirc lga chon c6ng ty ki6m todn
1. Ld c6ng ry ki6m to6n duqc uy ban chimg kho6n Nhd nu6c ch6p thupnkidm to6n cho 

"+:izchirg ph,ahdrh, 
"id- ;6; ;;;a-"#;kd;"* chimg kho6n.2. Doi ngfr ki6m to6n vi6n c6,trinh d0 ve kinh nghi6m.

3. C6 uy tin vA ch6t luqng ki6m to6n.
4. Edp fmg dugc y6u cAu cria c6ng W ,6 pham vi vd ti6n d0 ki6m toin.5. c6 mric phf ki6m todn hqp ry, frui rrqp uJi .rr6t r"-rg r.ia- to6n.
trI. Dg kiSn cria HQi tl6ng q,ran i.|

1 , 1 
HQi d6ng 

?y?" 
t.i i{ 5ieir rya chon: c6ng ry TNHH dfch vu vd tu v6n Tiichinh kC to6n vd ki6m to6n Nam ViQt. a

Kinh trinh Dai hQi xem x6t-th6ng qua riy quygn cho HQi d6ng quan tri c6ngty thgc hiQn c6ng vi6c tr6n theo dring qifdinh-hiQn hdnh.
TrAn trong.

Noi nhQn:
- DHDCD;
- HEQT, BKS;
- Luu: TCHC.

T

CO PHAN

BIA.RUdU

GIAI

ng Thanh
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Điều 23. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ........................ 15 
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Điều 35. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị .................................................................... 24 

Điều 36. Người phụ trách quản trị công ty ........................................................................ 24 

VIII. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG 

TY   ................................................................................................................................... 24 

Điều 37. Tổ chức bộ máy quản lý ..................................................................................... 24 

http://www.balpac.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT Website: http://www.balpac.com.vn/ 
Số 38 đường Ngô Quyền - Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng          Tel: (+84)2253837257        Fax: (+84) 2253837137   

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  - 3 - 

Điều 38. Người điều hành Công ty ................................................................................... 24 

Điều 39. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc ......................... 25 

Điều 40. Thư ký Công ty ................................................................................................... 25 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

Điều lệ này của CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT dưới 

đây gọi là "Công ty", là một công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua 

ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019. 

Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những 

quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Điều lệ này được các cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức chính thức vào ngày …… tháng …… năm 2021. 

 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Định nghĩa 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại và quy định tại Điều 5 của 

Điều lệ này; 

b) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết 

về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Luật Doanh nghiệp có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

e) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần 

đầu; 

f) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo 

quy định tại Điều lệ Công ty; 

g)  Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người 

điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty; 

h) Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật 

Chứng khoán; 

i) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một (1) cổ phần của Công ty; 

k) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

l) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của 

Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua 

bằng nghị quyết; 

m) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con; 

và 

n) Việt Nam là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

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, bổ sung hoặc văn bản thay thế chúng. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu 

nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và 

thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty: 
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- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT 

- Tên tiếng Anh: BEER - ALCOHOL - BEVERAGE PACKAGING JOINT STOCK 

COMPANY 

- Tên viết tắt: BALPAC 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của 

Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 

- Địa chỉ: Số 38 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng. 

- Điện thoại: (+84) 225 3 837 257 

- Fax: (+84) 225 3 837 137 

- Email: balpac@habeco.com.vn 

- Website: www.balpac.com.vn 

4. Công ty có một (1) người đại diện theo pháp luật. Giám đốc là người đại diện theo pháp 

luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 

lệ này và trong Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. 

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để 

thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và 

trong phạm vi luật pháp cho phép. 

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo 

Điều 60 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô 

thời hạn. 

 

III.  MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1  
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng kim loại 

2599 

(Chính) 

2  
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 

Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 

1702 

3  Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623 

4  
Sản xuất sản phẩm từ plastic 

Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic 

2220 

5  
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất vật tư chuyên dụng cho ngành thủy tinh 

3290 

6  

Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước ngọt, nước giải khát, nước tinh 

khiết 

4633 

7  
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ các loại rượu, bia, nước giải khát 

4723 

8  

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Bán buôn bao bì cho ngành rượu, bia, nước giải khát; 

nguyên vật liệu, phụ gia cho ngành rượu, bia, nước giải khát; vật 

tư chuyên dụng cho ngành thủy tinh 

4669 

9  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

10  Bốc xếp hàng hóa 5224 

11  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

12  
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

(trừ quầy bar) 

5610 

13  
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với 

khách hàng 

5621 
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STT Tên ngành Mã ngành 

14  
Dịch vụ ăn uống khác 

(trừ quầy bar) 

5629 

15  
Dịch vụ phục vụ đồ uống 

Chi tiết: Quán rượu, bia, nước giải khát (trừ quầy bar) 

5630 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: 

a) Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển 

sản xuất kinh doanh, nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, ổn định thu nhập cho người lao động, 

tăng cổ tức cho các cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty. 

b) Công ty có thể có các mục tiêu khác trong quá trình hoạt động phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

1. Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại 

Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh 

và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

2. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty 

phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành 

liên quan. 

 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt 

Nam). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.000.000 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 đồng Việt Nam/01 cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù 

hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. 

Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 15, 

Điều 16 của Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của 

Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội 

đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng 

quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông 

và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các 

cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. 

 6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được 

quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại 

cổ phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu 

đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung 

theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn mười bốn (14) 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 hai (2) tháng kể từ ngày thanh 

toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty 

(hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp 
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chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận 

cổ phiếu. 

4. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do Công ty phát hành thì 

quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra. 

5. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ 

đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. 

Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh (nếu có) từ việc cấp lại cổ 

phiếu mới. 

Điều 7. Sổ đăng ký cổ đông 

1. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này 

ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông. 

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty; 

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ 

phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp; 

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số 

doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; 

e) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần. 

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc hoặc các tổ chức 

khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích 

lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông. 

4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công 

ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc 

được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông. 

5. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu 

của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ này. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành 

có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Điều 9. Chào bán cổ phần 

1. Chào bán cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán 

và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. 

2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: 

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; 

b) Chào bán ra công chúng; 

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ. 

3. Chào bán cổ phần của Công ty thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng 

khoán. 

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ 

ngày hoàn thành đợt bán cổ phần. 

Điều 10. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy 

định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển 

nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các 

quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần 
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từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 11. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp) 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ 

phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại 

và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài 

chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu là bảy 

(7) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp 

không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn 

trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 

3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân 

phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. Trường hợp 

không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị 

mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ 

phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký 

mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của 

Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có 

toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm 

thu hồi (bảy (7) ngày làm việc). Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót 

hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

Điều 12. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 

  1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi 

quyền, nghĩa vụ của Cổ đông quy định tại Điều lệ này có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ 

phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng 

cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến 

Công ty trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết 

về các vấn đề quy định tại khoản này. 

  2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều 

này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định của Công ty được Hội đồng 

quản trị phê duyệt tùy từng thời điểm cụ thể, trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ 

phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định 

giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba (3) tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và 

lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

Điều 13. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty 

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc 

toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:  

  1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của 

từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần 

do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

  2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá 

mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc Công 

ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá 

thị trường. 

  3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ 

trong công ty theo trình tự, thủ tục sau đây: 
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a) Quyết định mua lại cổ phần của Công ty phải được thông báo bằng phương thức để 

bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày quyết định đó 

được thông qua. Thông báo phải gồm tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty, tổng số cổ phần và 

loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn 

thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông bán cổ phần của họ cho Công ty; 

b) Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng 

phương thức để bảo đảm đến được Công ty trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông 

báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa 

chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương 

thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty 

chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên. 

