
CONG TV CO PHAN
XUAT NHAp KHAu KIEN GIANG

se: litOICBTT-XNK

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
Doc Hip - Ttl' do - Hanh phuc

Kien Giang, ngay O'tthcing4 ndm 2021

CONG BO THONG TIN
Kinh giri:

- Uy ban Chung khoan Nha mroc;

- Sa Giao dich Chung khoan Ha N9i.

1. Ten t6 clnrc: Cong ty C6 phan xu~t nhap khau Kien Giang

- Ma clnrng khoan: KGM

- Dia chi: 85-87 Lac H6ng, phuong Vinh Lac, Tp. Rach Gia, Kien Giang

- Dien thoai lien h~: (0297) 3863 491 Fax: (0297) 3862 309

- E-mail: info@kigimex.com.vn Website: www.kigimex.com.vn

- Nguoi thirc hien CBTT: Ba Duong Thi Thanh Nguyet, T6ng giam d6c

- Loai thong tin cong b6:

D BAtthuong o Theo yeu c~u

2. N9i dung thong tin cong b6: V~ viec hop Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam
2021.

Thai gian: Luc 13 gio ngay 29/4/2021.

Dia diem: H9i tnrong Cong ty c6 ph~n xu~t nhap khau Kien Giang.

Dia chi: s6 85-87 dirong L~c H6ng, phuong VInh L~c, Tp. R~ch Gia, tinh
Kien Giang.

Toan b9 ali lieu hop DHCD thirong nien 2021 duoc Cong ty dang tai va e~pnh~t
t~i tren Website: www.kigimex.eom.vn (mve Quan h~ c6 dong) illngay 08/4/2021 va
gui ban in d€nQuy C6 dong khi tham dl,ID~i h(>i.

ChUngtoi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day 1adung S\I th~t va hoan
toan chiu trach nhi~m truae phap 1u~tv~ n9i dung cae thong tin dffcong b6.

Noi nh~n:
- Nhu tren;
- CBTT;
- LUll VT.



CONG TY CO pRAN XUAT NH~P KHAu KIEN GIANG
f)ja chi: 85-87 L;;lCHang, P. Vinh Lac, Tp. R;;lCh Gia, Kien Giang
MSDN: 1700100989 f)T: (0297) 3863 491 Website:www.kigimex.com.vn

THUMaI
THAM ntr D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021

Can cir Di€u l¢ va t6 chirc heat dQng cua Cong ty C6 phan Xuat nhap khau Kien C

Giang, RQi dong quan tri Cong ty tran trong kinh moi Quy e6 dong tham du Dai hQi d6ng
e6 dong (DRDCD) thuong nien nam 2021 nhu sau:

1. Thot gian Tfi chtrc d~i h{}i:131t00,ngay 29 thting 04 niim 2021 (tltu niim)
2. Dja di~m: Tai tru SO' Cting ty s8 85-87 duirng L(lC Hang, P. Vinh L(lC, Tp.

Raclt cu, su» Giang
3. N{}idung d~i h{}i:

NQi dung tai li¢u DRCD thuong nien 2021 duoc Cong ty dang tai va e~p nhat tai
tren Website: www.kigimex.com.vn (muc Quan h~ cfi dong) til ngay 08/04/2021 va giri
ban in d~n Quy C6 dong khi tham du Dai hoi,

4. Dang ky d1! hop:

D@chuan bi co So' v~t eh~t don ti~p Dai bieu, Quy C6 dong vui long [){ing kY tham .
dlf fJqi h9i tC;liCong Ty C6 ph~n Xu~t nh~p khAuKien Giang ho~e giri Giciyaang leY dlf .
h9P v€ dia chi du6i day tru6e 12hOOngay 28/04/2021.

5. Dy quy~n tham d1! d~i h{}i:

N~u Quy C6 dong uy quy€n eho nguai khae tham dlJ DC;lihQi, Quy C6 dong vui long
di€n VaGm~u Gidy dang kY dlf h9P hoqc uy quy~n tham dv h9P fJqi h9i d6ng cd dong
thuang nien nam 2021 hoqc mdu khac thea Quy dinh cuaphap lugt v~ dan Slf va giri Gi~y ,
uy quy€n da: kY v€ dia chi du6i day tru6e 12hOOngay 28/04/2021 ho~e xu~t trinh khi
Nguai nh~n uy quy€n d~n dlJ DC;lihQi.

(LU'uy: Giay uy quy~n phiii neu ro ten ca nhfin, t6 chuc t/U'(Icuy quy~n vaph iii co
s8 1U'(Ingc6phan t/U'(Icuy quy~n. Giay uy qUY~11phiii la biin chinh, co chu IcY s8ng.
TrU'ilngh(J'pnh{lI1uy quy~n tir c6 t/ong t6 chuc thi Giay uy quy~n can co dau cua t6
chirc uy quy~n.)

6. Dja chi gfri van ban va lien h~ hB trg:

CONG TY CO PMN XUAT N~ KHAu KIEN GIANG
(phong Tfi chrrc hanh chinh)

fJja chi: s685-87 dwyng Lqc H6ng, P. VlnhLqc, Tp. Rqch Gia,Kien Giang
Di¢n thoqi: (0297) 3863 491 - Fax: (0297) 3862 309 i

!. ,
Lien h¢: Ong Trdn Cong Lf; - Di d9ng: 0982 572 121- Email:··

lykigimex@gmail.com

7. cfi dong ho~c ngU'Oi nh~n iiy quy~n d~n d1! D~i h{}ivui long mang theo cac
gifty to' sau:

_. ._. K •• ~ ~ ••_. __ ~_. .~ __ ~_~___. ' ,_._,~ •• _ ...... __ •• _. __ ...,__. ~"" -.-.-.-- .~ l

i

!



- Thong bao moi h9P va Gidy uy quyen (niu c6)

Giay CMND/The can circe cong daniHQ chien hoac ban sao hop l~ Giay clnrng
nhan dang Icy doanh nghiep cua t6 clnrc.

Tran trong.,'.

TM. HOI DONG QuAN TRJ
ICH



CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
Doc Litp - Ttl' Do - Hanh Phuc

GIAy IlANG KY ntr HOP HO!C UY QUYEN
THAM mr HOP D';'I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2021

Kinh gi'ri: Cdng ty cA phan Xu~t nh~p kh~u Kien Giang
Ten c6 dong (CD): .
Nguoi dai dien thea phap Iuar (chi ap dung d6i voi CD fa t6
chuc): .
CMND/CCCD/HCICNDKKD s6: dp ngay tai .
Dia chi: Dien thoai: .
T6ng s6 c6 ph~n dai dien hoac So'htru: c6 phan.
(C6 dong chon mot trong hai muc duoi day, danh ddu VaGa thich h9'P)

1. DANG KY mr HoPD
2. UY QUYEN CHO ONGIBA. DUOl DAY D
Ong/Ba: .
CMND/CCCD/HC s6: dp ngay tai .
Dia chi: Dien thoai: .
Trong tnrong hop c6 dong khong th~ tham du va khong uy quyen dircc cho nguoi khac,
quy c6 dong vui long uy quyen cho thanh vien HDQT cua cong ty thea danh sach diroi
day:

1 Doan Huynh Dung Chu tich HDQT

2 B~ch Ngoc Van Thanh vien HDQT

3 Duong Thi Thanh Nguyet Thanh vien HDQT

4 Phan Hung Minh Thanh vien HDQT

5 DE)Ngoc Khanh Thanh vien HDQT

(Luu y: Vui long danh ddu (X) ben canh ten thanh vien ma quy c6 dong ch9n uy quyJn,
chi ch9n uy quyJn cho m9t nguai toan b9 s6 c6 phdn sa hfru,· truang h9'P mU6n uy
quyJn cho nhiJu nguai, dJ ngh; quy c6 dong ghi ro s6 fU9'ngc6phdn uy quyJn cho tung
thanh vien)

N9i dung uy quy€n:

Ben nh~n uy quy~n d~i di~n cho Ben uy quy~n tham dlJ D~i hQi d6ng c6 dong thuang
nien nam 2021 cua Cong ty C6 ph~n Xu~t nh~p khfiu Kien Giang d~ thlJc hi~n mQi
quy~n IQ'iva nghla Vl). t~i D~i hQi d5ng c6 dong lien quan d~n s6 c6 ph~n duQ'cuy quy~n.
Chung toi hoan toan chiu tnich nhi~m v~ vi~c uy quy~n nay va cam k~t tuan thu nghiem
chinh cac quy dinh hi~n hanh cua Phap lu~t va cua Di~u l~ Cong ty C6 ph~n Xu~t nh~p
khfiu Kien Giang va khong c6 b~t ky SlJkhi~u n~i nao v~ sau.

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



L~uV:
Nguai nhdn uy quyen khong duac uy quyen s6 IU9'ngc6phdn so' hiiu cua minh va/hoac
cua nguoi uy quyen cho nguoi khdc, va phai mang thea CMNDICCCDIH(> chieu khi di
du hop.
Gidy uy quyen nay chi co gia tri khi la gidy uy quyen co chii kY song cua hai ben, d6i voi
nhdn uy quyen tir c6 dong t6 chirc thi cdn co them ddu cua t6 clucc uy quyen. Gidy uy
quyen nay se hit gid tri khi buoi t6 chuc Dai hoi d6ng C6 dong thuong nien ndm 2021
cua Cong ty C6phdn Xudt nhdp khdu Kien Giang kit thuc.

Ngay thang ndm 2021
Nguiri drrQ'c uy quyen
(Ky va ghi r8 h9 ten)

CB donglNgrrOi uy quyen
(Ky va ghi r8 ho ten, dong ddu niu co)

Ghi chu: Niu nguai uy quy~n ho(jc nguai nh(ln uy quy~n fa t6 chuc thi phili co chfr kY
cua dqi di~n phap lu(lt va ddu cua t6 chuc.



 

 
CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
(Bắt đầu lúc 13h00 ngày 29 tháng 04 năm 2021) 

Thời 
gian 

Nội dung 

13:00 – 
13:30 

Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: 
 Đón tiếp đại biểu và cổ đông; 

 Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu 
Đại hội. 

13:30 – 
14:00 

Khai mạc Đại hội: 
 Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; 

 Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; 

 Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; 

 Chủ tọa giới  thiệu Ban Kiểm tra tư  cách đại  biểu,  Ban kiểm phiếu và xin 
Đại hội biểu quyết; 

 Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; 

 Thông qua chương trình Đại hội. 

14:00 – 
14:30 

HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: 
 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm 

vụ năm 2021; 

 Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm 
vụ năm 2021; 

 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. 

14h30 - 
15h00 

Các tờ trình Đại hội: 
 Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 

 Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao của 
Người quản lý năm 2021; 

 Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; 

 Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; 

 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2021; 

 Về  việc ủy  quyền  Hội đồng  quản  trị  quyết định  các  hợp đồng  hoặc  giao  
dịch có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 

 Sửa đổi Điều lệ Công ty và tóm tắt so sánh các nội dung sửa đổi; 

 Sửa đổi  Quy chế nội  bộ về  quản trị  Công ty;  Quy chế  hoạt động của Hội 
đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 
2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 
2026; 

 Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 



15:00 – 
15:30 Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề. 

15:30 – 
15:45 

• Kiểm phiếu biểu quyết; 
• Hướng dẫn bầu cử HĐQT và BKS. 

15:45 – 
16:00 

• Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; 
• Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS. 

16:00 – 
16:30 Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử. 

16:30 – 
17:00 

• Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử; 
• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; 
• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết 

ĐHĐCĐ. 
17:00 – 
17:15 Tuyên bố bế mạc Đại Hội. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 Số:       /BC-XNK-HĐQT       Kiên Giang, ngày     tháng 4 năm 2021 
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

 
- Luật  Chứng  khoán  số 54/2019/QH14 được  Quốc  hội Nước  Cộng  Hòa  Xã  Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 
- Luật  Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi  tiết 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang. 
Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy 
chế, nguyên tắc  làm  việc, ứng  xử,  biểu quyết trong Đại  hội để Đại  hội đồng  cổ đông 
thông qua như sau: 

1. MỤC ĐÍCH 
- Đảm  bảo  trình  tự, nguyên tắc ứng  xử,  biểu quyết  tại Đại  hội đồng  cổ đông 

thường niên của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang diễn ra đúng quy định và 
thành công tốt đẹp. 

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội 
đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 
- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách 

mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên 
Giang đều phải  chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và 
quy định hiện hành của pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang. 

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT 
- Công ty  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 
- HĐQT  Hội đồng quản trị 
- BKS  Ban Kiểm soát 
- Kiểm soát viên  Thành viên Ban Kiểm soát 

- BTC   Ban tổ chức Đại hội 

DỰ THẢO 



Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
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- ĐHĐCĐ  Đại hội đồng cổ đông 
- Đại biểu  Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

4. NỘI DUNG QUY CHẾ 
4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (điều 19 Điều lệ công ty) 
- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại 

diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 

phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 
ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập 
lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% 
cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại 
biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, 
ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng ba mươi (20) ngày kể từ ngày dự 
định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không 
phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định 
tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn. 

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội 
Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày  

30/03/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho 
đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền 
theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi 
người đại diện. 

4.3 Khách mời tại Đại hội  
- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại 

hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. 
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa 

Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 
4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau 
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu 

có), giấy tờ tùy thân .v.v…theo yêu cầu của BTC Đại hội. 
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội 

trường Đại hội.  
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu 

quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến 
muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết 
trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại. 
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội. 
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- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các 

biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối 
hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một 
cách bình thường theo chương trình kế hoạch. 

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch 
- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch 

Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành 
công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả 
năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các 
thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo 
nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ toạ thì Trưởng Ban Kiểm 
soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự 
họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. 

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ 
điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao 
nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp. 

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch: 

• Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của 
HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua; 

• Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương 
trình; 

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

• Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc 

tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 
4.6 Thư ký Đại hội 
- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ. 
- Nhiệm vụ và quyền hạn: 

• Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

• Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu; 

• Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

• Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo 
đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều 
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khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và 
phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu 
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng 

Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội. 
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu: 

• Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

• Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông 
dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp 
theo quy định của điều 141 Luật Doanh nghiệp, đại diện đủ số cổ phần có quyền biểu 
quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành. 

4.8 Ban Kiểm phiếu 
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng 

cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) 
không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu. 

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu: 

• Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử. 

• Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; 
chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.  

• Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký. 

• Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử 
hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử. 

4.9 Phát biểu tại Đại hội 
Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ 

tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng 
tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi 
ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. 

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời 
giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản. 

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 
4.10.1 Nguyên tắc 
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. 
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực 

tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết 
và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy 
quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 
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- Hình thức biểu quyết như sau:  
o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông 

qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, 
ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua 
Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có); 

o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để 
thông qua các vấn đề: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch 
SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; và biểu quyết thông qua nội 
dung các Tờ trình tại Đại hội.  

4.10.2 Cách thức biểu quyết 
o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 

kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết 
hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần 
biều quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.  

o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết 
phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ 
biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của 
một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ 
cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành 
hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo 
hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại 
biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng 
cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.  

o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, 
đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý 
kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “” vào ô mình 
chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu 
biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban 
Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết 
 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy 

xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu 
này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu 
tham dự. 

Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại 
biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.  

 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

• Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biếu quyết; 
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• Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ 
của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu 
biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ. 

4.10.4 Thể lệ biểu quyết 
Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại 

biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết 
và Phiếu biểu quyết. 

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2021) tổng số cổ phần của Công ty 
là: 25.430.000 cổ phần tương đương với 25.430.000 quyền biểu quyết. 

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ 
biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ 
Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.  

- Lưu ý: 

• Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối 
với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong 
báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có 
số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số Phiếu biểu quyết còn lại tán thành 
(theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020). 

• Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết 
đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, 
Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020). 

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết 
- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.  
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết. 
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý 

kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm 
Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ. 

4.11  Bầu cử HĐQT và BKS 
Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế 

bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông 
qua tại đại hội. 

4.12  Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ 
Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ có thể được đọc và phải thông qua trước khi 

bế mạc Đại hội. 
5. THỰC HIỆN 
- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm 
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tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy 
chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền: 

• Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh/phòng 
ngừa dịch bệnh khác; 

• 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/phòng ngừa 
dịch bệnh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ. 

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp 
dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp 
luật hiện hành của Nhà nước . 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông 
qua. 
     T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

Số:       /QC-XNK-HĐQT     Kiên Giang, ngày     tháng 4 năm 2021 
  

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 
- Luật  Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
- Điều  lệ Tổ chức  và  hoạt động  của Công ty cổ phần  Xuất  nhập  khẩu  Kiên  

Giang. 
Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị 

và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Kiên Giang như sau: 

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt 
- Công ty  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 
- HĐQT  Hội đồng quản trị 
- BKS  Ban kiểm soát 
- BTC   Ban tổ chức Đại hội 
- ĐHCĐ  Đại hội cổ đông 
- Đại biểu  Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 
II. Chủ tọa tại đại hội: 
Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:  
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS; 
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; 
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có) 
III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT 
- Số lượng thành viên HĐQT:  05  người 
- Nhiệm kỳ:     2021- 2026 

DỰ THẢO 
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- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa:  không hạn chế 
1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty) 
Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu 

quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 
từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 
viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% 
được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) 
ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử 
tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 
80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải 
có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây. 

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 
đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên 
hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại điều 33 Quy chế nội bộ 
về quản trị công ty.  

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia 
HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh 
nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP) 

- 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14); 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 
không nhất thiết phải là cổ đông của công ty; 

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, 
mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh 
ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của 
chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của 
Tổng 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. 

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT 
của tối đa 05 công ty khác.  

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát: 
- Số lượng Kiểm soát viên   03 người 
- Nhiệm kỳ:      2021 - 2026 
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa:   không hạn chế 
1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 35 Điều lệ công ty) 
Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu 

quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 
dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 
đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 
tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 
50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu 
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(06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến 
dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây. 
Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 
đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại điều 45 Quy chế nội bộ về quản trị công 
ty.  

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban 
kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật 
Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP) 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập 
và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14; 

- 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 doanh nghiệp; 

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, 
mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh 
ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của 
chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của 
người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn 
doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty. 

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 
hoặc người lao động của công ty; 

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là 
thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán 
các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

V. Nguyên tắc bầu cử: 
- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu 

cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. 
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương 

ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. 
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên 

ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng 
quản trị hoặc Ban kiểm soát. 

VI. Phương thức bầu cử: 
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, 

ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020) 
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• 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 HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình 
cho một hoặc một số ứng cử viên. 

• Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. 
Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có 
sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. 

• Cách ghi Phiếu bầu cử: 
o Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu. 
o Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các 

ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.  
o Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu 

bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 
Lưu ý: 
Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số 

lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”. 
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến 

hành kiểm phiếu. 
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không 

tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu. 
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: 

• Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;  

• Gạch tên các ứng cử viên; 

• Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu 
treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho 
phiếu bầu; 

• Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hớn số lượng thành viên cần bầu; 

• Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng 
số phiếu được phép bầu; 

• Không có chữ ký của đại biểu tham dự. 
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần). 
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám 

sát của Ban kiểm phiếu. 
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và 

cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu 

của Đại hội cổ đông của công ty. 
VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: 
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- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu. 

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như 
nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 
phiếu được bầu ngang nhau. 

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành 
bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.  

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS: 
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm: 
- Đơn xin ứng cử/đề cử  để bầu vào  HĐQT và BKS (theo mẫu) 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu ) 
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú  
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có) 
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề 

cử như trong điều lệ công ty quy định.  
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước 

Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. 
Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang trước 16h00 ngày 

28/04/2021 theo địa chỉ sau:  
Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang  
- Địa chỉ : số 85-87 đường Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
- Điện thoại: (0297) 3863 491  – Fax: (0297) 3862 309 
Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang tại Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang kính trình 
Đại hội cổ đông xem xét thông qua. 

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông 
thông qua. 

     T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 Số:       /BC-XNK-HĐQT     Kiên Giang, ngày     tháng     năm 2021 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang. 
 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang báo cáo kết quả 
hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như 
sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 
Trong năm 2020, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách của các 

nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới thay đổi, trong đó có Việt Nam (thực hiện chuyển 
đổi cơ chế từ kinh doanh xuất khẩu gạo có điều kiện theo Nghị định số 109/2010/NĐ-
CP ngày 04/11/2010 sang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng tham gia xuất khẩu 
gạo theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ) và chủ 
trương tạm ngưng xuất khẩu gạo từ ngày 24/03/2020 đến 00h00 ngày 01/05/2020 để 
đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hạn hán và xâm 
nhập mặn đã gây khó khăn đến hoạt động xuất khẩu gạo.  

Tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi nhiều quốc gia, khu 
vực tác động đến nền kinh tế của các nước kể cả nước ta. Công ty đã bị tác động không 
tốt đến ngành hàng cá cơm và xăng dầu. Ngoài ra, Ngành kinh doanh Xăng dầu tiếp tục 
chịu áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp đầu mối trực tiếp thâm nhập thị trường bán 
lẻ. Ngành hàng chế biến Cá cơm nguyên liệu khan hiếm và chịu áp lực tranh mua 
nguyên liệu đầu vào từ đối thủ cạnh tranh và doanh nghiệp sản xuất sử dụng Cá cơm 
làm nguyên liệu đầu vào đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất nước mắm. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 
1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày 14/8/2020 của Đại hội đồg cổ 

đông năm 2020, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế. Hội đồng quản trị đã chỉ 
đạo ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh trong năm 2020 như sau: 

- Ngành hàng lương thực 
+ Mua vào: 297.966 tấn, vượt 8,36% so Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
+ Bán ra: 283.175 tấn, vượt 2,97% so Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
- Ngành hàng cá cơm 
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+ Mua vào: 1.730 tấn, vượt 44,17% so Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
+ Bán ra: 416 tấn, vượt 38,51% so Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
- Ngành hàng xăng dầu 
+ Mua vào: 22,752 triệu lít, đạt 91,01% so Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
+ Bán ra: 21,513 triệu lít, đạt 86,05% so Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
- Về doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt Nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể: 
+ Doanh thu: 3.853 tỷ đồng, vượt 5,64% so Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
+ Lợi nhuận: 26,153 tỷ đồng, vượt 46,93% so Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
2. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020 
Kế hoạch đầu tư năm 2020 là 4,92 tỷ đồng (theo Nghị Quyết số 114/2020/NQ-

LTMN-HĐQT, ngày 10/7/2020 của HĐQT TCT phê duyệt), gồm: (1) Đầu tư thêm 02 
máy lau bóng SINCO và thiết bị phụ trợ tại XN Sơn Thuận; (2) Đầu tư 01 máy tách 
màu công suất 10 -14 tấn/giờ và máy nén khí + (3) thiết bị phụ trợ + (4) Hệ thống cân 
đóng túi (4 cân loại 3 miệng xả) 1kg – 5 kg và thiết bị phụ trợ XN Thạnh Hưng; (5) Hệ 
thống băng tải trên không XN An Hòa. 

Kết quả đến 31/12/2020 đã thực hiện 05 hạng mục với giá trị 4.678 triệu đồng, 
hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch được duyệt. 

3. Về hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị 
Từng thành viên trong Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ chức trách 

nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy 
định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của Hội đồng quản trị; tham gia 
đóng góp vào chiến lược kế hoạch kinh doanh toàn công ty, thực hiện giao nhiệm vụ và 
các nguồn lực cần thiết để Ban điều hành triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 
thực hiện thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
quản trị và chịu trách nhiệm với quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai 
các hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của toàn công ty đã được 
Đại hội đồng cổ đông giao. 

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
Trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức (10 cuộc) họp định kỳ và 

chuyên đề để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối 
với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để định hướng chỉ đạo đảm 
bảo tình hình hoạt động của công ty theo đúng điều lệ, quy chế của công ty. (Đính kèm 
phụ lục 01: Biên Bản của HĐQT năm 2020).  

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 
Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Nghị quyết và 01 Quyết định liên 

quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, huy động vốn, đầu tư, lựa chọn đơn 
vị kiểm toán, tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 
quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và đảm bảo 
theo đúng quy đinh Điều lệ Công ty. (Đính kèm phụ lục 02: Nghị quyết, Quyết định của 
HĐQT năm 2020). 
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5. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc 
Trong năm 2020 Hội đồng quản trị công ty đã giám sát hoạt động của Ban điều 

hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 đảm bảo theo 
đúng nghị quyết được giao. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành hoạt đồng kinh doanh 
hàng ngày của công ty Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng Điều lệ, quy chế nội bộ về 
quản trị, quy chế quản lý nội bộ, nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc cũng đã khẩn trương, 
nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến thành viên Ban 
tổng giám đốc, chỉ đạo các phòng, xí nghiệp, có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, 
quyền được giao với Hội đồng quản trị. Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn được 
Ban tổng giám đốc và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, 
chú trọng thực hiện. 

Trong điều kiện kinh doanh có rất nhiều khó khăn trong năm 2020 đặc biệt là tình 
hình diễn biến của dịch Covid-19 và có sự thay đổi trong chính sách về xuất khẩu lương 
thực trong nước và các nước nhập khẩu. Nhưng ban điều hành đã cố gắng, vượt qua khó 
khăn, dự báo tình hình tốt nên kết quả kinh doanh năm 2020 đạt vượt kế hoạch được 
giao. 

Việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc đều đúng thẩm 
quyền, trách nhiệm, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của ban Tổng 
giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời 
tình hình và kết quả hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc và có những 
chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD, hạn chế thấp nhất những rủi ro phát sinh. 

6. Báo cáo chi phí, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
Công ty 

Tổng số tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, 
thư ký HĐQT công ty năm 2020 là 1.050,3 triệu đồng, trong đó: 

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 
(không có thù lao). Tổng tiền là 702,3 triệu đồng, chi theo mức lương được thông qua 
tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. 

- Tổng số tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký đã 
chi năm 2020: 348 triệu đồng bằng 100% mức thù lao kế hoạch thông qua tại đại hội cổ 
đông năm 2020, trong đó:   

+ Các thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 5 triệu đồng/người/năm. 
+ Các Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 3 triệu đồng/người/năm. 
+ Thư ký Hội đồng quản trị (01 người): 3 triệu đồng/người/năm 
Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 không có sự thay đổi. 
7. Báo cáo về các giao dịch 
Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền 

kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồg quản trị và những người 
có liên quản đến thành viên đó: Không có phát sinh 
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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. Chi tiết tại phụ lục 3 báo cáo tình hình quản trị công ty 
năm 2021 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 
1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 
a) Mua vào: 
- Lương thực (Quy gạo) :  275.000 tấn 
- Cá cơm (Quy tươi) :  1.200 tấn  
- Xăng dầu :  23 triệu lít 
b) Bán ra: 
- Lương thực (Quy gạo) :  275.000 tấn 
- Cá cơm :  294 tấn  
- Xăng dầu :  23 triệu lít 
c) Doanh thu : 3.424 tỷ đồng 
d) Lợi nhuận : 17,8 tỷ đồng (không tính thu nhập bán tài sản) 
e) Nộp ngân sách theo quy định của Pháp luật 
2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm 
Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2021 là 13.980 triệu đồng, trong 

đó: (i) Vốn vay 8.911 triệu đồng, (ii) Vốn Công ty và Quỹ đầu tư phát triển 5.069 triệu 
đồng (Đính kèm phụ lục 03: Danh mục kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2021). 

3. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 
Năm 2021 với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Chất 

lượng - Hiệu quả”, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng năm 2021, 
Công ty đạt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 
Theo đó, Công ty đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau: 

Tổ chức triển khai đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư đã được ĐHĐCĐ 
thông qua. 

Tuân thủ quy chế quản lý nội bộ, điều lệ công ty và quy định của pháp luật trong 
tổ chức lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong mua, bán 
hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuân thủ các quy định của Nhà nước về công tác quản lý, sử 
dụng, bảo toàn và phát triển vốn. 

Tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các quy định hiện hành về công tác tài chính kế 
toán trong toàn Công ty, đặc biệt là các chỉ số tài chính để kịp thời cảnh báo và đề ra 
giải pháp thực hiện hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Công ty. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tiền hàng, thường xuyên kiểm tra, phòng 
ngừa, hạn chế rủi ro. 

Rà soát lại các quy chế quản lý nội bộ, Điều lệ công ty để điều chỉnh, bổ sung cho 
phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. 
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Tiếp tục giữ vững ổn định tổ chức, rà soát hoạch định nguồn nhân lực quản lý cấp 
cao và cấp trung của Công ty; Xây dựng huy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026. 
Thường xuyên quan tâm đến tinh thần, vật chất đối với Người lao động để an tâm công 
tác và cống hiến cho Công ty. 