  4. Việc mua lại cổ phiếu của Công ty quy định tại Điều 13 của Điều lệ này phải đáp ứng 

các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. 

 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

a) Đại hội đồng cổ đông; 

b) Hội đồng quản trị; 

c) Ban kiểm soát; 

d) Giám đốc. 

 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 15. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có các quyền và 

nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm 

về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền 

biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc các 

hình thức khác do pháp luật quy định, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một 

phiếu biểu quyết;   

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ 

này và pháp luật hiện hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 

của Luật Doanh nghiệp; 

d) Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà 

họ sở hữu; 

e) Xem xét, tra cứu, trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông (tên và địa chỉ liên lạc) 

trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g) Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương 

ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 12 

Điều lệ này; 

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các 

quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 
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k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố 

theo quy định của pháp luật; 

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

i) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.  

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các 

quyền sau: 

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các 

quy định tại Khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu 

quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

c) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, 

báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch 

phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, 

bí mật kinh doanh của Công ty; 

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành 

hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có các 

nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, 

mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 

và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ 

sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

e) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng 

văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến 

nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào 

chương trình họp; 

f) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ này. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc 

Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng 

cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề 

cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty; chấp hành nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền 

cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. 

3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã cam kết mua. 

4. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình 

thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông 

rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó 

và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản 
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nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại 

xảy ra. 

5. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

6. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và 

pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ 

chức, cá nhân khác. 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, 

cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với 

Công ty. 

8.  Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông  

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm 

quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông họp thường niên được tổ chức mỗi năm một lần 

và trong thời hạn bốn (4) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không thể tổ 

chức trong thời hạn trên, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (6) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp 

Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt 

Nam. 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn 

địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. 

Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng 

yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường 

hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Khi số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định; 

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này yêu cầu triệu 

tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý 

do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được 

lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan; 

d) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp; 

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

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như 

quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm 

d Khoản 3 Điều này.  

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát 

phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 3 Điều 

140 Luật Doanh nghiệp.  
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c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điểm b Khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm c 

Khoản 3 này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp 

và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại 

hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông 

chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở, đi lại. 

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật 

Doanh nghiệp. 

Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

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

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết 

định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

(đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

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

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

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

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp 

thuận khi xét thầy cần thiết; 

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c) Báo cáo của 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; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Giám đốc; 

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; 

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết; 

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và 

việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ Ngày 

thành lập; 
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n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

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

p) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của 

Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty; 

q) Công ty quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 

của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán; 

t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

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

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa 

ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 19. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự 

họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua 

một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định 

của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy 

quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy 

quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng 

ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy 

quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó 

chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn 

có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:  

a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành 

vi dân sự; 

b) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

c) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một 

trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc 

họp được triệu tập lại. 

Điều 20. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có 

hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông 

dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và 

nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi 

cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các 

cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong 

trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi  

để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (2) cổ đông (hoặc 

đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các 

cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp 

được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc 

loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua 
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đại diện theo uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ 

đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực 

tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu 

quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy 

định tại Điều 22, 23 và Điều 24. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền 

với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc 

phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm 

các cổ phần cùng loại. 

Điều 21. Triệu tập họp, chương trình họp, và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại 

Khoản 3 Điều 17 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không 

quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố 

thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 

hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

e) Dự thảo nghị quyết của Đại hội cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách 

và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 

soát viên; 

f) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

g) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông đến từng cổ đông có quyền dự 

họp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 

thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin 

điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu 

của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải 

gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm 

nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày 

mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ 

đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ 

đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không 

được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn 

đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

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

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết; 

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 15 của Điều lệ này có quyền 

kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm 

bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc 

Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 

số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 
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địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và 

nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị liên quan 

đến Khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 4 Điều này; 

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ 

phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này; 

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông; 

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

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định 

tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc 

họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 22. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 

50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 

1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ 

ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp 

lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu 

quyết. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 

2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày 

kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được 

tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo 

một trong các hình thức sau đây:  

a. Trực tiếp tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

d. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông. 

Điều 23. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải 

thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình 

tự sau: 

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo 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 theo uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông 

thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được 

tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại đại hội, số thẻ tán 

thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng 

đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không 

tán thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ từng vấn đề được chủ toạ thông báo ngay sau khi 

tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc 

giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ toạ; 

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy 

quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia 

và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để 
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cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó 

không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản 

trị khác làm chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp 

Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 

còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp 

không bầu được người làm chủ toạ, thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ 

đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm 

chủ toạ cuộc họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao 

nhất được cử làm chủ toạ cuộc họp; 

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của 

chủ tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong 

phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong 

nội dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và 

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

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả 

các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những 

hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 

trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có 

ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được 

đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực 

của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, 

hợp lý khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không 

tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của 

cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông. 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự 

họp tối đa không quá ba (3) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được 

hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

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

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, 

thảo luận và biểu quyết; 

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến 

hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định 

tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp 
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để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua 

tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết 

bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật 

Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 24. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua  

1.  Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 

65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;  

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty; 

đ) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 

này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông 

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

Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông 

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

Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp;  

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu 

quyết chậm nhất mười lăm (15) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh 

sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ này. Yêu 

cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 

Điều 21 Điều lệ này; 

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

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

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá 

nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với 

cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 

với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của 

cổ đông; 

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

e) Phương 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 được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

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

sau đây: 
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a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của 

người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu 

lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước 

khi kiểm phiếu;  

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời 

điểm kiểm phiếu. 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý 

kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử 

là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu 

quyết. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải 

có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, 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 phương thức gửi phiếu biểu quyết, 

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

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

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

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, của người kiểm phiếu và của người 

giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu 

trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không 

trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười 

lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế 

bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể 

từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được 

thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được 

số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết 

tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 26. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng 

tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

về từng vấn đề trong chương trình họp; 

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 

đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 

biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 

tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
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i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên 

bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị 

tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc 

chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 

cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới 

chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 

nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 

dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm 

Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông 

tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ 

đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của 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 trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực 

hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 3 điều 24 Điều lệ này; 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

Điều 28. Hiệu lực nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc 

từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập họp và 

thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ này. 

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ này, thì các nghị quyết 

đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài 

có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền. 

 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 29. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 

  1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

  b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;  

  c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị của công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên 

Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác. 

  2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều 

hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng 

và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này. 
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Điều 30. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị  

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản 

về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công 

bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ học vấn; 

c) Trình độ chuyên môn; 

d) Quá trình công tác; 

e) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty 

khác); 

f) Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có); 

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

h) Các thông tin khác (nếu có); 

i)  Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các 

lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Điều lệ này, Hội đồng quản 

trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công 

bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo 

quy định của pháp luật. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 29 của Điều lệ này. 

Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là mười 

một (11) người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (5) năm; thành viên Hội 

đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên 

Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng 

quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành 

viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội 

đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội 

đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong 

trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 

160 Luật Doanh nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các 

quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công 

ty. 
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Điều 32. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội 

đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

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

Công ty; 

b) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

c) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

d) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua; 

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết 

hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ 

công ty quy định; quyết định tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của những người quản lý 

đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông 

ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

e) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của 

doanh nghiệp khác; 

f) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành cũng như quyết định lựa 

chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với 

người điều hành đó; 

g) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

h) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở 

hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; 

i) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật 

Doanh nghiệp; 

k) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ 

phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

l) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty; 

m) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt 

động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của 

công ty; 

n) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

o) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người điều hành khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hằng ngày của Công ty; 

p) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

q) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy 

định của pháp luật; 

r) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh 

nghiệp; 

s) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy 

định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
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3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao công việc và thưởng. Thù lao công 

việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản 

trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo 

nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định tại cuộc họp thường niên. 

5. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục 

riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại 

cuộc họp thường niên. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác 

ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả 

thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần 

trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 

và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc 

họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

8. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi 

có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những 

trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ 

Công ty. 

Điều 33. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số 

các thành viên Hội đồng quản trị.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm 

chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, 

Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn 

từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm 

vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch 

Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành 

biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi 

cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các 

thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị 

theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng 

quản trị. 
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Điều 34. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 

họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ 

trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và 

ngang nhau thì các thành viên này bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ 

triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (1) lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất năm (5) người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất hai (2) thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Có đề nghị của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty, 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. 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ 

mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (7) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không 

triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách 

nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông 

báo mời họp chậm nhất là ba (3) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác 

định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông 

báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương 

tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ 

liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu 

kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo 

luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự 

họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên 

dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều 

này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác (nếu có). 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 

01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 

người dự họp. 
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11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy 

quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp 

thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành 

viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía 

có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 35. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban 

do Hội đồng quản trị quyết định có ít nhất ba (3) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản 

trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số 

trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội 

đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu 

quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng 

quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 36. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (1) người phụ trách quản trị 

công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty 

có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có 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; 

đ) 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 Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; 

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

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

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

 

VIII. GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 

Điều 37. Tổ chức bộ máy quản lý 

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó đảm bảo bộ máy quản lý sẽ chịu 

trách nhiệm và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng 

ngày của Công ty. Công ty có một Giám đốc hoặc một Phó giám đốc và một Kế toán trưởng do 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Giám đốc và Phó giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm bằng một nghị 

quyết, quyết định được thông qua một cách hợp lệ. 

Điều 38. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng. 

2. Theo đề nghị của Giám đốc 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 
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chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có 

trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng 

quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo 

quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

thường niên. 

Điều 39. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một 

người khác làm Giám đốc. 

2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự 

giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về 

việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

 3. Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (5) năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. Giám đốc công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 

pháp luật và điều kiện sau đây: 

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b)  Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát 

viên của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn 

của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ; 

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty. 

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

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà 

không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

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

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

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

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

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị 

dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc điều hành mới thay thế. 

Điều 40. Thư ký Công ty  

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (hoặc nhiều) người 

làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định 

pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý 

Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Quyền và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các 

biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành 

chính; 
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e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 41. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 30 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ 

số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử 

theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi 

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 42. Thành phần Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ba (3) đến năm (5) thành viên. 

Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (5) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các 

báo cáo tài chính của Công ty trong ba (3) năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại 

khoản 2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

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

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 43. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; 

việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số 

thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin 

liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản 

trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 
Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh 

nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp 

thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

http://www.balpac.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT Website: http://www.balpac.com.vn/ 
Số 38 đường Ngô Quyền - Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng          Tel: (+84)2253837257        Fax: (+84) 2253837137   

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  - 27 - 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của 

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm 

soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có 

hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa 

điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong 

giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người 

quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều 

hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

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

Điều 45. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (2) lần trong một (1) năm, số lượng thành viên tham 

dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết 

và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào 

biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách 

nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 46. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện 

theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, 

thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ 

tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách 

hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường 

hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của 

pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của 

Công ty. 

 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT 

VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành 

khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành 

viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý 

khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy 

định pháp luật khác. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý 

khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có 

được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý 

khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao 

dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 

50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối 

tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông 

hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết 

này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

 4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi 

ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác 

và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người 

khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các 

đối tượng này không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 

giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị và được 

Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản 

trị không có lợi ích liên quan; 

b) Đối với những giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao 

dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị 

từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, 

những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố 

cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ 

đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 48. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, 

không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 

phạm của mình gây ra. 

  2. Bồi thường. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một 

bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và 

không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên 

hoặc đại diện được Công ty uỷ quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công 

ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không 

có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.  

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải 

thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này 

trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh 

những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 49. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 
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a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ 

liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính 

xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo 

tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông 

qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh 

doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ 

sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại 

diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành 

khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, những sổ sách và 

hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các 

thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính 

năm, sổ sách kế toán và tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi 

khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm 

lưu trữ  tài liệu này. 

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 50. Công nhân viên và công đoàn 

1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 

việc tuyển dụng lao động, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 

khen thưởng và kỷ luật đối với người điều hành doanh nghiệp và người lao động.  

2. Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 

quan đến mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn 

mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ 

này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 51. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng 

năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một 

loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán 

toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định 

này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 

trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện 

trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông 

cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng 

do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách 

nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ 

phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông 

qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 
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5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết 

xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng 

ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng 

tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

 

XIV.  TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN  

Điều 52. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công 

ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 53. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc 

vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 54. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán 

đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định 

pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ 

thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. Trường hợp 

Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn 

ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và 

thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TRÁCH NHIỆM CÔNG 

BỐ THÔNG TIN 

Điều 55. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm 

toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 

theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy 

định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung 

thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài 

chính quý theo các quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 56. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 57. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh 

sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một 
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trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 

tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán sẽ phải được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

5. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được 

tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông 

tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề 

có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

 

XVII.  CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 58. Con dấu 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng Quản trị quyết định về loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của 

Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

 

XVIII. GIẢI THỂ 

Điều 59. Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có quyết định 

gia hạn; 

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế 

có quy định khác;  

d) Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo 

hoặc phải xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 60. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (7) tháng trước khi 

kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công 

ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của 

tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 61. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (6) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi 

có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (3) thành 

viên, trong đó hai (2) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (1) thành viên do 

Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy 

chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân 

viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công 

ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành 

lập và ngày bắt đầu hoạt động. 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 trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: 

a) Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người 

lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Công ty; 
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e) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây sẽ 

được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước. 

 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 62. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền 

và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật 

khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty;  

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác. 

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà 

giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình 

bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp 

phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập để hành 

động với tư cách là làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần (30 ngày làm việc) 

từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các 

bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Toà án. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. 

Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỂU LỆ 

Điều 63. Điều lệ Công ty 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 

Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có quy định pháp luật 

mới khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương 

nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 64. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm XXI chương, 64 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ 

phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát nhất trí thông qua ngày …… tháng …… năm 2021 

và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành năm (5) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. Điều lệ này thay thế Điều lệ của 

Công ty lập ngày 26 tháng 4 năm 2018 và các bản điều chỉnh của nó (nếu có) vào ngày hiệu lực 

của Điều lệ này. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị/Người đại diện theo pháp luật hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng sổ thành viên Hội đồng 

quản trị mới có giá trị. 
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Người đại diện theo pháp luật của  

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT 

(ký tên & đóng dấu) 

 

 

 

__________________ 

NGUYỄN VĂN ĐỌ 

Giám đốc 
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Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 

2020 (“Luật Doanh nghiệp”); 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019 (“Luật Chứng khoán”); 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ Công ty cổ phẩn Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (“Điều lệ Công ty”); và 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ……/NQ-ĐHĐCĐ ngày …… tháng …… năm 

2021. 