Trân trọng kính trình./. 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:           CHỦ TỊCH 
- Như trên;        
- Hội đồng quản trị;           
- Ban kiểm soát; 
- Quý Cổ đông; 
- Lưu VT. 

 



Trang 1 
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

Số:       /BC-XNK-BKS     Kiên Giang, ngày     tháng     năm 2021 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Kiên Giang. 
 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Kiên Giang; 
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020; 
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Kiên Giang đã 

được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán KPMG kiểm toán.  
Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 

năm 2021 của Công ty Cổ phần XNK Kiên giang về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của BKS trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2021 với 
các nội dung sau: 

I/- Tình hình hoạt động chung của Ban Kiểm soát : 
1/- Các thành viên Ban kiểm soát: 
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Kiên Giang có 03 thành viên do Đại hội đồng 

cổ đông bầu gồm: 1) Bà Trần Thị Mai Trinh – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách; 2) 
ông Nguyễn Thanh Sơn – thành viên BKS kiêm nhiệm; 3) Bà Nguyễn Thị Phượng – 
thành viên BKS kiêm nhiệm. 

2/- Các hoạt động Ban kiểm soát đã thực hiện: 
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng giám đốc; 
- Thực hiện việc giám sát hoạt động và tuân thủ pháp luật theo quy định của luật 

doanh nghiệp và điều lệ công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản 
lý khác trong việc quản lý điều hành công ty; 

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng giám đốc; 

- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán; 
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, kiểm tra sổ 

sách báo cáo kế toán của công ty theo định kỳ quý /6 tháng/ năm… 
3/- Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: 
- Được chi trả theo chế độ và phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên BKS kiêm 

nhiệm được hưởng thù lao, tổng thù lao nằm trong hạn mức đã được phê duyệt là 
3.000.000 đồng/người/tháng.  
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- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát chủ yếu là chi cho các khoản công tác phí 
đi lại kiểm tra tại các đơn vị định kỳ, được Công ty thanh toán đúng theo quy định pháp 
luật. 

 4/- Các cuộc họp của Ban kiểm soát: 
Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, họp định kỳ mỗi quý 1 lần, các thành viên tham 

gia trao đổi và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp. Trong 03 thành viên có 1 thành viên là 
bà Nguyễn Thị Phượng là thành viên kiêm nhiệm không công tác tại Công ty, nên xin 
họp thông qua gửi tài liệu và trao đổi trực tiếp trên skype. Các cuộc họp của Ban kiểm 
soát thảo luận về các vấn đề liên quan đến kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát,đánh 
giác các mặt làm được và chưa làm được tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc, 
trong các cuộc họp cả 3 thành viên cùng thống nhất với các kết quả kiểm tra và kiến nghị 
đã được nêu tài các báo cáo kiểm tra. 

II- Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty: 
1.Thẩm định báo cáo tài chính: Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra báo cáo 

tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Kiên Giang thông qua việc giám sát, kết 
hợp trao đổi thường xuyên với phòng TC-KT Công ty. Công ty đã thực hiện báo cáo và 
công bố thông tin theo định kỳ đúng quy định. 

- Ý kiến thẩm định: Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Chi nhánh Công ty 
TNHH Kiểm toán KPMG về báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Báo cáo được 
trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam và các qui định 
của pháp luật hiện hành. 

- Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2020, Vốn điều lệ của Công ty là 
254.300.000.000 đồng chia làm 25.430.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 
đồng, trong đó:                                                                                                                

TT Cổ đông Số tiền vốn 
góp (tr. đồng) Số cổ phần 

Tỷ lệ 
vốn góp 

1 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 211.848,00 21.184.800 83,31% 
2 Ông Phan Hùng Minh  25.430,00 2.543.000 10,00% 
3 Cổ đông khác  17.022,00 1.702.200 6,69% 

 Tổng cộng 254.300,00 25.430.000 100,00% 
2. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020 về kết quả kinh doanh 

như sau: 
2.1. Kết quả kinh doanh: 
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Chỉ tiêu ĐVT KH  Thực hiện % so % so
năm 2020 năm 2020 KH năm cùng kỳ

Mua vào
Lương thực (quy gạo) tấn 275.000 297.995,88 108,36% 97,98%
Cá Cơm (quy tươi) tấn 1.200 1.730,05 144,17% 120,25%
Xăng, dầu nhớt các loại m3 25.000 22.751,51 91,01% 94,25%
Bán ra
Lương thực (quy gạo) tấn 275.000 283.175,44 102,97% 89,13%
Cá Cơm tấn 300 415,54 138,51% 139,34%
Xăng, dầu nhớt các loại m3 25.000 21.513,37 86,05% 90,04%
Tổng doanh thu Tỷ đồng 3.392 3.583,21 105,64% 96,80%
Kim ngạch XK Tr usd 114,11 112,79%
Nộp ngân sách (đã nộp) Tỷ đồng 6,82 138,11%
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 17,80 26,153 146,93% 410,13%

Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:
+ Ngành hàng lương thực    24.088.679.707 đồng
+ Ngành hàng Cá Cơm       1.397.611.227 đồng
+ Ngành hàng xăng dầu          666.929.672 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế    26.153.220.606 đồng
- Thuế TNDN hiện hành                                  2.355.743.841 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế                   23.797.476.765  đồng
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp CSH : 9,36%
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020
1.Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần) 3,00 2,24
2. Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh (lần) 0,68 0,28
- Khả năng thanh toán hiện hành (lần) 1,01 1,08
3. Tỷ suất sinh lời
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (%) 0,17 0,73
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu (%) 0,04 0,66
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn góp chủ sở hữu (%) 2,51 10,28
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu (%) 0,51 9,36
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 51 936

Qua phân tích kết quả kinh doanh năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế
hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do:

- Công ty được sự quan tâm hỗ trợ của cổ đông lớn là Tổng Công ty Lương thực
Miền Nam - Công ty Cổ phần và Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, định hướng trong
hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Cơ hội từ đợt dịch Covid-19 trong thời điểm tháng 4, 5/2020, nhu cầu tích trữ đột
biến tăng mạnh, khách hàng chấp nhận giá mua cao so với thời điểm đầu năm.

- Thị trường, khách hàng Ghana tăng sản lượng so với cùng kỳ (tăng trên 40%), nhờ
yếu tố bất thường tại Ghana do dịch Covid-19.
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- Công ty dự báo đúng thời điểm giá thấp mua vào được sản lượng. 
- Công ty có bước chuẩn bị tốt và thích ứng với những biến động và thay đổi của thị 

trường, đặc biệt là xuất khẩu gạo chất lượng cao. 
- Công ty có mối quan hệ tốt với khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là những 

khách hàng truyền thống luôn đồng hành và ủng hộ Công ty. 
- Được các ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay đủ và kịp thời nhu cầu vốn theo kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- Công ty có được sự quyết tâm đoàn kết của tập thể Ban Lãnh đạo và CB.CNV 

trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 
2.2. Về hoạt động đầu tư năm 2020: 
Kế hoạch đầu tư năm 2020 là 4,92 tỷ đồng (theo Nghị Quyết số 114/2020/NQ-

LTMN-HĐQT, ngày 10/7/2020 của HĐQT TCT phê duyệt), gồm: (1) Đầu tư thêm 02 
máy lau bóng SINCO và thiết bị phụ trợ tại XN Sơn Thuận; (2) Đầu tư 01 máy tách màu 
công suất 10 -14 tấn/giờ và máy nén khí + (3) thiết bị phụ trợ + (4) Hệ thống cân đóng túi 
(4 cân loại 3 miệng xả) 1kg – 5 kg và thiết bị phụ trợ XN Thạnh Hưng; (5) Hệ thống băng 
tải trên không XN An Hòa. 

Kết quả đến 31/12/2020 đã thực hiện 05 hạng mục với giá trị 4.678 triệu đồng, hoàn 
thành giải ngân đạt 100% kế hoạch được duyệt. 

Ban kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã triển khai nghiêm túc 
các kế hoạch đầu tư theo đúng định hướng phát triển của công ty. 

III- Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 
Về nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã thực hiện 

với kết quả như sau:  
- Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán KPMG; 
- Công ty đã thực hiện trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng mức 

đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hoàn thành và vượt kế hoạch chỉ tiêu mua 

vào bán ra, lợi nhuận ; 
- Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 do hiệu quả đạt 

thấp, do đó lợi nhuận trong năm 2019 sẽ được cộng dồn và phân phối vào năm 2020 
IV- Đánh giá về các giao dịch mua , bán với các bên có liên quan với công ty: 
Trong năm 2020 Công ty có quan hệ mua bán với các đơn vị có liên quan cụ thể: 
- Tổng Công ty lương thực Miền Nam-Công ty Cổ phần; 
- Công ty Lương thực Đồng Tháp; 
- Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang; 
- Công ty Cổ phần xây lắp-Cơ khí và Lương thực thực phẩm; 
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực TP HCM; 
- Công ty Cổ phần lương thực Bình Định-Xí nghiệp Chế biến Lương thực xuất khẩu 

Hòa Bình; 
- Công ty Lương thực Sông Hậu; 
- Công ty Lương Thực Long An; 
- Công ty TNHH Đầu tư sản xuất-Thương mại dịch vụ Phan Minh. 
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Về các giao dịch nêu trên được Công ty ký kết hợp đồng với các điều khoản thỏa 
thuận không thuận lợi hơn so với việc ký kết hợp đồng với các đơn vị khác, các hợp đồng 
đảm bảo được lợi ích thỏa đáng cho Công ty. 

V- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT: 
Các hoạt động của HĐQT trong năm 2020 đều thực hiện đúng với chức năng nhiệm 

vụ quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cụ thể: 
- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các 

nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông; 
- Họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất xem xét, đánh giá tình hình SXKD từng 

tháng, quý và đề ra các giải pháp, phương hướng cho cho quý tiếp theo; 
- Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ điều lệ, quy chế quản lý, Nghị quyết của 

Đại hội đồng Cổ đông; 
- Giữa HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ, các nội dung 

thảo luận và biểu quyết đều thực hiện công khai đúng quy định. 
VI- Đánh giá công tác điều hành của ban TGĐ: 
Ban TGĐ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

và HĐQT Công ty. Năm 2020 với sự nổ lực và quyết tâm cao của Ban điều hành và tập 
thể người lao động đã hoàn thành suất sắc kế hoạch SXKD của Công ty, đây cũng là kết 
quả rất đáng trân trọng. 

VII- Một số đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị: 
Để giữ vững tốc độ tăng trưởng và thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh trong 

năm 2021. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau: 
- Tiếp tục duy trì hoạt động kiểm soát nội bộ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, ban hành 

mới các qui định, quy chế phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại Công ty; 
- Tiếp tục kiểm soát tốt chất lượng đầu vào, đầu ra của công ty nhằm giảm tối đa giá 

thành sản suất, tăng cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành; 
- Có chính sách chăm sóc khách hàng truyền thống song song với mở rộng mạng 

lưới khách hàng mới, tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh; 
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng tồn kho, công tác thu hồi công nợ, 

tiết giảm tối đa chi phí đặc biệt là chi phí lãi vay ngân hàng, tăng lợi nhuận cho Công ty. 
VIII- Kế hoạch kiểm tra giám sát, và thù lao chi phí hoạt động của Ban kiểm 

soát năm 2021 
1. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc; 
2. Giám sát việc chấp hành điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT, quy định, quy chế 

công ty; 
3.Thẩm định báo cáo tài chính hàng quí, năm của công ty; 
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư 

trong năm 2021; 
5.Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ 

tiền lương, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí; 
6. Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính trong các hoạt động kinh 

doanh; 
7.Lập các báo cáo giám sát định kỳ theo quy định. 
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8. Dự kiến chi phí hoạt động và thù lao BKS:  
- Dự kiến chi phí hoạt động năm 2021: 100 triệu cho các đợt đi kiểm tra. Thực tế có 

thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình hoạt động của BKS trong năm 2021;  
- Thù lao BKS thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.  
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 

của ban kiểm soát năm 2021 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 
xem xét thông qua.  

Chúc đại hội thành công tốt đẹp. 
                   TM .BAN KIỂM SOÁT  
               TRƯỞNG BAN   

Nơi nhận: 
   - Trình ĐH cổ đông  
   - HĐQT Công ty  
   - Lưu BKS Công ty 
                                                                                               Trần Thị Mai Trinh  
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang. 
 