 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Bao bì 

Bia - Rượu - Nước giải khát. Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Bao bì Bia - 

Rượu - Nước giải khát (“Quy chế nội bộ về quản trị công ty”) bao gồm các nội dung sau: 

 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai 

trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc; trình tự, thủ tục 

họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và 

các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Giám đốc và những người liên quan. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau.  

a. Quản trị công ty là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: 

+ Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 

+ Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

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

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

+ Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty. 

b. “Công ty” là Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát. 

c. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty. 

d. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 

Công ty. 

e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và 

người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty. 

f. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được theo quy định Khoản 46 Điều 4 

Luật Chứng khoán. 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản 

pháp luật khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. 

Điều 3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm các phụ lục sau: 
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- Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Phụ lục 1 đính 

kèm). 

- Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị (Phụ lục 2 đính kèm); 

- Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị (Phụ lục 3 đính kèm); 

- Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát (Phụ lục 4 đính kèm);  

- Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp (Phụ 

lục 5 đính kèm); 

- Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám 

đốc; và 

- Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người điều hành doanh 

nghiệp khác. 

 

CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

 
Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty  

Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý sau: 

1. Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định 

cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này. 

2. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành Công ty. 

4. Giám đốc  

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu sự giám 

sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

 

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG 

 
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các 

văn bản pháp luật liên quan và Điều 15 và Điều 16 Điều lệ Công ty, đặc biệt là: 

a. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của 

Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 

1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông 

sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu 

đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

c. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty 

công bố theo quy định của pháp luật; 

d. Quyền và trách nhiệm tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được 

uỷ quyền hoặc các hình thức khác do pháp luật quy định, Điều lệ Công ty quy định. Cổ đông 
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có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ 

đông; 

e. Quyền được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần 

phổ thông mà họ sở hữu trong Công ty. 

f. Nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; chấp hành 

nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đồng, Hội đồng quản trị. 

g. Nghĩa vụ cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Trong trường hợp 

nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của pháp luật, cổ đông có quyền đề 

nghị hủy bỏ nghị quyết đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trường hợp các nghị quyết, 

quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua 

nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định 

đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định 

nói trên được miễn trừ trách nhiệm. 

3. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện 

một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác, 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với 

Công ty.  

Điều 6. Trách nhiệm của cổ đông lớn 

1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi ích 

của Công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

2. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG IV: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 
Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 

1. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu 

quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau: 

a. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông; 

b. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

c. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham họp Đại hội đồng cổ đông; 

d. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông; 

e. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông (người có nhiệm vụ chuẩn bị chương 

trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông; quy định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình 

họp); 

f. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông; 

g. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; 

h.  Điều kiện tiến hành; 

i. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

k. Cách thức bỏ phiếu; 

l. Cách thức kiểm phiếu; 

m. Điều kiện để nghị quyết được thông qua; 

n. Thông báo kết quả kiểm phiếu; 

o. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

p. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; 

q. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 
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2. Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Phụ lục số 1 Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty, Công ty không được hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phải tạo điều kiện cho 

cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông hoặc bỏ phiếu bằng 

thư bảo đảm khi cổ đông có yêu cầu. 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa 

điểm và thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp. 

4. Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để 

cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao 

gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu 

điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty. 

5. Hàng năm Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không 

được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Điều 8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên  

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo 

quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tối thiểu phải bao 

gồm các nội dung sau: 

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành 

viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công 

ty, 

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản 

trị. 

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền 

kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên 

quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản 

trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất 

trước thời điểm giao dịch. 

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành 

viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có); 

5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quân trị (nếu có): 

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc; 

7. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác; 

8. Các kế hoạch trong tương lai. 

Điều 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên  

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy 

định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tối thiểu phải 

bao gồm các nội dung sau: 

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên 

Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm 

soát; 

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; 

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm 

quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người 

điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công 

ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công 
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ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất 

trước thời điểm giao dịch. 

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người điều hành khác 

của Công ty; 

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 

Giám đốc và các cổ đông. 

 

CHƯƠNG V: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Điều 10. Thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười 

một (11) người. Thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 31 Điều 

lệ Công ty. 

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức 

và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và có xét 

yếu tố về giới tính; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên 

không điều hành độc lập. 

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo chiếm ít nhất một 

phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiếu thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống. 

3. Công ty cần hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều 

hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

4. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị được theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, phụ lục số 2 Quy chế nội bộ về 

quản trị Công ty. 

Điều 11. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường 

hợp Điều lệ công ty quy định khác; 

c. Thành viên Hội đồng quản tri công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 

công ty khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều 

hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng 

và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.  

Điều 12. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, các văn 

bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, đặc biệt là quyền được cung cấp các thông tin, tài 

liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. 

2. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 10% 

(mười phần trăm) đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao 

dịch khác có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch 

thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp. 
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4. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 

167 Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 

Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị  

1. Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 

32 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước các cổ đông về hoạt động của Công ty.  

3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy 

định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đối xử bình đẳng 

đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty. 

4. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị công ty này. 

Điều 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm chung tổ chức thực hiện công 

việc của Hội đồng quản trị, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 

theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản hoặc thông 

qua các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, việc ủy quyền cho các thành viên Hội 

đồng quản trị khác ký thay được thực hiện bằng văn bản. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc 

họp, triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, 

thông báo nội dung cuộc họp và yêu cầu Giám đốc, Ban kiểm soát hoặc người điều hành khác 

(nếu thấy cần chuẩn bị các tài liệu, báo cáo); 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị theo dõi và đôn đốc quá trình thực hiện các nghị quyết 

của Hội đồng quản trị. 

5. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền 

1. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho thành viên Hội đồng quản trị khác 

thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Là người thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị thực thi các quyền được ủy quyền khi 

Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt. 

b. Ký các văn bản được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. 

c. Trực tiếp phụ trách một số công việc cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công 

và ủy quyền. 

d. Có quyền từ chối nhận ủy quyền khi xét thấy có những điều trái với pháp luật và Điều 

lệ Công ty. 

Điều 16. Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, 

tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công 

ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một 

cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận. 
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5. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kịp thời và đầy đủ với Hội đồng 

quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức 

khác. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao 

dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi 

có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những 

trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ 

Công ty. 

Điều 17. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần theo trình tự, thủ tục 

được quy định tại Điều lệ Công ty và Phụ lục số 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc tổ 

chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước 

cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, trong đó có họ, tên, 

chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào 

biên bản cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thực hiện 

theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Nội dung được đa số thành viên dự 

họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

Điều 18. Thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù 

lao công việc và thưởng dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao và 

thưởng cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.  

Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong 

Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được. 

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm lương, thưởng, thù 

lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty 

con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại 

diện phần vốn góp phải đuợc công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao 

của từng thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài 

chính hàng năm của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản tri nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác 

mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 

Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo 

từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phi đi lại, ăn, 

ở và các khoản chi phi hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại 

hội đồng cổ đông.  

Điều 19. Thư ký công ty 

1. Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả, Hội 

đồng quản trị có thể chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký công ty. 

2. Thư ký công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật. Thư ký công ty không được 

đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của 

Công ty.  

3. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký công ty quy định tại Điều 40 Điều lệ Công ty.  
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Điều 20. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản 

trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Số lượng thành viên của 

tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có ít nhất ba (3) người bao gồm thành viên của Hội 

đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên 

chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu 

ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định 

của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự 

và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng 

quản trị có thể phân công thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giúp Hội đồng quản trị 

trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng. 

3. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng 

tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành được cử phụ trách về nhân sự, lương thưởng. 

 

CHƯƠNG VI: BAN KIỂM SOÁT 

 
Điều 21. Số lượng, tiêu chuẩn Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Thành phần, nhiệm kỳ 

của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty.  

2. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của công ty và có điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty. 

3. Trình tự, thủ tục để cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 

soát được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Phụ lục số 4 Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty. 

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên 

quan và Điều lệ Công ty trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình 

hình hoạt động của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác 

của Công ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành 

viên Ban kiểm soát. 

2. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 

và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Công ty có trách 

nhiệm Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty, ngoài ra Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau: 

1. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước cổ đông của Công ty về các hoạt động giám sát 

của mình. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ 

pháp luật trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành 

khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông 

và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi 

hợp pháp của Công ty và cổ đông. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 

Điều lệ Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác, Ban 

kiểm soát phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) 

giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

3. Ban kiểm soát có quyền đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh 

sách tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.  
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4. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị công ty này. 

Điều 24. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham 

dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. 

Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên 

bàn họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát 

viên. 

2. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên 

Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời 

các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.  

Điều 25. Thù lao, tiền lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và được hưởng các quyền lợi 

khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức 

lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát;  

2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn 

độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt 

động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp 

Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác; 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan 

và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

 

CHƯƠNG VII: BAN ĐIỀU HÀNH 

 
Điều 26. Thành phần và tiêu chuẩn của người điều hành 

1. Bộ máy điều hành của Công ty bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. 

2. Giám đốc và Phó Giám đốc phải có tiêu chuẩn sau. 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp. 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty. 

c. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát 

viên của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn 

của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ. 

3. Kế toán trưởng của Công ty phải có điều kiện và tiêu chuẩn sau. 

a. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp 

luật, 

b. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán. 

c. Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là (02) hai năm đối với người có chuyên 

môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít 

nhất là (03) ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp, cao đẳng. 

d. Phải có chứng chỉ qua lớp bồi duỡng kế toán trưởng. 

4. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp thực 

hiện theo quy định tại Phụ lục 5 đính kèm Quy chế này. 

Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc 

1. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự 

giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về 

việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc có quyền và nghĩa vụ theo quy định 

tại Điều 39 Điều lệ Công ty. 

2. Giám đốc có quyền quyết định thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có 

giá trị dưới 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất của Công ty. 
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3. Giám đốc có quyền quyết định thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và 

hợp đồng khác có giá trị dưới 35% (ba lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong bán 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch 

thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp. 

4. Phó Giám đốc là người giúp việc của Giám đốc trong việc quản lý điều hành một số 

lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc, báo cáo và chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công, ủy 

quyền.  

5. Kế toán trưởng giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công 

ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG VIII: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 

KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 

 
Điều 28. Nguyên tắc phối hợp 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành phối hợp trong quan hệ công tác 

theo các nguyên tắc sau: 

a. Luôn vì lợi ích chung của Công ty. 

b Tuần thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy định 

của Công ty. 

e Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.  

d. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường 

xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. 

Điều 29. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành 

1. Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Giám đốc và bộ 

máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị 

quyết. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Giám đốc trên cơ sở tạo mọi 

điều kiện tốt nhất về cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Giám đốc hoàn 

thành nhiệm vụ được giao.  

2. Định kỳ hàng quý và năm, Giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt 

động kinh doanh và phương hướng hoạt động trong thời kỳ tới của Công ty cho Hội đồng quản 

trị. 

3. Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 

quản trị mọi vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành của Công ty. Giám đốc không đồng 

thời là thành viên Hội đồng quản trị được mời tham dự (không biểu quyết) các cuộc họp Hội 

đồng quản trị. 

4. Các chương trình nghiên cứu, khảo sát, các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng của Công 

ty có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc có trách nhiệm báo 

cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử thành viên Hội đồng quản trị tham dự. 

Điều 30. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ 

làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng 

thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Hội đồng quản trị có 

trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm soát, tạo điều kiện cung cấp tất cả các tài liệu và 

thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan độc lập của Ban kiểm soát. 

2. Hội đồng quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc 

thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phải có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát 

việc chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị mời thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp định kỳ 

và bất thường của Hội đồng quản trị. 
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4. Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề phát 

sinh tại các cuộc họp của Ban kiểm soát, mọi biên bản họp Ban kiểm soát phải được gửi tới Hội 

đồng quản trị. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế 

hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

5. Ban kiểm soát kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi phát hiện các trường hợp 

vi phạm của người điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.  

6. Hội đồng quản trị có quyền đề nghị Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm toán theo 

yêu cầu. 

7. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản 

trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

8. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, các thành viên Ban kiểm soát có thể đề 

nghị Hội đồng quản trị cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

9. Hội đồng quản trị đảm bảo tất cả bản sao các thông tin tài chính và các thông tin khác 

được cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị cũng như biên bản họp Hội đồng quản trị 

sẽ được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát cùng với việc cung cấp cho các thành viên Hội 

đồng quản trị. 

Điều 31. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Ban điều hành  

1. Trường hợp xét thấy cần thiết, Ban điều hành có thể mời Trưởng ban kiểm soát hoặc 

các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp Ban điều hành hoặc các cuộc họp khác và đóng góp 

ý kiến. 

2. Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát, Ban 

điều hành thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt 

động của Công ty. 

3. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín và hoạt động của Công 

ty, Ban điều hành cần báo cáo ngay cho Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. 

4. Ban điều hành chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trưởng Ban kiểm soát 

và các thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận các thông tin, báo cáo trong thời gian nhanh 

nhất. 

5. Các văn bản báo cáo của Ban điều hành trình Hội đồng quản trị phải được gửi đến 

thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như gửi đến thành viên Hội đồng 

quản trị. 

 

CHƯƠNG IX: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

 
Điều 32. Đánh giá hoạt động 

1. Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ 

chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng quản trị 

và Giám đốc, các thành viên Ban điều hành. 

2. Trưởng ban kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của 

từng Kiểm soát viên. 

3. Giám đốc nhận xét về các thành viên Ban điều hành làm cơ sở để Hội đồng quản trị 

đánh giá. 

4. Những vấn đề liên quan khác thực hiện theo Quy chế quản lý cán bộ của Công ty. 

Điều 33. Khen thưởng 

1. Hằng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, 

Giám đốc, Giám đốc trình Hội đồng quản trị đề xuất mức khen thưởng đối với cá nhân theo 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 
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2. Khen thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám 

đốc, Kế toán trưởng sẽ được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế do Hội đồng quản trị trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên hàng năm. 

3. Khen thưởng cho người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Chế độ khen thưởng: 

a. Bằng tiền. 

b. Bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (nếu có). 

Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng Công ty và các nguồn hợp 

pháp khác.  

6. Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm đề xây dựng mức khen 

thưởng cụ thể. 

Điều 34. Xử lý vi phạm và kỷ luật 

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và mức 

độ của việc vi phạm. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các người điều hành khác không 

hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Công ty hoặc vi phạm quy định của pháp luật tuỳ 

theo tính chất sẽ bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của Công ty và Pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại cho Công ty phải chịu trách nhiệm 

cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra. 