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 
 Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; 
 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 
và phương hướng nhiệm vụ, như sau: 
 I. KHÁI QUÁT CHUNG 
 1. Thuận lợi 
 - Công ty tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ của cổ đông lớn là Tổng Công ty 
Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần và Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, 
định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 - Cơ hội từ đợt dịch Covid-19 trong thời điểm tháng 4, 5/2020, nhu cầu tích trữ 
đột biến tăng mạnh, khách hàng chấp nhận giá mua cao so với thời điểm đầu năm từ 
30$/mt -40$/mt. 
 - Thị trường, khách hàng Ghana tăng sản lượng so với cùng kỳ (tăng trên 40%), 
nhờ yếu tố bất thường tại Ghana do dịch Covid-19. 
 - Công ty dự báo đúng thời điểm giá thấp mua vào được sản lượng. 
 - Công ty có bước chuẩn bị tốt và thích ứng với những biến động và thay đổi của 
thị trường, đặc biệt là xuất khẩu gạo chất lượng cao. 
 - Công ty có mối quan hệ tốt với khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là 
những khách hàng truyền thống luôn đồng hành và ủng hộ Công ty. 
 - Được các ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay đủ và kịp thời nhu cầu vốn theo 
kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 
  - Công ty có được sự quyết tâm đoàn kết của tập thể Ban Lãnh đạo và CB.NV 
trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 
 2. Khó khăn 
 - Cơ chế, chính sách của các nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới thay đổi, trong 
đó có Việt Nam (thực hiện chuyển đổi cơ chế từ kinh doanh xuất khẩu gạo có điều kiện 
theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 sang tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp cùng tham gia xuất khẩu gạo theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 
15/08/2018 của Chính phủ) đã gây khó khăn đến hoạt động xuất khẩu gạo và chủ 
trương tạm ngưng xuất khẩu gạo từ ngày 24/03/2020 đến 00h00 ngày 01/05/2020 để 
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đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hạn hán và xâm 
nhập mặn. Do đó, Công ty đã bị ảnh hưởng đến sản lượng bán ra. 
 - Khách hàng Phoenix, Iraq giảm lượng mua trong năm. 
 - Tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã tác 
động không tốt đến ngành hàng cá cơm và xăng dầu của công ty. 
 - Tuy được các ngân hàng thương mại hỗ trợ vay vốn kinh doanh, nhưng chỉ được 
giải ngân khi có hợp đồng bán ra. 
 - Thiếu nguồn nhân lực làm công tác phát triển thị trường. 
 - Mùa vụ Đông Xuân 2019-2020 thu hoạch trễ hơn dự báo do thời tiết lạnh kéo dài 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực của Công ty. 
 - Chất lượng lúa, gạo còn phụ thuộc vào thời tiết, cơ cấu giống lúa sản xuất hàng 
vụ/năm, khó dự báo do chưa có cơ quan chính thống làm công tác này, dẫn đến các 
doanh nghiệp khó khăn trong công thu mua. 
 - Việc đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị để đáp ứng nhu cầu của thị trường chưa 
được triển khai đồng bộ do Công ty thiếu vốn đầu tư, chỉ ưu tiên thực hiện các hạng 
mục, dự án cấp thiết nhất. 
 - Vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay của Công ty là chưa phát triển được thị 
trường mới là do hạn chế năng lực cạnh tranh, cụ thể chi phí sản xuất, giá thành sản 
phẩm cao hơn nhiều so với thị trường, chất lượng sản phẩm chưa đáp được nhu cầu thị 
trường, khách hàng, nguyên nhân chính là do định phí Công ty lớn (trên 86,17 tỷ đồng) 
và tình trạng máy móc thiết bị thiếu đồng bộ, đến nay đã xuống cấp, công nghệ lạc hậu, 
hiệu suất sử dụng rất thấp so với công suất thiết kế. 
 II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 
 * Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu: 

ĐVT: tấn; nghìn lít; tỷ đồng; triệu USD. 
T 
T 

Diễn giải 
Kế hoạch 

2020 
thực hiện 

2020 
So sánh % 

Phụ ghi 
Kế hoạch Cùng kỳ 

1 Mua vào      
a Lúa, gạo (quy gạo) 275.000 297.996 108,36% 97,98%  
b Cá cơm (quy tươi) 1.200 1.730 144,17% 120,25%  
c Xăng dầu 25.000 22.752 91,01% 94,25%  
2 Bán ra      
a Lúa, gạo (quy gạo) 275.000 283.175 102,97% 89,13%  
b Cá cơm 300 415 138,51% 139,34%  
c Xăng dầu 25.000 21.513 86,05% 90,04%  
3 Kim ngạch xuất khẩu 97,42 114,11 117,25% 112,89%  
4 Doanh thu 3.392 3.583 105,64% 96,80%  
5 Lợi nhuận trước thuế 17,80 26,153 146,93% 410,13%  
6 Nộp ngân sách Theo quy định 

 * Thuyết minh: 
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 1. Sản lượng mua vào, bán ra 03 ngành hàng 
 a) Lúa, gạo (quy gạo) 
 - Mua vào 299.996 tấn, vượt 8,36% kế hoạch, bằng 97,98% cùng kỳ. 
 - Bán ra 283.175 tấn, đạt 102,97% kế hoạch, bằng 89,13% cùng kỳ 
 b) Cá cơm 
 - Mua vào 1.730 tấn, vượt 44,17% kế hoạch, tăng 20,25% cùng kỳ. 
 - Bán ra 415 tấn, vượt 38,51% kế hoạch, tăng 39,34% cùng kỳ. 
 c) Xăng dầu 
 - Mua vào 22,751 triệu lít, đạt 91,01% kế hoạch, bằng 94,25% cùng kỳ. 
 - Bán ra 21,513 triệu lít, đạt 86,05% kế hoạch, bằng 90,04% cùng kỳ. 
 2. Kim ngạch xuất khẩu 
 Kim ngạch xuất khẩu đạt 114,11 triệu USD, vượt 17,25% kế hoạch, tăng 12,79% 
cùng kỳ. 
 3. Doanh thu 
 Tổng doanh thu đạt 3.583 tỷ đồng, vượt 5,64% kế hoạch, bằng 96,8% cùng kỳ. 
 4. Lợi nhuận 
 Lợi nhuận trước thuế đạt 26,153 tỷ đồng, vượt 46,93% kế hoạch, tăng 310,13% 
cùng kỳ. 
 5. Nộp ngân sách nhà nước đúng quy định. 
 III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 
 1. Về công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh 
 - Công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã được thông qua tại Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
 - Thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin thời vụ, thị trường, ngư trường, xu 
hướng giá và nhu cầu khách hàng; Kiểm tra giám sát tốt trong hoạt động mua bán hàng 
hóa để phòng tránh rủi ro. Tổ chức thực hiện việc mua bán hàng hóa đúng Điều lệ, quy 
chế, quy định, quy trình hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật. 
 - Nâng cao chất lượng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng. 
 - Tăng cường công tác giao dịch bán hàng và khai thác khách hàng, thị trường 
mới, đồng thời thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc khách hàng truyền thống. 
 - Thường xuyên tổ chức đánh giá nhà cung ứng. 
 - Thực hiện tốt công tác bí mật thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 2. Về quản lý sản xuất chế biến lương thực 
 - Công ty luôn bám sát thị trường, mở rộng thêm quan hệ với hàng xáo, đẩy mạnh 
mua vào bán ra đạt kế hoạch sản lượng và định phí. 
 - Trong sản xuất chế biến luôn đảm bảo theo đúng quy chế quản lý sản xuất chế 
biến lương thực của Công ty, trong mua bán luôn đặt biệt chú trọng an toàn tiền hàng, 
thường xuyên kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa. 
 - Xây dựng kế hoạch mua vào, bán ra đảm bảo phương án tối ưu và hiệu quả dựa 
trên: (i) Giá nguyên liệu đầu vào thấp; (ii) Tiết kiệm chi phí trong sản xuất; (iii) Tăng tỷ 
lệ thu hồi; (iv) Chất lượng đầu vào đảm bảo. 
 3. Về quản lý sản xuất chế biến cá cơm 



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021                                                             4 
 
 

 - Luôn nắm sát thông tin về ngư trường từng thời điểm, chủ động điều tàu thu mua 
khi có cá, cân đối hàng hóa tồn kho, hạn chế thu mua cá lẫn tạp làm tăng giá thành; Tạo 
mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. 
 - Thường xuyên nắm thông tin thị trường, tăng cường trao đổi với khách hàng để 
năm bắt nhu cầu tiêu thụ cá cơm. 
 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn ATVSTP để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 
 - Thực hiện giám sát tỷ lệ hao hụt trong sản xuất chế biến cá cơm. 
 4. Về kinh doanh xăng dầu 
 - Thực hiện mua bán xăng dầu đúng theo quy chế mua, bán hàng hoá dịch vụ 
Công ty ban hành và văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công 
ty Cổ phần. 
 - Luôn theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới thông qua các kênh 
thông tin truyền thống cũng như trao đổi với khách hàng. Giữ mối quan hệ với các 
doanh nghiệp đầu mối, nắm bắt thông tin về mức hoa hồng và chiết khấu, chính sách 
bán hàng trong từng thời điểm của doanh nghiệp. Chủ động nguồn hàng kịp thời, theo 
dõi thường xuyên diễn biến giá cả thị trường trong nước và quốc tế, bám sát chủ trương 
giá của Nhà nước, giữ được khách hàng ổn định cùng với tìm kiếm thêm khách hàng 
tiêu thụ. Trong giao dịch mua bán đánh giá chính xác khách hàng, lựa chọn khách hàng 
thực sự uy tín, an toàn. 
 5. Về công tác quản lý tài chính kế toán 
 - Tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. 
 - Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, đảm bảo có đủ nguồn vốn ổn định cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc. Thường xuyển 
kiểm soát chi phí và các chỉ tiêu tài chính theo đúng quy định. 
 6. Về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản 

Kế hoạch đầu tư năm 2020 là 4,92 tỷ đồng, gồm: (1) Đầu tư thêm 02 máy lau 
bóng SINCO và thiết bị phụ trợ tại XN Sơn Thuận; (2) Đầu tư 01 máy tách màu công 
suất 10 -14 tấn/giờ và máy nén khí + (3) thiết bị phụ trợ + (4) Hệ thống cân đóng túi (4 
cân loại 3 miệng xả) 1kg – 5 kg và thiết bị phụ trợ XN Thạnh Hưng; (5) Hệ thống băng 
tải trên không XN An Hòa. 

 Kết quả đến 31/12/2020 đã thực hiện 05 hạng mục với giá trị 4.678 triệu đồng, 
hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch được duyệt. Thực hiện đầu tư đúng trình tự và 
quy định của pháp luật về đầu tư. 
 7. Về công tác tổ chức 
 - Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ và bảo vệ bí mật trong hoạt động SXKD. 
 - Sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh gọn nhân sự để tăng năng suất và thu nhập cho 
người lao động. 
 - Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ đáp ứng đủ nguồn lực cho Công 
ty. 
 - Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 
 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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 1. Những việc đã làm được 
 - Công tác dự báo thông tin giá cả thị trường, nhu cầu khách hàng được thực hiện 
tốt và thường xuyên, ngày càng nâng cao tính chính xác đã giúp cho công tác mua vào, 
bán ra các ngành hàng đạt hiệu quả. 
 - Sản lượng mua vào, bán ra, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận 03 ngành 
hàng đạt khá so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, một số chỉ tiêu vượt so 
cùng kỳ. 
 - Duy trì và mở rộng được khách hàng, thị trường, đặc biệt mặt hàng gạo thơm 
tiếp tục đạt sản lượng mua bán cao. 
 - Công ty tiếp tục duy trì được mối quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại, đặc 
biệt là sự hỗ trợ của cổ đông lớn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ 
phần đã đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 - Tập trung quản lý, kiểm soát chi phí sản xuất, giá thành, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, tiết giảm chi phí bán hàng, mục tiêu chi phí cạnh tranh, hiệu quả, lựa chọn nhà 
cung cấp đủ năng lực với chi phí tối ưu... 
 - Phát triển các sản phẩm mới như gạo thơm ST24, gạo Japonica, cá cơm lá 
chanh... 
 2. Những mặt chưa làm được 
 - Ngành lương thực công tác nghiên cứu phát triển thị trường chưa đạt yêu cầu của 
Công ty. 
 - Giá thành sản phẩm, chất lượng chưa cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. 
 - Cơ chế lương chưa thu hút được nguồn lao động có trình độ và tay nghề cao. 
 - Ngành xăng dầu công tác xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối còn chậm. 
 V. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 
 1. Mục tiêu chung 
 Công ty kinh doanh có hiệu quả, phát triển bền vững và ổn định, trong đó: 
 - Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn. 
 - Đảm bảo nguồn vốn đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. 
 - Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh 3 ngành hàng: Lúa gạo, cá cơm và xăng dầu.  
 2. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu 
 2.1. Mua vào 
 - Lúa, gạo (quy gạo)  : 275.000 tấn 
 - Cá cơm (quy tươi)  : 1.200 tấn 
 - Xăng dầu   : 23 triệu lít 
 2.2. Bán ra 
 - Lúa, gạo (quy gạo)  : 275.000 tấn 
 - Cá cơm (quy tươi)  : 294 tấn 
 - Xăng dầu   : 23 triệu lít 
 2.3. Kim ngạch xuất khẩu : 117,15 triệu USD 
 2.4. Doanh thu  : 3.424 tỷ đồng 
 2.5. Lợi nhuận   : 17,80 tỷ đồng (không tính thu nhập bán tài sản) 
 2.6. Nộp ngân sách  : Theo quy định. 
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 3. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
 3.1. Về công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh 
 - Tiếp tục triển khai đúng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt tại 
Đại hội đồng cổ đông thường niên. 
 - Tiếp tục nắm bắt tốt thông tin thời vụ, thị trường, ngư trường, xu hướng giá và 
nhu cầu khách hàng; Kiểm tra giám sát tốt trong hoạt động mua bán hàng hóa để phòng 
tránh rủi ro. Tổ chức thực hiện việc mua bán hàng hóa đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, 
quy định, quy trình hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật. 
 - Nâng cao chất lượng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng. 
 - Tăng cường công tác giao dịch bán hàng và khai thác khách hàng, thị trường 
mới, đồng thời cần thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc khách hàng truyền thống. 
 - Thường xuyên tổ chức đánh giá nhà cung ứng. 
 - Thực hiện tốt công tác bí mật thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 3.2. Về công tác quản lý sản xuất chế biến, kinh doanh 
 a) Lương thực 
 - Tăng cường công tác quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, trên cơ sở rà soát lại 
quy trình sản xuất chế biến, sắp xếp lưu kho, bảo quản hàng hoá, rà soát lại chi phí quản 
lý, chi phí bán hàng và các khoản chi phí khác, nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản 
phẩm để cạnh tranh. 
 - Phải luôn bám sát thị trường, mở rộng thêm quan hệ với hàng xáo, đẩy mạnh 
mua vào bán ra đạt kế hoạch sản lượng và định phí. Trong thu mua cần ưu tiên mua lúa, 
gạo xô để khai thác công suất máy móc thiết bị cũng như tăng thêm thu hồi định phí 
trong sản xuất chế biến. 
 - Trong kinh doanh, sản xuất chế biến phải đảm bảo theo đúng quy chế quản lý 
sản xuất chế biến lương thực của Công ty, đặc biệt chú trong an toàn tiền hàng, thường 
xuyên kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa trong kho. 
 - Xây dựng kế hoạch mua vào, bán ra đảm bảo phương án tối ưu và hiệu quả dựa 
trên: (i) Giá nguyên liệu đầu vào thấp; (ii) Tiết kiệm chi phí trong sản xuất; (iii) Tăng tỷ 
lệ thu hồi; (iv) Chất lượng đầu vào đảm bảo. 
 b) Cá cơm 
 - Nắm sát thông tin về ngư trường từng thời điểm, chủ động điều tàu thu mua khi 
có cá, cân đối hàng hóa tồn kho, hạn chế thu mua cá lẫn tạp làm tăng giá thành; Tạo 
mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. 
 - Thường xuyên nắm thông tin thị trường, tăng cường trao đổi với khách hàng để 
nắm bắt nhu cầu tiêu thụ cá cơm. 
 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn ATVSTP để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 
 - Thực hiện giám sát tỷ lệ hao hụt trong sản xuất chế biến cá cơm. 
 c) Xăng dầu 
 - Thực hiện mua bán xăng dầu đúng theo quy chế mua, bán hàng hoá dịch vụ của 
Công ty ban hành và các văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – 
Công ty Cổ phần. 
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 - Theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới thông qua các kênh thông tin 
truyền thống cũng như trao đổi với khách hàng. Giữ mối quan hệ với các doanh nghiệp 
đầu mối, nắm bắt thông tin về mức hoa hồng và chiết khấu, chính sách bán hàng trong 
từng thời điểm của doanh nghiệp. Chủ động nguồn hàng kịp thời, theo dõi thường 
xuyên diễn biến giá cả thị trường trong nước và quốc tế, bám sát chủ trương giá của 
Nhà nước, giữ được khách hàng ổn định cùng với tìm kiếm thêm khách hàng tiêu thụ. 
Trong giao dịch mua bán, cần phải đánh giá chính xác khách hàng, lựa chọn khách hàng 
thực sự uy tín, an toàn. 
 3.3. Về công tác quản lý tài chính kế toán 
 - Tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. 
 - Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân 
hàng trong nước và quốc tế, đảm bảo đủ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và 
đầu tư. 
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên 
kiểm soát chi phí và các chỉ tiêu tài chính theo đúng quy định. 
 3.4. Về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản 
 - Tiếp tục triển khai đúng với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt. 
 - Tiến hành rà soát, nâng cấp máy móc thiết bị, ưu tiên thực hiện các hạng mục, dự 
án cấp thiết, nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng chế biến để đáp ứng nhu 
cầu của thị trường hiện nay. 
 - Triển khai đầu tư khi thực cần thiết, đảm bảo tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu và 
mang lại hiệu quả. 
 - Thực hiện đầu tư đúng trình tự và quy định của pháp luật về đầu tư. 
 - Thường xuyên kiểm tra và giám sát, đánh giá tình hình khai thác máy móc thiết 
bị để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp kịp thời. 
 - Rà soát công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị không sử dụng đã bị hư hỏng để 
thanh lý thu hồi vốn kịp thời và hiệu quả. 
 3.5. Về công tác tổ chức 
 - Hoàn thiện các quy chế quản lý, hệ thống quy định, quy trình, áp dụng thống 
nhất trong toàn Công ty. 
 - Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ và bảo vệ bí mật trong hoạt động SXKD. 
 - Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ đáp ứng đủ nguồn lực cho CTy. 
 - Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 
 - Sắp xếp lại lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả đáp ứng được nhu cầu công 
việc, định biên lại nhân sự theo hướng tinh gọn, phù hợp với từng vị trí công việc. 
 Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang. 
 Trân trọng kính trình ./. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:           
- Như trên;        
- Hội đồng quản trị;           
- Ban kiểm soát; 
- Quý Cổ đông; 
- Lưu VT. 
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CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 Số:       /TTr-XNK-HĐQT     Kiên Giang, ngày    tháng 4 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang 
 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 
Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang quy định quyền 

và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm 
toán hàng năm của Công ty.  

Hội đồng Quản  trị Công ty kính trình Đại  hội đồng  cổ đông biểu quyết 
thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được  lập ngày 19/01/2021 và đã được 
kiểm  toán  bởi Công ty TNHH kiểm  toán  KPMG  Việt  Nam  (KPMG) ký ngày 
01/02/2021 (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 
Trân trọng kính trình./. 
 

                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                              CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:                 
  - Như trên; 
  - Quý Cổ đông;                
  - Lưu: VT. 
 



Cong ty ca phin XuAtnh,p khiu Kien Giang

Bao cao tai chfnh cho nam kSt thiic
ngay 31 thang 12 nam 2020



Cong ty cA phin Xuit nh,p kh§u Kien Giang
Thong tin vi Congty

Giiy Chung nh~n
Ding ky Doanh nghi~p

H(ii ctAngQuiD trj

Ban Ki~msoat

Ban Tang Ghim ctac

Try sa cting ky

Cong ty ki~m loan

1700100989 ngay 10 thang 5 nam 2018

GiAychirng nh~ dan~ ky doanh nghiep cua Cong ty dii duQ'Cdi8u
chinh nhi~u IAn,va Ian di~u chinh gAn day nhAt Iii GiAyChirng
nhan Dang kyDoanh nghiep s617ooloo989 ngay IOthang 5 nam
2018. Giay chirng nh~ dang ky doanh nghiep dAu tien va cac
giAychirng nh~ di~u chinh do S6 K8 hoach vii DAuttr tinh Kien
G· ,lang cap.

Dng Doan Huynh Diing
Ong Bach Ngoc Van
Ba Duong Thj Thanh Nguy~t
Ong Phan Hung Minh
Ong D6 NgQCKhanh

Ba Trdn Thi Mai Trinh
Ong Nguy~n Thanh San
Ba Nguy~n Thj Phuong

Ba Duong Thj Thanh Nguy~t
Ong Ph!IIDMinh Trung

85 - 87 duimg L!IC H&ng
Phuimg Vinh L~c
Thanh ph6 R!lch Gili
Tinh Kien Giang
Vi~tNam

Cong ty TNHH KPMG
Vi~tNam

CM tjch
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vieD
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Cong ty ca phin Xuit nh~p khiu Kien Giang
Bao cao cua Ban TangGiam d6e

Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 phdn Xu~t nh~p khAnKien Giang ("Cong ty") trinh bay bao cao
nay va bao cao tai chfnh dfnh kern cua Cong ty cho nam kBt thuc ngay 31 thang 12 nam 2020.

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chju trach nhiem I~p va trinh bay trung thuc va hop Iy bao cao tai
chfnh thea cac Chuan rmrc K~ toan Vi~t Nam, Ch~ d(\ K~ toan Doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy
dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~ I~p va trlnh bay bao cao tai ehfnh. Theo y ki~n ella Ban T6ng
Giam dbe Cong ty:

(a) bao cao tai ehfnh diroc trlnh bay tir trang 5 d~n trang 42 dli phan anh trung thuc va hop Iy tlnh
hlnh tai ehfnh clla Cong ty t(li ngay 31 thang 12 nam 2020, k~t quit hO(ltd(\ng kinh doanh va
lUllehuy~n ti€n t~ ella Cong ty cho nam k~t thUe cilng ngay, phil hqp vo; cae Chudn rn\lc KB
toan Vi~t Nam, Ch~ d(\ K~ toan Doanh nghi~p Vi~t Nam va eae quy djnh phap Iy e61ien quan
d~n vi~ I~p va trinh bay bao cao tili ehfnh; va
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Gil(b) t(li ngay I~p bao cao nay, Ban T6ng Giam dbe Cong ty cho ring Cong ty c6 do khit nang thanh

toan eae khooo nQ"phiti trit khi d~n h(ln.

T(Ii ngay lW bao eao nay, Ban T6ng Giam d6c Cong ty dli phe duy~t pMt hooh bao cao tiii chfnh
dfnh kern.

Tinh Kien Giang, ngay 19 thang 1 narn 2021
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KPMG Limiled Branch
10· Floor, Sun WahTower
115 Nguyen Hue Sireel, Ben NgheWard
Dislricl 1, Ho Chi MinhCily, Vielnam
+84 (28) 3821 9266 Ikpmg.com.vn

BAo cAo KIEMToANDOC~P

Kfnh glri cacce don~
Cong ty ce phan XuAt nh~pkhau Kien Giang

Chung loi dii killm loan bao cao Iili chfnh dfnh kern cua Cong Iy COphan xual
nh$p khau Kien Giang ("Cong ty"), bao g6m bang can d6i kll loan tal ngay 31
Ihang 12 narn 2020, bao cao klll qua hoat dOngkinh doanh va bao cao hJ'u
chuy&n lien I~ cho narn kellhuc cung ngay vii cac Ihuyel minh kem Ihea dlJ'Q'c
Ban TOngGiam dOcCong ty phe duy~1pMI hanh ngay 19 IMng 1 narn 2021,
allQ'CIrinh bay 1[1'Irang 5 den Irang 42.

Trach nhi,m cua Ban T6ng Giam dilc

BanTOngGiarn dOcCong Iy chiu lrach nhi~m I$pva Irinh bay Irung thirc va hop
Iy bao cao lai chfnh nayIheo cac Chuanml!CK&toan Vi~t Nam,Che dOK& toan
Doanh nghi~p Vi~1Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan den vi~c I$p va
Irinh bay bao cao lai chfnh, va chiu trach nhi~m ve kiem soat nOibOma Ban
TOngGiam dOcxac dinh la clm Ihiel de dam baovi~c I$pbao cao tai chfnh khOng
co sai sol IrQngy&udo gian I$n hay nham Illn.
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Trach nhi,m cua kiAm toan vien

Trach nhi~m cua chung toi la dlla ra y ki&nve bao cao tai chfnh naydl!a Iren ket
qua kiem toan cua chung toi. ChUngtoi dii thl!c hi~n cong vi~c kiem loan theo
cac Chuan ml!C Kiem loan Vi~t Nam. Cac chuan ml!C nay yeu cau chung toi
luan Ihu chuan ml,PCva cac quy ajnh ve d<;lodlic nghi! nghi$p va I$p k~ hOlOlch
va thl,PChi~n cuOckiem toan ae d<;ltdllQ'Csl,Pdam bao hQ'pIy ve vi~c li~u bao
cao tai chfnh co con sai sollrQng yeu hay kMng.

Cong vi~c kiem loan bao g6mvi~c thl,Pchi~n cac thu Ivc nham Ihu IMp cac bang
chling kiem toan vi! cac 56 Ii~uva cac Ihuy&t minh lrang bao cao tai chfnh. CacN~~~~_~~~~.~~,~~m~h_
rui ro c6 sai 561IrQngy&uIrong baocao lai chfnh do gian l(:InhOacnham Illn. Khi
thl,Pchi~n cac danh gia rui ro nay, kiem loan vien xem xet kiem soal nOibOcua
Cong ty lien quan tai vi$c l(:Ipvalrinh bay bao cao tai chfnh Irung Ihl,PCva hQ'pIy
nham thiet kll cac Ihu Ivc kiem toan phil hQ'pvai tinh hinh thl,PCIe, luy nhien
khong nham mvc dfch dlla ra y kienve hi~u qua cua kiem soal nOibOcua Cong
ty. Cong vi~c kiem loan cOngbao g6m vi$c danh gia tfnh Ihfch hQ'pcua cac
chfnh sach ke toan dllQ'Cap d~ng va tfnh hQ'pIy cua cac llac tfnh kll toan cua
BanTOngGiam dOccua Cong ty, cOngnhll danh gia vi~c Irinh bay lOngthe bao
cao lai chfnh.

--..
aD,'
-.....;,;

.'\NI-
INI
lG
A.' c'?l'
~

ChUngloi lin rang cac bang chling kiem loan ma chUngloi Ihu dllQ'Cla day du
valhfch hQ'plam ca sa cho y ki~n ki&mloan cua chung loi.

KPMG Umlled Branch in Ho Chi Minh City. a braodI of KPMG Um~ed.
a V~ one member limited liability company and a member finn of
!he KPMG network of indepenOeot member firms affiliated with KPMG
International Cooperative ("KPMG Intemationarj, a Swiss entity.
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Y ki6n ella ki6m toan vien
,
Theo y kien cua chung toi, bao cao tai chinh dli phan anh trung thirc va hoopIy,
trEmcac khia canh trQngyeu, tlnh hlnh tal chinh cua Cong ty COphfmXuo!.tnh~p
khau Kien Giang t;;li ngay 31 thang 12 narn 2020, ket qua hoat d¢ng kinh doanh
va lU'uchuylm tien t~ cua Cong ty cho narn ket thuc cung ngay, phu hoopvai cac
Chulm rnuc Ke toan Vi$t Nam, Che d¢ Ke toan Doanh nghi$p Vi$t Nam va cac
quy dinh phap Iy c6 lien quan den vi$c I~p va trlnh bay bao cao tai chinh.

VAn (fA khae

Bao cao tai chinh cua Cong ty cho narn ket thuc ngay 31 thanq 12 nam 2019
dU'oockiem toan b&i m¢t cong ty kiemtoan kMc va cong ty kiemtoan nay ali aU'a
ra y kien chap nh~n toan phan dOivai bao cao tai chinh d6 trong bao cao kiem
toan ngay 20 thang 2 nam 2020.