 

CHƯƠNG X: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

 
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người 

quản lý doanh nghiệp 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý 

khác phải thực hiện trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi theo quy định 

tại Điều 47 Điều lệ Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý 

khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao 

dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo 

quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 

quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy 

định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi 

ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người quản lý khác và 

những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho nguời 

khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 36. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc 

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 35 Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm phiếu soát trong các trường hợp sau: 

1. Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà các đối tượng trên là thành viên sáng lập 

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

2. Các giao địch giữa Công ty với công ty trong đó người có liên quan của các đối tượng 

trên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc cổ đông lớn. 

Điều 37. Giao dịch với người có liên quan 

1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng 

văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. 
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2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có 

liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công 

ty. 

Điều 38. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến Công ty 

1. Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan 

đến Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. 

2. Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, môi trường và xã hội. 

 

CHƯƠNG XI: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 
Điều 39. Nghĩa vụ công bố thông tin 

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất 

thường theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin cho cổ đông và công 

chúng đầu tư. Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các 

thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hướng đến quyết định của cổ 

đông và nhà đầu tư. 

2. Cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư được tiếp cận một cách công bằng. Ngôn 

ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công 

chúng đầu tư. 

Điều 40. Báo cáo và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động 

Công ty 

Công ty phải báo cáo Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công 

bố thông tin về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động trong thời hạn 24 (hai mươi 

bốn) giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi. 

Điều 41. Báo cáo và công bố thông tin về quản trị công ty 

1. Công ty phải báo cáo về tình hình quản trị công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của 

pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty định 

kỳ 6 (sáu) tháng theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

Điều 42. Công bố thông tin về thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Giám 

đốc 

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc và người 

quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công 

ty và phái báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 43. Tổ chức công bố thông tin 

1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của Công ty theo 

quy định lại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. 

2.  Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin của Công 

ty có trách nhiệm sau: 

a) Công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ Công ty. 

b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông có thể dễ dàng liên hệ. 

 

CHƯƠNG XII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 44. Sửa đổi, bổ sung 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty này do Hội đồng quản trị 

soạn thảo, xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 

Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty này hoặc trong trường 
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hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều 

chỉnh hoạt động của Công ty. 

Điều 45. Ngày hiệu lực 

1. Quy chế này gồm XII chương, 45 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát thống nhất thông qua ngày …… tháng …… năm 2021 và 

cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế nội bộ về quản trị công ty này. 

2. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Công ty/Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền. 

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và cá nhân, tổ chức khác có liên quan 

của Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát chịu trách nhiệm thi hành Quy chế 

này. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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PHỤ LỤC 1: 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày …… tháng …… năm 2021 của 

Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát) 

 

Căn cứ: 

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

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

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về Công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán; 

- Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền 

cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; và 

- Điều lệ của Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông, bao gồm nội dung chính sau: 

- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông; 

- Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

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

đông; 

- Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông; 

- Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông (người có nhiệm vụ chuẩn bị chương 

trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông; quy định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình 

họp); 

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông; 

- Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; 

- Điều kiện tiến hành; 

-  Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

- Cách thức bỏ phiếu; 

- Cách thức kiếm phiếu;  

- Điều kiện để nghị quyết được thông qua;  

- Thông báo kết quả kiểm phiếu; 

- Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 132 

Luật Doanh nghiệp); 

- Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; và 

- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy 

ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây: 

- Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản; và 

- Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy 

ý kiến bằng văn bản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thực hiện 

tổ chức Đại hội đồng cổ đông. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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Điều 3. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng 

cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 1 (một) lần và trong thời hạn 4 (bốn) tháng, kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không thể tổ chức trong thời hạn trên, Hội đồng quản 

trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng 

không quá 6 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ 

đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.  

Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

2. Thẩm quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Điều 21 Điều lệ Công ty. 

3. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

- Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

- Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

- Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

- Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

- Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp, 

danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên; 

- Xác định thời gian và địa điểm họp; 

- Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp; và 

- Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

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

đồng cổ đông 

Công ty phải chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công 

ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 

đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 

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

1. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ 

liên lạc của cổ đông, thời gian và địa điểm họp, cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng 

cổ đông và những yêu cầu khác đối với người dự họp. 

2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang 

thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi 

cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự 

họp chậm nhất 21 (hai mươi mốt) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại 

hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi 

cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài 

liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ 

đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

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

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

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c. Phiếu biểu quyết; và 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

Điều 6. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc 

họp. 
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2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 15 của Điều lệ này có 

quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày 

khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, 

quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định 

thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức, số lượng và loại cổ phần người đó 

nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

3. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại 

khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 2 (hai) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% (năm 

phần trăm) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ Công ty; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; và 

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

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định 

tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc 

họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 7. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham 

dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông 

qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định 

của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy 

quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy 

quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng 

ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy 

quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó 

chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn 

có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự; 

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; hoặc 

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về 

một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi 

cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 8. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại 

biểu vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, cổ đông thực hiện đăng ký 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo những cách thức được quy định tại thông báo họp Đại 

hội đồng cổ đông. 

2 Khi đến tham dự cuộc họp, cổ đông phải mang theo Thẻ căn cước công dân, Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Thông báo mời 

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

thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đồng có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Việc đăng 

ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy 

quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia 

và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để 

cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó 

không thay đổi. 

5. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy 

quyền có quyền biểu quyết một thẻ/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết 

được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội. 

Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 

trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày 

kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập 

họp lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba 

phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 

2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày 

kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được 

tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo 

một trong các hình thức sau đây: 

a. Trực tiếp tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; hoặc 

d. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông. 
Điều 10. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 

quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông: 

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty; 

b) Định hướng phát triển Công ty; 

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

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; và 

g) Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

Điều 11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo 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 theo uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông 

thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được 
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tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại đại hội, số thẻ tán 

thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng 

đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không 

tán thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ từng vấn đề được chủ toạ thông báo ngay sau khi 

tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc 

giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ toạ. 

2. Cách thức kiểm phiếu: 

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận kết quả; 

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thánh, không có ý kiến của 

từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê; và 

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu đọc công khai 

trước Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

1.  Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 

65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty; 

đ) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; và 

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi 

phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy 

định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% (một trăm phần 

trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ 

tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ Công ty. 
Điều 13. Lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng 

tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Chương trình và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng 

vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 

đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 

biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, 

tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

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

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên 

bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị 

tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc 

chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 
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2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội 

dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc 

cuộc họp. 

4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới 

chịu trách nhiệm về trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

Điều 14. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  

Công ty phải công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo 

trong biên bản, nghị quyết trên trang thông tin điện tử của Công ty, của Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao 

dịch trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nghị quyết được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

Điều 15. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, 

cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Điều lệ Công ty có quyền yêu 

cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của 

Đại hội đồng trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không 

thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp các 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết. Trường hợp này Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp pháp và có hiệu lực 

ngay khi trình tự và thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

2. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc 

thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty 

mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, 

số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được 

gửi đến Công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua 

nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

3. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 

này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong 

thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận về 

giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới 

thiệu ít nhất 3 (ba) tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là 

quyết định cuối cùng. 

Điều 16. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

2. Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông: 

a) Chuẩn bị tài liệu: 

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu 

quyết chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh 

sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty. 

Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty; 
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Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

+ Mục đích lấy kiến; 

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ cước công dân, giấy chứng minh nhân 

dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 

nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, 

địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

+ Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

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

+ Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

b) Nhận phiếu lấy ý kiến gửi về của cổ đông: 

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại 

diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 

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

+ Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và 

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; hoặc 

+ Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến 

thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến 

hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không 

hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

c) Kiểm phiếu và Lập biên bản kiểm phiếu: 

* Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. 

* Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  

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

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

+ Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt 

số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, 

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

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

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

+ Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, của người kiểm phiếu và người giám 

sát kiểm phiếu. 

* Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu 

trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không 

trung thực, không chính xác. 

d) Thông qua quy định của Đại hội đồng cổ đông: 

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được 

số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết 

tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

e) Thông báo kết quả kiểm phiếu: 

Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện 

tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử 

của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

f) Lưu tài liệu: 
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Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính 

của Công ty. 

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



23 

 

PHỤ LỤC 2: 

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

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày …… tháng …… năm 2021 của 

Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát) 

 

Căn cứ: 

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

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

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính huớng 

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; và 

- Điều lệ của Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm nội dung chính sau: 

- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị; 

- Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; 

- Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị; 

- Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị; 

- Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 

- Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; và 

- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, 

bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều 

lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Phụ lục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đề cử, ứng cử 

bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 3. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 29 Điều lệ Công 

ty.  

2. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 31 Điều lệ Công 

ty. 

Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị  

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công 

bố thông tin liên quan đến các ứng viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại 

hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về 

tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu 

được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản 

trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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e. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty 

khác); 

f. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có); 

g. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); và 

h) Các thông tin khác (nếu có); 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm 

giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên 

quan tới công ty của ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Điều lệ Công ty, Hội đồng 

quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều 

lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu phổ 

thông đầu phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần sở hữu. Cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng 

cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ 

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

quy định tại Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở 

lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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 định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. 

Điều 6. 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 trường hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; và 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 (sáu) tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; và 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên 

Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều 

lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3 (một phần 

ba); 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên 

mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 7. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại 
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hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn 

bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực 

hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu 

làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được 

công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty 

khác); 

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

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

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang 

nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có 

liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

-------------------------------------------------- 
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PHỤ LỤC 3: 

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

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày …… tháng …… năm 2021 của 

Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát) 

 

Căn cứ: 

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

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

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; và 

- Điều lệ của Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự. thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, bao gồm nội 

dung chính sau: 

- Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm; 

- Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường; 

- Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn 

đề thảo luận và quyết định); 

- Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát; 

- Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị; 

- Cách thức biểu quyết; 

- Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

- Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị; 

- Lập biên bản họp Hội đồng quản trị; 

- Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị; và 

- Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục tổ chức họp 

Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Phụ lục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp Hội 

đồng quản trị. 

Điều 3. Quy định về cuộc họp đầu tiên 

Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu 

trong cuộc họp đầu tiên trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội 

đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu 

cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn 1 (một) thành viên có số phiếu bầu cao 

nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên này bầu theo nguyên tắc đa 

số để chọn 1 (một) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

Điều 4. Cuộc họp định kỳ và bất thường 

1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ 

sở chính của Công ty hoặc ở nơi khác. 

2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy 

cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất 1 (một) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các 

trường hợp sau đây: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 5 (năm) người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 2 (hai) thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Có đề nghị của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty, 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; và 

đ) Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và 

quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.  

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 7 (bảy) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không 

triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách 

nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

Điều 5. Thông báo họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông 

báo mời họp chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định 

cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo 

thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương 

tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Điều lệ Công ty quy định và phải bảo đảm đến được địa 

chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu 

kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền 

thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 6. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành 

viên trở lên dự họp. 

2. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản 1 Điều này không đủ số 

thành viên dự họp theo quy định thì cuộc họp được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 7 (bảy) 

ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có 

hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc người đại diện nếu được đa 

số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 7. Cách thức biểu quyết 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong các trường hợp sau: 

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

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết khi được đa số các thành viên 

Hội đồng quản trị chấp thuận; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

tương tự khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; và 

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác (nếu có). 

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

được dựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị ít nhất 

1 (một) giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả 

những người dự họp. 

2. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 

chấp thuận. 
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3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị thảo luận những vấn đề sau đây cần sự có mặt trực 

tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Phê chuẩn kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty; 

b. Bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

c. Bãi nhiệm Giám đốc và bổ nhiệm Giám đốc mới; 

d. Tái tổ chức hoặc giải thể công ty; và 

e. Tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó 

mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không 

được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về 

những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết. 

5. Theo quy định tại Khoản 4 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan 

đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự 

nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp 

tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố 

đầy đủ. 

Điều 8. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

1. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành 

viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía 

có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 

tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu 

lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

Điều 9. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng 

tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

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

c. Thời gian, địa điểm họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 

họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

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

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 

họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi ra những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

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

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

Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất 

cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định 

tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa và người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách 

nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.  

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường 

hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì 

nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 
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6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các 

thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc 

họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày 

gửi.  

Điều 10. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị 

Nghị quyết Hội đồng quản trị sẽ được thông báo và công bố theo quy định tại Điều lệ 

Công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

-------------------------------------------------- 
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PHỤ LỤC 4: 

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

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày …… tháng …… năm 2021 của 

Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát) 

 

Căn cứ: 

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

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

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán; và 

- Điều lệ của Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi Kiểm 

soát viên, bao gồm nội dung chính sau: 

- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát; 

- Cách thức đề cử người và ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, 

nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

- Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát; 

- Các trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; và 

- Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát. 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, 

bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ 

Công ty và Quy định nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Phụ lục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đề cử, ứng cử 

bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty. 

2. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các 

chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành 

có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Điều 4. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

1.  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát 

thực hiện như sau:  

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông 

báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

và 

b. Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, trong thời 

hạn 3 (ba) ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đương 
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nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải được đa số thành 

viên Ban kiểm soát biểu quyết thông qua. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát sẽ được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử. 

Điều 5. Cách thức bầu Kiểm soát viên 

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức như bầu thành viên Hội 

đồng quản trị theo quy định tại Điều 5 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này. 

Điều 6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định 

tại Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; và 

c. Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:  

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

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 

c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; và 

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

Điều 7. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông 

tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử 

viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính 

trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm 

vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành 

viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

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

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

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang 

nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban 

kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực 

hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

--------------------------------------------------  
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PHỤ LỤC 5: 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM 

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày …… tháng …… năm 2021 của 

Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát) 

 

Căn cứ: 

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

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

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; và 

- Điều lệ của Công ty cổ phần Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều 

hành doanh nghiệp, bao gồm nội dung chính sau: 

- Tiêu chuẩn và điều kiện của Người điều hành doanh nghiệp; 

- Việc bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp; 

- Ký hợp đồng lao động với Người điều hành doanh nghiệp; 

- Các trường hợp miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Người điều hành doanh 

nghiệp; và 

- Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Người 

điều hành. 

2. Công ty ban hành quy định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công 

ty và Quy định nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lựa chọn, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Người điều hành doanh nghiệp. 

Điều 3. Các tiêu chuẩn để lựa chọn Người điều hành doanh nghiệp  

1. Tiêu chuẩn làm Giám đốc và Phó giám đốc thực hiện theo Khoản 3, Điều 39 Điều lệ 

Công ty. 

2. Tiêu chuẩn làm Kế toán trưởng thực hiện theo Khoản 3, Điều 26 Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty này. 

Điều 4. Bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp 

1. Bổ nhiệm Giám đốc: Hội đồng quản trị lựa chọn và ra quyết định bổ nhiệm Giám đốc 

Công ty. 

2. Bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác: 

a. Giám đốc căn cứ vào tiêu chuẩn và nhu cầu công việc đề cử Phó Giám đốc, Kế toán 

trưởng và người điều hành khác. 

b. Hội đồng quản trị căn cứ vào đề xuất của Giám đốc, xem xét và ra quyết định bổ 

nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác. 