Auvarin
Giay Ch(fng nh~n£lang kY Hanh ngha
Kiem toan sO2252-2018-007-1
Ph6 TOng Giam (fOe

Thanh phOHOChi Minh, ngay 1 tMng 2 nam 2021

Nguy&nThanh Nghi
Giay Ch(fng nh{m£lang kY Hanh ngha
Kiem toan sO0304-2018-007-1
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Cdng ty C6 phin Xuit nh¥P kh~u Kien Giang
Bang din d6i k~ toan ifi ngay 31 thang 12 nam 2020

MiuBOI-DN
(Ban hiinh theo Thong tu s6 20012014m-BTC
ngiiy 22 thdng 12 nom 2014 clla B(5Tai chinh}

Ma Thuy~t 31/1212020 11112020< minh VND VNDso

TAl SAN

Tili san ngAnh'lD
100 678.648.123.885 775.160.084.478(100 = 110 + 120+ 130+ 140+ 150)

Ti~n 110 5 112.004.272.579 129.383.424.074

DAutil tid chfnh ngAnhsn 120 1.180.000.000
DAu til niimgiu d~n ngay dao han 123 1.180.000.000

Cac khoan phai thu ngAnh;m 130 63.456.134.097 391.999.693.928
Phai thu ella khach hang 131 6 49.735.936.097 388.303.776.486
Tra tnroc cho ngiroi ban 132 7 14.197.818.659 3.786.944.318
Phai thu ngiinhan khac 136 8(a) 131.350.025 545.223.808
DIIphong phai thu kh6 doi 137 9 (608.970.684) (636.250.684)

Hang t6n kho 140 10 481.181.273.007 233.259.760.394
Hang tbn kho 141 527.731.857.934 246.771.216.552
DIIphong giam gia hang tbn kho 149 (46.550.584.927) (13.511.456.158)

TiUsan ngAnh,n khac 150 22.006.444.202 19.337.206.082
Chi phI tra tnroc ngiin han , 151 14(a) 1.192.734.004 2.781.793.458
Thu~ gia tri gia tang du\1Ckhau tro 152 20.813.590.198 16.555.412.624
Thue phai thu Nha mroc 153 120.000

TiUsan diUhfD
200 231.853.410.524 253.704.946.691(200 =210 +220 + 240 +260)

Cac khoan phai thu diUh;m 210 48.000.000 48.000.000
PMi thu dai han khac 216 8(b) 48.000.000 48.000.000

TiUsan c6 tfinh 220 175.523.945.213 209.979.163.565
Tili san ct;djnh hii'nhlnh 221 II 175.523.945.213 196.129.928.565

Nguyen giti 222 456.837.425.295 451.199.128.931
Giti tri hao mon liiy ki 223 (281.313.480.082) (255.069.200.366)

Tili san c6 djnh vo hlnh 227 12 13.849.235.000
Nguyengia 228 13.849.235.000
Gid tr; hao mbn liiy ki 229

TiUsan dfr dang diUh,n 240 1.356.388.307 1.360.024.671
Xay d\l'IlgCeJ ban dO-dang 242 13 1.356.388.307 1.360.024.671

TiUsan diUhfD khac 260 54.925.077.004 42.317.758.455
Chi phI tta truac dili h(lJl 261 14(b) 54.925.077.004 42.317.758A55

TONG TAl sAN
270 910.501.534.409 1.028.865.031.169(270= 100+200)

Cac thuy~t minh dinh kem lO. b(5pJr4n hl1Pthiinh clla bao cao tiii ch£nh niiy
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Cong ty ca ph~n Xuit nh,p khiu Kien Giang
Bang can dai ke toan t\li ngay 31 thang 12 nim 2020 (tiSp theo)

MAuBOI-DN
(Ban himh thea Thong tu s6 20012014nT-BTC
ngay 22 thdng 12 nom 2014 cua B(i Tai chinh}

Mi Thuyit 3111212020 1/112020< minh VND VNDso

NQ pllAI TRA (300 = 310 + 330) 300 629.709.180-435 771.870.153.960

NvngAn hl:ln 310 627.802.913.435 769.146.387.460
PMi tra nguci ban 311 15 288.973.626.527 21.520.394.043
Ngum mua tra tien tnroc 312 16 54.986.474.796 47.711.782.057
Thn~ phai n(\p Nha mroc 313 17 1.444.810.756 4.108.684.589
PMi tra ngum lao d(\ng 314 11.126.572.565 1.629.038.456
Chi phi phai tra 315 18 2.465.021.936 14.644.474.419
PMi tra khac 319 19 8.500.817.743 666.564.033
Yay ngiin han 320 20(a) 255.946.728.380 675.558.345.682
D\( phong phai tra 321 3.271.179.884
Quy khen thmmg, phuc loi 322 21 1.087.680.848 3.307.104.181

NVdBihp 330 1.906.267.000 2.723.766.500
Vay dai han 338 20(b) 1.906.267.000 2.723.766.500

VON cHiJ SO HUU (400 = 410) 400 280.792.353.974 256.994.877.209

VAn chii sa hiiu 410 22 280.792.353.974 256.994.877.209. , '
411 23 254.300.000.000 254.300.000.000Vone~ph~

CophieuIh6 thong co quy€n
411a 254.300.000.000 254.300.000.000bieu quyet

Quy dAnnr phat trien 418 1.402.067.630 1.402.067.630
Loi nhuan san thue chua phftn p~6i, 421 25.090.286.344 1.292.809.579

LNST chua phdn phDi lily ke den
cutS; nom truac 421a 1.292.809.579
LNST chua phan ph6i nom nay 421b 23.797.476.765 1.292.809.579

TONG NGUON VON
440 910.501.534.409 1.028.865.031.169(440 = 300 + 400)

~cc
JAb
:/EN

~
~

~
~
CHI
;ON(

K
~
~

Ngay 19 thang Inam 2021

Tr&nThi Di~p
K€ tmin tnrang

Nguoi I~p:

.r=:
Ngny~n Thi ChUeHi\.

K€ totin

Cac thuy€t minh d(nh kem la b(i p~n h(1JJthilnh cua baa cao tai ch(nh nay
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Cong ty C6 phin Xuit nh~p kh~u Kien Giang
Bao cao kilt qua hO\lt d{lng kinh doanh cho nam kit thtic ngay 31 thang 12 nam 2020

MduB02-DN
(Ban hanh theo Thong ur s6 20012014nT-BTC
ngiiy 22 thong 12 ndm 2014 cua B(i Tiii chinh)

Mii Thuyit
s6 minh

2020
VND

2019
VND

Doanh thu ban hang va cung c.1p
01 25 3-565.573.701.998 3.689.959.217.829djch VtJ

Cac khoan giam trir doanh thu 02 25 11.377.323.380 167.755.602
Doanh thu thuin vi ban hang va

10 25 3-554.196.378.618 3.689.791.462.227eung c.1pdjeh vtJ (10 = 01 • 02)
Gia v6n hang ban va djeh vtJ

11 26 3.272.437.876.531 3.403.228-586.323cung ejp

Lqi nhu,n g(ip (20 = 10 • 11) 20 281.758.502.087 286.562.875.904 lHl.
Doanh thu hoar d(ing tai ehinh 21 27 22.557.823.724 8.638.497.443 iNG 1Chi phi tiri ehinh 22 28 36.431.472.614 40.174.299.995 :PHA

Trong d6: Chi phi liii vay 23 21.072.983.668 31.160.656.688 JH~P IChi phi ban hang 25 29 200.387.691.770 226.113.809.782 GIA.Chi phi quan ly doanh nghiep 26 30 37.293.588.876 22.739.716.979
-,~Lqi nhu,n thuh tir hoat d(ing kinh ...------

doanh {30= 20 + (21 - 22) • (25 + 26») 30 30.203-572-551 6.173-546-591

Thu nh~pkhac 31 31 6.454.175.543 3.350.675.211
Chi phf khac 32 32 10.504.527.488 3.147.412.860

Kit qua tir ho<,td(ing khac
40 (4.050.351.945) 203.262.351(40 = 31· 32)

Lqi nhu,n ki toan trWc thui! so 26.153.220.606 6.376.808.942(SO = 30 + 40)

Chi phi thui! TNDN hi~n hanh 51 34 2.355.743.841 5.083.999.363
Lqi nhu~ sau thuiTNDN 60 23.797.476.765 1.292.809-579(60 = 50.51)

Liii tren e6 phi~u 042-1-Lai CCJ ban tren c6 phi~u 70 35 936 51
NHA
;TY'
PMI

Ngay 19 thang I nam 2021
~

N a HONguiri l~p:

~fo--
'"Nguy~n~iChue Ha Tnln Thi Di~p

- 1 tl\\/
iThanhNguy~t

K€ totin Ki totin tru-img T6ng Gitim d6c

Cac thuyit minh d(nh kern Iii b(i phqn h(Ypthanh cUa baD coo tiii chinh niiy
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Cong ty cil phin ~uit nhfp khiu Kien Giang
Bao clio hm chuyen tiin t~ cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(Phuong phap gian ti~p)

MiuB03-DN
(Ban hQnh thea Thong tu sa 20012014flT-BTC
nga» 22 thdng 12 nom 2014 eua B(i ttu chinh]

Mii Thuyilt 2020 2019
s6 minh VND VND

LUll CHUYEN TIEN TU HO~T DQNG KINH DOANH

Lopnhusn ki tmin trllac thuil 01 26.153.220.606 6.376.808.942
Di~u cbinh cbo cac kboan

KhAuhao va phan b6 02 26.203.094.383 26.345.998.404
Cac khoan d\l phong 03 36.283.028.653 (9.070.460.627)
L6 chenh I~h tY gia do danh gia lai
cac kho!mmuc ti~nt~c6 g6c ngoai t~ 04 277.764.468 1.198.029.519
Lai ti~ngUi 05 (213.745.847) (206.002.578)
Chi phi liiivay 06 21.072.983.668 31.160.656.688

~
Lqi nbu,n tit hoat dQngkinh doanb 08 55.805.030.348

~
trtr6'c nhiing thay d6i v6n hru dQng 109.776.345.931 N

:HA
Bi€n d(\ngcac khoan phai thu 09 324.272.150.032 (234.859.749.757) iG
Bi~nd(\nghang t5n kho 10 (280.960.641.382) 280.992.960.347 .~'i.%Bien d(\ngcac khoan phai tra -s-:
va ?Cl philitni kbac 11 279.495.545.044 (98.516.921.580)
Bien d(\ngchi phi tni truac 12 2.830.975.905 2.301.585.760

435.414.375.530 5.722.905.118

Ti~n lai vay dii tra 14 (20.872.399.450) (31.160.656.688)
Thu€ thu nh~pdoanh nghi~pdiin(\p 15 (4.835.480.127) (3.489.214.613)
Ti~nchi khac cho ho~td(\ng
kinh doanh 17 (2.178.238.000) (2.436.833.884)

LIlUcbuy~n ti~n thuin tit bo"t dQng 20 407.528.257.953 (31.363.800.067)
kinhdoanh

LUll CHUYEN TIEN TirHO~T DQNG DAu TI1
~"\
NH

Ti~nchi mua sAm,xiiyd\lOgtai san INHf
c6 dinh va tai san dai h~ khae 21 (5.634.660.000) (5.984.422.182) ~
Ti~nchi cae khoan dAuto nAmgift .1

d~nngay dao h~ 23 (12.500.000.000) (1.180.000.000) ~
Ti~n thu h5i cae khoan dau til nAm '"&
gift d€nngay dao h~ 24 13.680.000.000
Ti~n thu lai ti~ngUi 27 227.825.025 191.923.400

;r.:t~uy~n ti~n tbuin tit bo"t i1Qng 30 (4.226.834.975) (6.972.498.782)

Cae thuy€t minh ilfnh kem Iii b(i phtjn h{lJJ thiinh czla baa eaa tai ehfnh nay
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Cong ty ca phin Xuit nh,p khllu Kien Giang
Baa cao luu chuy~n tiin t~ cho nlim kEt thuc ngay 31 thang 12 nlim 2020
(Phuong phap gian tiEp - tiip thea)

MAuB03-DN
(Ban hanh theo Thong ttr s6 20012014fIT·BTC
ngay 22 thdng J2 niim 2014 elia B9 Tai chinh]

Mil Thuy~t
sA minh

2020
VND

2019
VND

LUll CHUytN TIEN TV' HO~T DONG TAl CHiNH
Ti~n thu tit di yay 33 2.791.475.687.199 2.758.331.176.890
Ti~ntra no g6eyay 34 (3.212.093.663.001) (2.669.978.069.380)
Ti8n Ira e6 tire 36 (11.697.800.000)

LIlUchuy~nIi~nthuin tit ho:,t dqng 40 (420.617.975.802) 76.655.307.510tai chinh
LIlUehuy~nIi~nthuin trong nlim 50 (17.316.552.824) 38.319.008.661(50 = 20 +30 +40)

Ti~ndiu nam 60 129.383.424.074 91.060.781.954

Anhhming cua chenh Ifeh tY gia 61 (62.598.671) 3.633.459quy dAingo~ if dAivOiliin
Tiin euAinlim(70 = 50 + 60 +61) 70 5 112.004.272.579 129.383.424.074

Nguiri I~p:

TrfuJ Thi Di~p
Ki todntrutmg

. anh Nguyet
T6ng Gidm a6e

Nguyen Thi Chuc Ha
Kitoan

Cdc thuy€t minh ainh kem IIIb9 pJ.4n h(1JJthilnh cUa bdo cdo tai chinh. nay
9



Cong ty cii pbin Xuit nb,p kbiu Kien Giang
Tbuyit minb bao clio tii cbinh cbo nim kit tluic ngay 31 thang 12 nam 2020

MiuB09-DN
(Ban hanh thea ThOng tu: s620012014/IT-BTC
ngily 22 thang 12 nom 2014 cua B(5Tili chinh)

Cac thuyet minh nay la bQ ph~ hop thanh va dn diroc doc d6ng thoi voi bao cao tai chinh dfnh
kern. .'

1. Don vi bao cao

(a) Hlnh tblle sO'bihl v6n

Cong ty C5 phim Xufit nhap khan Kien Giang ("Con~ ty") la rnQtcong ty c5 phim diroc thanh I~p
tai Vi~t Narn. Cong ty duoc thanh I~p tren co sa chuyen Cong ty TNHH MQtThanh vien xuAt nh~p
Khdu Kien Giang thanh cong ty c5 phim thea Quy~t dinh s5 IIIQB-HBTV ngay 16 thang I nam
2015 cua HQid6ng Thanh vien v~ vi~c ti~n hanh c5 phim h6a. Cong ty hOlltdQng thea GiAyChUng
nh~ dang ky Doanh nghi~p cong ty c5 phim s5 1700100989 do SaK~hO(lchva BAu tu tinh Kien
Giang cAplim thir 20 ngay 10 thang 5 nam 2018.

Tf\! sa chfnh cua Cong ty dugc dllt t!li 85 - 87 L(lc H6ng, phuOng Vinh L(lc, thanh ph5 R!lChGia,
tinh Kien Giang.

I!~, ,
I ,
!1XUI
\. K

~
(b) Ho~1tdQngcbinb

Cac hO(ltdQng chfnh cua Cong ty la:

• Kinh doanh Ilia gllo, kinh doanh nong san, kinh doanh thuy san va xay xat;
• Ban buon phiin b6n, thuAc trir sau va hoa chAtkhac sir d\lIlg trong nong nghi~p;
• Kinb doanh, ban III xang dAu va cae san phdm lien quan (khong kinh doanh t!li If\l sa Cong ty);

va
• Trilng hla va tr6ng cay liiu nam khac.

(c) Cbu ky san xuit kinb doanb thong thll'img

Chu kY san xuAtkinh doanh thong thuimg cua Cong ty la trong vong 12 thang.

10
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Cling ty C6 phin Xuaitnh~p khiu Kien Giang
Thuy~t minh bao clio tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiSp theo)

MiuB09-DN
(Ban hanh thea Thong tu s6 200120J4fIT-BTC
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(j Tai chinh}

(d) caiu true Cling ty

Tai ngay 31 thang 12 narn 2020, Ceng ty c6 cac dan vi tnrc thuoc nhu sau:

Ten don vi Bia chi Hogt d(lng chinh

Chi nhanh Cong ty C6 ph&nXu§t nh~p khAu Kien Tinh Kien Giang San xuAt,kinh doanh gao
Giang: Xi nghiep ch~ bi~n Luang thuc Xu&tkhAu
An Hoa
Chi nhanh Cong ty C6 ph&nXuAt nh~p khAuKien
Giang: Xi nghiep ch~ bi~n Luang thuc Xu&tkhAu
TanPh6
Chi nhanh Cong ty C6 ph&nXuAt nh~p khAuKien
Giang: Xf nghiep ch~ bi~n Luang thuc Xu&tkhAu
Son Thuan
Chi nhanh Cong ty C6 ph&nXuAt nh~p khAu Kien
Giang: Xi nghi~p ch~ bi~n Luang th\fc XuAt khAu
Th(lJlhHung
Chi nhanh Cong ty C6 ph&nXuftt nh~p khAuKien
Giang: Xi nghi~p ch~ bi~n Luang th\l'c Xu&tkhAu
Vinh ThAng
Chi nhanh Cong ty C6 phAnXu&tnMp khAu Kien
Giang: Xi nghi~p Ch~ bi~n ca cam Hon ChOng
Chi nhanh Cong ty C6 phAnXu§t nh~p khAuKien
Giang: Xi nghi~p Kinh doanh xang dAuAn Binh
Van pbOng d(li di~n

}

)

Tinh Kien Giang San xu§t, kinh doanh gao

Tinh Kien Giang San xuat, kinh doanh gao

Tinh Kien Giang San xuAt, kinh doanh g(lO

Tinh Kien Giang San xuAt,kinh doanh g(lO

Tinh Kien Giang Ch~ bi~n ca cam

Tinh Kien Giang Kinh doanh xang dAu

Thanh ph6H6
Chi Minh

T(li ngay 31 thang 12 nam 2020, Cong ty c6 283 nMn vien (1/1/2020: 280 nhiin vien).

2. CO'sa I,p bao cao tai chinh
(a) Tuyen b6 vS tuan thii

Bao cao t1li chinh dugc I~p thea ChuAnm\fc K~ toan Vi~t Nam, Ch~ dQK~ toan Doanh nghi~p Vi~t
Nam va cae quy dinh pMp Iy c6 lien quan ap dlmg cho bao CaDt1li chfnh.

~.,,\\1
Y
:HI
ON,
K
>~(b) CO' sir do ltrimg

BaD cao t1li chinh, trir bao cao lun chuy~n tiBn t~, duge I~p tren CeJ sa d6n tfch thea nguyen rAe gia
g6c. Bao cao lun chuyBn tiBn t~ duge I~p thea phuang phap gian ti~p.

) (c) Kyk~toan nam

Ky k~ toan nam cila Cong ty 111tir ngay 1 thang 1 d~n ngay 31 thang 12.
11
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Cong ty cii phin Xuiltnh,p kh~u KienGiang
Thuy~tminh bao cae till chfnh cho nam kStthuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(ti~ptheo)

MiuB 09-DN
(Ban hiinh theo ThOng tu s6 20012014fIT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 niim 2014 cua B(J rs chinh)

(d) Don vi tiSnt~k~toan va trinh bay bao caotilichinh

Dan vi ti~n t~ k~ toan cua Cong ty Iii D6ng Vi~tNam ("VND"), ciing Iii dan vi ti~n t~ duge sir dung
eho muc dieh I~p va trinh bay bao cao tai ehinh.

3. Tomtiit nhii'l1g chinh sach k~ toan chii y~u
Sau day la nhilng ehinh sach k~ roan chu y~u duge Cong ty ap dung trong vi~e I~p bao cao tai ehinh
nay.

(a) Cac giao djch bing ngoa] t~

Cac giao dich bAngcac dan vi ti~n t~ khac VND trong nam duoc quy d6i sang VND theo tY gia xdp
xi vo; tY gia th\l"et~ tlli ngily giao dieh.

Cae khoan m\le tili san va ng phiti Irit e6 g6c bAngdan vi ti~n t~ khae VND dugc quy d6i sang VND
IAnlUg! theo tY gia mua ehuySn khoan vii ban ehuYSnkhoan eua ngan hang thuang mlli mri Cong
ty thuimg xuyen e6 giao dieh tlli ngay k~t thUe IcY k~ toan nam.

Tdt ell cae khoan ehenh I~eh tY gia duge ghi nh~ vilo bao eao k8t quit ho~t d(lng kinh doanh.

(b) TiSn

Ti~n bao g6m ti~n mlit vii ti~n gUi ngan hang khong IcY h~n.

(c) Cae khoan diu ttl

Dliu tu:ndm gia- din ngiiy iMo hf!.n

DAutu nlim gift d~n ngay dao h\ln Iii cae khoitn dAutu rna Ban T6ng Gilim d6e ella Con¥ ty dV dinh
va e6 khit nang nlim gift d~n ngay dao h\lD. DAutu nfun gift d~n ngay dao h\lDg6m tien girl ngan
hang e6 IcY h\lD. Ole khoitn dAu tu nily duge ghi nh~ theo gia g6e trir di d\l"phbng phiti tIm kh6
doi. -=J42-

(d) Cae khoan phai thu

Phiti thu khaeh hang va cae khoan phiti thu khae dugc phan anb theo gia g6e trir di d\l"phOng phiti
thu kh6 doi.

NHi
,TV

PM

12



Cong!y ca ph§n Xuit nh,p khiu Kien Giang
Thuyet minh bao cao tid chinh cho nim k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2020
(ti~ptheo)

MiuB09-DN
(Ban hiinh theo Thong tu s6 200120141IT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 nom 2014 cua Bp Tiii chinh]

(e) Hang tAnkho

Hang !bn kho diroc phan anh thea gia thap han gina gia ~6c va gia tri th~Anco th~ thirc hien diroc.
Gia g6c diroc tinh thea phuong phap blnh quan gia quyen va bao gorn liit ca cac chi phi phat sinh
dS co duoc hang tbn kho cr dja diSm va trang thai hi~n tai, Dbi voi thanh phk va chi phi san xuAt
kinh doanh do dang, gia g6c bao gbm ngu>,en v(it Ii~u, chi phi nhiin cong tnrc tiep va cac chi phi
san xuAt chung duoc phiin bb. Gia trj thuan co thS thirc hi~n diroc ucrc tinh d\Ia vao gia ban cua
hang tbn kho trir di cac khoan chi phi ucrc tinh dS hoan thanh san phdm va cac chi phi ban hang tf\Ic
tiSp.

Cong ty ap d\lng phuang phap ke khai thuimg xuyen d6 hllCh toan hang tbn kho.

(I) T3i san cil djnh hiiu hinh
~'fiI"
~
;.¥
AN
KH

ANI

~,~

(j) Nguyen giti

Tai san cb djnh hfru hlnh dugc thS hi~n thea nguyen gia trir di gia tri hao mon liiy kS. Nguyen gia
tai san cb dinh hfru hlnh bao gAm gia mua, thuS nh(ip khdu, dic lo;ti thuS mua hang khong hoan 1!Ii
va chi phi lien quan lr\Ic tiSp d~ dua tai san dSn vj tri va tr!lllg thai hOlltd(ing cho mllc wch su d\lng
da:dV kiSn. Cac chi phi phat sinh sau khi t1Ii san cb djnh hfru hlnh !fa:dlla vilo hOlltdQng nhu chi
phi sua chua, bao du5ng va d;ti tu dugc ghi nMn vao bao cao kSt qua hOlltd(\ng kinh doanh trang
nam rna chi phi pMt sinh. Trang cae truimg hgp co th~ chUng minh m(\t cach ro rang r&ng cac
khoan chi phi nily lam tang 19i fch kinh tS trong tuang lai dV tfnh thu duQ'ctu vi~c su d\lDg tai san
cb dinh hfru hinh vu\)'! !ren mirc hOlltdQng tieu chuiin thea nhu danh gia ban dAu,thl cac chi phi nay
duQ'c vbn bOa nhu mQt khoan nguyen gia !ling them Cllat1Ii san cb djnh hfru hlnh.

(jj) Khau hao

KhAu hao duQ'c tinh thea phuang pMp duimg th&ngd\Ia tren tbm gian hfru d\lng ucrc tinh cua t1Ii
san cb dinh bfru hlnh. Thm gian bfru d\lDg u&ctfnb nbu sau:

• nba cua, v(it kiSn trUc 5 -50nam
• may m6c va tbiSt bj 5-20Dam
• phuang ti~n V(iDchuy~n 5 -30nam
• thiSt bi van pbong 5-IOnam
• tai san khac 5 -10 Dam ""'-10'

~
,NH
fNH
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Cong ty cA phlln Xuit nh~p khdu Kien Giang
Thuyi\t minh bao clio tai ehinh eho nam kilt thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(ti@ptheo)

MiuB09-DN
(Ban hanh theo Thong ttr s6 20012014fIT-BTC
ngay 22 thong 12 niim 2014 cua BI} Tiii chfnh)

(g) Tal san e6 djnh vo hlnh

(i) Quy€n siT dllng diu

Quyen su dung dAtgbm co:

• Quyen su dung dAtdiroc Nha mroc giao co thu ti~n su dung dAt;

• Quyen su dung dAtnh~ chuyen nhirong hop phap; va

• Quyen su dung dAt thue tnroc ngay co hieu 1\fCcua Lu~t nAt dai nam 2003 rna ti~n thue dAtda
diroc tni tnroc cho thoi han dai han 5 nam va du9'Cco quan co thAmquyen cdp giAychirng nh~
quyen su dung dA!.

Quy8n su d\lng dAtlau diUdugc th~ hi~n thea nguyen gia. Nguyen gia ban dAuclla quy8n su d\lng
dAtbao gbm gia trj clla quy8n su d\lng dAtdugc ghi nh~ gia mua va cac chi phi lien quan tr\lc tit~p
too vi~c co dugc quy~n su d\lng dAt.

(h) Xay d\l'l1g elY ban dO-dang

Xay d\ll1gco han da dang phan linh cac khoan chi cho xay d\ll1gva may m6c chua dugc hoil.nthil.nh
ho~c chua Hip d~t xong. Khong tfnh khAu hao cho xay d\ll1g co ban da dang trong qua tnnh xay
d\ll1g va Hipd~t.

(i) Chi phi tra tnn1c dhl h,n

(i) Chi phi iIIit trtl trUY1c
Chi phi dAt tra truac bao gbm tiSn thue dAt tra truac, k~ ca cac khoan lien quan d~n dAt thue rna
Cong ty da nh~ dugc giAy chUng nh~ quy~n su d\lng dAtnhung khong dll di~u ki~n ghi nh~ t1U
san cb dinh vo hlnh thea cae quy djnh hi~n hil.nh,va cae chi phi phat sinh khae lien quan d~n vi~
bao dam cho vi~ su d\lng dAt thue. Cae chi phi nay dUl;Ycghi nh~ vao bao cao k~t qua hO\lt dc)ng
kinh doanh thea phuang phap duimg thing d\la tren thOi h!J.llclla hqp dbng thue dAttil 40 d~n 50
nam.

(ii) Cong CII va d(lng CII

Cong Cll va d\lng C\l bao gbm cae t1U san Cong ty nfun gift d~ su d\lng trong qua trlnh hO(lt dc)ng
kinh doanh blnh thuimg, voo n~yen gia clla mlii t1U san thAphan 30 tri~u VND va t1U san khong dll
dieu ki~n ghi nh~ 111t1lisan co djnh thea quy djnh hi~n hil.nh. Nguyen gia clla cong C\lva d\lng Cll
dugc pMn be, trong thOi gian til 2 - 3 nam.

(iii) Chi phi sUa chUa tiJi san

Chi pm sua chua t1U san pMt sinh trong nam duqc ghi nh~ thea gia g6c va phan bb thea phuong
phap duimg thing trong vong 3 nam.
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Cong ty cA phin Xuit nh,p khAuKien G~ang
Thuy~t minh bao cao tili chinh cho nam ket thiic ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiSp theo)

MftuB09-DN
(Ban hanh thea Thong tu s6 200/2014nT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 nom 2014 cUaB(J Tai chinh)

(j) Phiii trii nglliri ban va cac khoan phiii trii khac

Phai tra ngum ban vii cac khoan phai tra khac diroc th~ hi~n theo gia g6c.

(k) D\I'phong

M(lt khoan du phong dugc ghi nh~ n~u, do k~t qua cua m(lt su ki~n trong qua khir, Cong ty c6
nghia vu phap Iy hien tai hoac lien d6i c6 th8 iroc tinh m(lt each dang tin e~y, vii chAe chAn se lam
giam sut cac loi Ich kinh t~ tronll nrong lai d~ thanh loan cac khoan no phai tra do nghia VIId6.
Khoan dlf phong duQ'Cxac dinh bang caeh chi~t khAudong tien dlf ki8n phiti tra trong tuang lai v6i
tY I~ chi8t khAutruac thu6 phan anh danh gia cua thi wOng a thm di~m hi~n t<ti ve gia trj thm gian
cua ti8n va nii ro C!1 th~ cua khoan ng d6.

(I)
• • 1

Vllncll phan

CDphilu phD thong

cli phi~u phli thong dugc ghi nh~ theo m~nh gia. Khoan ti8n thu duge tic vi~ pMt hil.nhe6 phi~u
vuqt qua m~nh gia dugc ghi nh~ la th~g du v6n c6 phAn. Cae chi phi lien quan !rIfc ti8p den vi~c
pMt hil.nhc6 phi8u, tric cae anh hUOngthu8, dugc ghi giiim vao th~g du v6n cli phdn.

(m) Thu~

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p tinh tren lQinhu~ ho\iC16cua nam bao g6m thu8 thu nh~p hi~n hil.nh
va thue thu nMp hoiin l<ri. Thu8 thu nh~p doanh nghi~p dugc ghi nh~ trong biio cao k~t qua hO(lt
d(lng kinh doanh ngo<ri trir wOng hQ'Pc6 cac khoan thu~ thu nh~p lien quan den cac khoan m\lc
duQ'C~ nh~ thAng vao v6n cM sa hilu, thi khi d6 cac thu8 thu nh~p nay ding duQ'Cghi nh~ thAng
vao von cM sa hilu.

Thu8 thu nh~p hi~n hil.nhla khoan thu8 dlf ki8n phiti n(lp dlfa !ren thu nh~p chiu thu~ trong niim, sir
d\lng cae mlrc thu8 suAt t<ti ngay ket thuc Icy k8 toan nam, va cae khoan dieu chinh thu8 phai n(lp
lien quan d8n nhilng niim Wac.