Điều 5. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp 

1. Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động: 

a. Việc ký hợp đồng lao động với Giám đốc do Hội đồng quản trị thực hiện.  

b. Việc ký kết hợp đồng lao động với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành 

khác do Giám đốc thực hiện. 
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2. Các điều khoản trong hợp đồng lao động với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng 

và người điều hành khác không được trái với quy định của pháp luật lao động. 

Điều 6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Người điều hành doanh nghiệp 

Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác sẽ bị miễn nhiệm 

khi: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty này; 

b. Có đơn từ chức; 

c. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và 

người điều hành khác khi có lý do vì lợi ích của Công ty. Tuy nhiên không được trái với các 

quy định trong hợp đồng lao động đã ký kết. 

Điều 7. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Người điều hành doanh 

nghiệp  

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Người điều hành doanh nghiệp sẽ được thông 

báo và công bố theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và 

thị trường chứng khoán. 

-------------------------------------------------- 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 

BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước 

giải khát; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ……/NQ-ĐHĐCĐ ngày …… tháng …… 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-HĐQT ngày …… tháng …… năm 2021 của Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát về việc ban hành Quy chế hoạt 

động, 

 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước 

giải khát bao gồm các nội dung sau: 

 

Chương I - QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ 

chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành 

viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty 

cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (Công ty) và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng 

quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại 

hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với 

sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

 

Chương II - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng 

khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông 
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tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong 

Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các 

nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất 

của cổ đông và Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề 

được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các 

công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác (nếu có); 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch (nếu có) giữa Công 

ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ 

với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 

giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là 

người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy 

định của pháp luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nếu có) của công ty niêm yết phải lập báo 

cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc, người 

quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh 

doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu 

theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin 

thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản 

trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu 

thay thế và tiếp quản công việc. 

4. Số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành 

viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định hiện 

hành của Công ty. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị của công ty khác; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám 

đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm 

người quản lý công ty mẹ; 

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
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a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của 

Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của 

Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp 

mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty 

hoặc công ty con của Công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của 

Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm 

kỳ; 

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc 

không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương 

nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các 

tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong 

số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm 

chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng 

quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị 

bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc 

Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang 

chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch 

Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết 

định mới của Hội đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký Công ty. Thư 

ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các 

biên bản họp; 
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b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục 

hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại 

Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu 

thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc 

họp gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện 

như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải 

thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ 

đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác 

đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng 

quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều 

lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng 

trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 

của pháp luật. 
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3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu 

phổ thông đầu phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số 

cổ phần sở hữu và cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 

các ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 

bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng 

cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản 

về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực 

hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu 

làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị 

được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty 

khác); 

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

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

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các 

lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

Chương III - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội 

đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của Công ty; 

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

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

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

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
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h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị 

từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và 

hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký 

kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác theo 

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành khác; quyết 

định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại 

diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, 

quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập 

công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 

khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý 

lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt 

động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của 

Công ty (nếu có); 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 

quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, 

lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên 

Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định 

của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì 

các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách 

nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên 

phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp 

này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị 

quyết, quyết định nói trên. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký 

kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% hoặc 

giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện 

giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần 

nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý 

khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần 

phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật 

Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao 

dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng 
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quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên 

Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền 

biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thường 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành 

viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn 

bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan 

hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên 

quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định 

tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật 

Doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc (nếu cần) để phụ trách về 

chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành 

viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người, bao gồm thành 

viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số 

các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản 

trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của 

tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp 

của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công 

ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
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Chương IV - CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp 

này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. 

Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và 

ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu 

tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Có đề nghị của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty, 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. 

đ) Trường hợp khác theo Điều lệ Công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ 

mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 

không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ 

tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải 

xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. 

Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành 

viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản 

trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo 

luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên 

dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành 

viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 

Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 
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đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết 

phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 

nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất 

cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 

chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc 

về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng 

tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 

họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

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

Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất 

cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy 

định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách 

nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 

nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

 

Chương V - BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

 

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo 

sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban 

kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên. 
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3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát 

và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày 

trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần 

của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, 

kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả 

và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 

công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành 

viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục 

riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại 

cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác 

ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả 

thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần 

trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, 

ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau 

khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho 

những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và 

Điều lệ Công ty. 

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau 

đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích 

liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp 

hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp 

hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông 

báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để 

thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều 

phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực 

hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà 

không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có 

được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 
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Chương VI - MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử 

lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu 

trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do 

thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng 

quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội 

đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các 

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các 

thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao 

này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

Điều 21. Mối quan hệ với Ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Giám đốc và bộ 

máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị 

quyết. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là 

quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban 

kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc 

Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có 

liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

 

Chương VII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước 

giải khát bao gồm VII chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng …… 

năm 2021. 

  

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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DỰ THẢO 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;                     

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 237/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 

2020; 

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia - 

Rượu - Nước giải khát; 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát 

bao gồm các nội dung sau: 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân 

sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm 

soát và các thành viên Ban Kiểm soát.  
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Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu 

trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, 

trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát. 

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức 

nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm 

bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử 

dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi 

ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có (từ 03 đến 05 thành viên), nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát 

không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành 

viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ 

vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được 

bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 

quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác; 
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d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao 

động của Công ty. 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công 

ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia 

đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh 

nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành 

kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của doanh. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 

người vào Ban kiểm soát, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về 

việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này 

được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban 

kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà 

họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản 

trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới 

thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 

cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông. 
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2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 

viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của 

mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định 

theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến 

khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt 

cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại 

trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy 

chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại 

Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

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

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông 

tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông 

trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước 

khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính 

xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung 

thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. 

Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 
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c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

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

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

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm 

giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát 

(nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực 

hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

CHƯƠNG III: BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý 

và điều hành Công ty. 

2. 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. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo 

cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng 

quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp 

đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc 

Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội 

đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. 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. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản 

lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo 

về những vấn đề được 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 được cản trở hoạt động 

bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 
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7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông 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. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành vi phạm quy định tại Điều 

165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Ban kiểm soát yêu cầu người có 

hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 

trị của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, 

kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty 

theo đề nghị của cổ đông. 

13. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày 

trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

14. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

15. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

16. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng 

quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

17. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông. 

18. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc  và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát 

phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi 

vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

19. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

20. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được 

Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

21. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối 

với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội 
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đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu 

cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

22. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo 

phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Ban điều hành trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát 

hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ 

sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân 

viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, phải cung cấp đầy đủ, 

chính xác, 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 thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy 

định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng 

Hội đồng quản trị không thực hiện. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì 

Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều 

này sẽ được Công ty hoàn lại. 
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CHƯƠNG IV: CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự 

họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đại diện 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành 

viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban 

kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

CHƯƠNG V: BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm 

các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. 

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; 

kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành và các cổ đông. 

6. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện 

theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, 

thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 
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2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ 

tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách 

hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp 

Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp 

luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan 

của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần 

vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc 

cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo 

với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm 

soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công 

ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền 

kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc 

với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với 

các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải 

thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về 

công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không 

được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên 

quan. 

CHƯƠNG VI: MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có 

sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm 
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vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người 

điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban 

kiểm soát. 

Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức 

năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện 

chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát 

bao gồm [VIIchương], [22điều] và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.......tháng......năm 2021 

  

  

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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