Thu~ thu nMp hoiin l<riduQ'Ctinh theo phuang phap bang din d6i k~ toan eho cac cMnh I~ch !(lm
thm gifra gia tri ghi s6 cUa cae khoan m\lCtai san va ng phiti tra cho m\lCdich boo cao till chfnh va
gia tri sir d\lng cho m\lc dich tinh thu8. Gia tri cua thu8 thu nh~p hoiin l<riduQ'Cghi nh~ d\la !ren
cach thlrCdlf ki8n thu h6i ho\l.cthanh toan gia trj ghi s6 cua cac khoan m\lc tai san va ng phai tra sir
d\lng cae mire thu~ suAtc6 hi~u IlfCho\ie ca ban c6 hi~u Ilfc t<ringay k8t thuc Icy k8 toan nlim.

Till san thu8 thu nh~p hoiin l<richi dUQ'cghi nh~ trong ph(lffivi chAcchAnc6 du lQinhu~ tinh thu8
trong lUang lai d8 tai san thu8 thu nh~p nay c6 th~ sir d\IDgduQ'C. Till san thuS thu nh~p hoiin l<ri
duge ghi giiim trong ph(lffi vi khong con chAc chAn la cac lQi ieh v8 thu8 lien quan nay sl! Slr d\lng
duQ'C.
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Cong ty ca phin Xuit nh,p khiu Kien Giang
Thuyit minh bao cao tai chinh cho nam kit thiic ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiip theo)

M~uB09-DN
(Ban hanh theo ThOng (Usa 20012014fIT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 nam 2014 cua Bp Tiii chinh)

(n) Doanh thu va thu nh,p khac

(i) Doanh thu ban hang

Doanh thu ban hang duQ'Cghi nh~ trong bao CaDk~t qua hoat dQngkinh doanh khi phfut Ian rui ro
va lei fch gilo li~n voi quy~n sa hiiu san phfun hoac hang hoa duoc chuyen giao cho ngirei mua.
Doanh thu khong direc ghi nh~ n~u nhu c6 nhtrng y~u t6 khong chilc chilo trong y~u lien quan to;
kha nang thu h6i cac khoan phai thu hoac lien quan to; kha nang hang ban bi tra Iai. Doanh thu hang
ban duoc ghi nh~ theo s6 thufut sau khi da trir di s6 chi~t khAugiam gia ghi tren h6a don ban hang.

(ii) Doanh thu cung clip dich v(l

Doanh thu cung cApdich vu duoc ghi nh~ trong bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh thea tY I~
hoan thanh Clla giao djch t!Ii ngay k~t thuc Icy k~ toan nam. Ty I~ hoan thanh dugc danh gia d\Ia
tren khao sat cac cong vi~ da duQ'Cthlfc hi~n. Doanh thu khong dugc ghi nh~ n~u nhu c6 nhfrng
y~u t6 khong ch~c chilo trQng y8u lien quan to; kha nling thu h6i cac khoim ph8i thu.

(iii) Thu nhl)p til'ti€n liii

Thu nh~p til ti~n liii dugc ghi nh~ thea tY I~ tuong img vo; thm gian d\Ia tren s6 du g6c va liii suAt
ap d\IDg.

)
(0) Cac khoin thanh tOOD thue

Cac khoan thanh toan thue hO(ltdQng dugc ghi nh~ trong bao cao k~t qua hO{ltdQng kinh doanh
thea phucrng phap duimg thing d\la vilo thOi h(lDcua hqp d6ng thue. Cac khoan hoa h6ng di thue
dugc ghi nh~ trong bao cao k~t qua hO(ltdQng kinh doanh nhu IiimQt bQph~ hqp th1tnhcua t6ng
chi pbf thue, trong su6t thOi h(lDthue.

(p) Chi phi di vay

Chi phf di vay duQ'Cghi nh~ Iii mQtchi phf trong nam khf chi phf nay phat sinh, ngolli trir truimg
hqp chi pbf di vay lien quan d~n cae khoan vay cho fi\lC dfch hlnh thanh tili san du dieu ki~n v6n
h6a chi phf di vay thl khi d6 chi pbf di vay si! duQ'Cv6n h6a va duQ'Cghi vao nguyen gia cac tili san
nily.

~'7
Cf

cor

(q) Liii tren ca phi~u

Cong ty trlnh bay liii C<1ban lren c6 phi~u (EPS) cho cae cB phi8u phB thong. Liii C<1ban rnn cB
phi~u dugc tfnh bdng cach lAyliii ho~c Iii thUQCv~ cBdong phB thong (sau khi dii trir di khoan phiin
bB vao quy khen thuimg phUc lQi cho kY k~ toan baDcao) chia cho s6 IUQ1lgcB phi~u phB thong
blnh quiin gia quy~n lUll h1mhtrong nam.

Cong ty khClDgc6 cae cB phi~u co tac dQng suy giam ti~m nang, quy djnh v~ trlnh bay liii suy giarn
tren cB phi~u khong ap d\lng.

)

)

)

)

)
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Cdng ty cA phin Xuit nhip kh§u Kien Giang
Thuyit minh bao cao Utichlnh cho nam kSt thuc ngay 31 thang 12nam 2020
(tiip theo)

MiuB09-DN
(Ban hanh theo Thong tusa 20012014fIT-BTC
ngay 22 tluing 12 nam 2014 cua so Tai chinh)

(r) Bao cao b(l phin
Me;>tbe;>ph~n lit me;>thop phAn co th~ xac dinh rieng bi~t cua Cong ty tham gia vito vi~e eung dp
cac san pham hoac dich vu lien quan (be;>ph~ ehia thea hoat de;>ngkinh doanh), hoac eung cAe san
pham hoac djch VII trong me;>tmoi tnrimg kinh t~ cu the (be;,phan ehia theo vung dja 19), rnoi be;>
ph~ nay chju rui ro va thu duge 19i feh khac bi~t voi cac be;,ph~ khac, Miiu bolocao be;>ph~ co
ban cua Cong ty IIIdua theo be;>ph~n ehia theo hoat de;,ngkinh doanh.

(s) Cac ben lien quan

Cac ben duQ'Ceoi IIIben lien quan eua Cong tf' n~u me;>tben co kha nang, lrl,I'eti~p ho(ie gian tit\p,
kiem soat ben kia ho~ gay anh huimg dang ke tm ben kia trong vi~e ra cae quy~t dinh tai ehfnh va
hO(lt de;>ng,ho~ khi Cong ty va ben kia eung ehiu Sl,l' kiem soat chung ho~ anh huang dang ke
chung. Cae ben lien quan co thB la cae eong ty ho~ cae ea nhan, bao gam ea cae thitnh vien gia
dinh than e~n eua cae ea nhan duQ'Ceoi la ben lien quan.

(t) Thong tin so slinh

Thong tin so saM trong boloeao tai ehfnh nay duQ'Ctrinh bay dum d(lDgdfr li~u tuong frog. Theo
phuong phap nay, cae thong tin so sanh eua nam tru6'e duge trinh bay nhu me;>tphAnkhong the tach
rbi eua bao eao tai ehfnh nam hi~n t<U va phai duQ'Cxem xet tron~ mf,i lien M vm cae sf, li~u va
thuyt\t minh Clla nam hi~n t<ri. Theo do, thong tin so saM bao gom trong bolo cao too ehfnh nay
khong nhhn mile dfeh trinh bay v~ tinh hlnh toochfnh, kt\t qua hO(ltde;>ngkinh doanh va lUllchuyen
ti~n t~ eua Cong ty trong nam tru6'c.,

~
\204-
11N~
JGf,, <p~
1iifH
"'=

)

)
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Cong ty ca phin Xuit nhjp khiu Kien Giang
Thuyit minh bao cao tai chinh cho nam kit thiic ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiip theo)

MiuB09-DN
(Ban hanh theo Thong tu s6 20012014fIT-BTC
ngay 22 thdng 12 nom 2014 cUaBt; Tai chinh}

5 T'", len

Ti~n m\it
Ti~n giri ngiin hang

6, Phiii thu ciia khach hang

Phiii thu cua khach hang chi tiit theo kbacb hang IOn

Crop Worthy Ventures Inc
Cong ty TNHH DAutil San xudt - Thuong mai
Dich VII Phan Minh
Cong ty cli phdn Nong nghiep Cong Nghe Cao D~ Tai
Wilmar Riceland Trading Pte.Ltd
Akila Trading (Pty) Ltd
Louis Dreyfus Asia Pte Ltd
AT Korea Agro - Fisheries and Food Trade Corporation
Cac khach hang khac

(b) Phiii thu cua khach hang la ben lien quan

Cong ty TNHH DAu til San xudt - Thuong mai
Djch VII Phan Minh, cli dong va dling thoi c6 chung
thanh vien di~u hanh

3111212020
VND

11112020
VND

810.879.000
111.193.393.579

1.263.423.600
128.120.000.474

112.004.272.579 129.383.424.074

3111212020 1/112020
VND VND

22.D44.495.000

10.129.171.106 3.915.187
5.787.423.180
3.060.292.811

3.007.188.750
121.058.350.309
252.061.925.500

8.714.554.000 12.172.396.740

49.735.936.097 388.303.776.486

3111212020
VND

11112020
VND

10.129.171.106 3.915.187

Khoan phai thu til ben lien quan khong duoc dam bao va c6 thei han phai thu trong vong 3 tudn kB
til ngay giao hang.
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Cling ty cA phin Xu§t nh,p khdu Kien Giang
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 Dam2020
(ti~p theo)

MAuB09-DN
(Ban hanh thea Thong ttr s6 20012014fIT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 niim 2014 cua Br,'JTai chinh]

7. Tnt trmYc cho ngtrOi ban
3111212020 1/112020

VND VND

Cong ty cll ph§_nXudt Nh~p KhAuCh~ BiSn
LU011gthITCThang Loi 6.490.000.000
Cong ty TNHH MTV Kinh doanh va Ch~ bi~n
LU011gthITCHU011gH(IIlh 4.640.000.000
DNTN Hlmg Phuong - (PharnThj Thai) 1.740.000.000 2.460.000.000
Cong ty ce phAnHung Phd 1.110.000.000
Cong ty cll phAnNong nghiep Cong ngh~ Cao Dai Tai 955.121.459
Cac nha cung cdp khac 217.818.659 371.822.859

,..::;

14.197.818.659 3.786.944.318
;r:
d
c(
AT~

8. Phiii tho khac .IE
'--.

Phii thu ngin htlDkhac
~/4

(a) -c,

3111212020 11112020
VND VND

Phai thu v~ tam irng 5.000.000 397.480.000
Phai thu 1liiti~n girl 14.079.178
Ph8i thu khac 126.350.025 133.664.630

131.350.025 545.223.808

1 ~;\\:
(b) Phii thu diU htlDkhac y

cHI
3111212020 11112020 ;6N'

VND VND
~

Ky quy 48.000.000 48.000.000 ~
~
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Cong ty ca phin Xuit nh9P khiu Kien Giang
Thuy~t minh bao cao t8i chfnh cho nim k~t thuc ngay 31 thang 12nim 2020
(ti@ptheo)

MiuB09-DN
(Ban hiinh theo ThOng tit s6 20012014fIT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 ni'im2014 ella B(j Tiii chfnh)

Bi~n d(lng trong nam cua du phong phai thu kh6 dbi nhu sau:

2020
VND

2019
VND

S6 du dAunam
D\I phong trich I~p trong nam
Hoan nh~p dtr phong trong narn
Sfr dung dtr phong trong nam

636.250.684 6.540.889.860
56.720.000 64.720.000
(84.000.000)

(5.969.359.176)

S6 dir cu6i nam 608.970.684 636.250.684

10. Hang tan kho
3111112020

Gia g6c D\fphong
VND VND

11112020
Gia g& D\fpbong
VND VND

...,...
" G~
TV
;:,N
, KH
ANHang mua dang di

tren duong 4.230.454,545 4,593,090.909
Nguyen v~t Ii~u 90,622,898.272 (613,291,644) 137.818,971.538 (8.166.205.116)
Cong CII va dung C\I 3.501.651.726 3.623.088.127
Thanh phsm 37.601.327.547 (385.968.283) 81.107.702.091 (5.345.251.042)
Hlmgh6a 391.775.525.844 (45.551.325.000) 19.628.363.887

527.731.857.934 (46.550.584.927) 246.771.216.552 (13.511.456.158)

Bi~n d(lng trong nam cua du phong giam gia hang tAnkho nhu sau:

2020 2019
VND VND )~

~
S6 du dAunam 13.511.456.158 18.633.106,785 \NH
D\I phong trich I~p !rong nlim 46.550.584.927 TNt
Hoan nh~p d\I phbng trong nlim (13.511.456.158) (5.121.650,627) iG

......1.
S6 du cu6i nam o'c'l'46.550.584.927 13.511.456.158 ~

T6ng gia g6c hang tAnkho 4ri ngay 31 tbang 12nlim 2020 la527.732 tri~u VND (111/2020: 246.771
tri~u VND), phdn hlmg tAn kho Cong ty trich I~p d\I phbng t~i ngay 31 thang 12 nam 2020 c6 gia
g6c 111342.986 tri~u VND (11112020: 153.135 tri~u VND), trong d6 10.185 tri~u VND nguyen li~u,
4.301 tri~u VND thlmh phAm vll 328.500 tri~uVND hang h6a (11112020:79.890 tri~u VND nguyen
Ii~u, 63.249 tri~u VND thlmb phAm va 9.996 tri~u VND hlmg h6a) duQ'cghi nh~ thea gia trj thudn
c6 th~ th\Ic hi~n duQ'C.

\
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Cong ty ca phfin Xuit nh,p khiu Kien Giang
ThuySt minh bao cao t8i chinh cho nam kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiSp theo)

MAuB09-DN
(Ban hanh theo Thong tu s6 200/2014fIT-BTC
ngay 22 thdng 12niim 2014 CUll so Tai chinh]

12. Tili san c6 djnh vo hinh
Tai san c6 djnh vo hlnh la quyen sir dung dAt lau dai tai van phong.

2020
VND

S6 duddu nam
Chuyen sang chi phi tra tnroc dai han

2019
VND

13.849.235.000 13.849.235.000
(13.849.235.000)

S6 du cu6i nam 13.849.235.000

2019
VND

1.356.388.307
3.636.364

13. Xay dlfllg co ban diYdang

S6duddunam
(Giamj/tang khac trong nam

2020
VND

1.360.024.671
(3.636.364)

S6 du cu6i nam 1.356.388.307 1.360.024.671

,
j Cac cong trtnh xay dung co ban do dang Ian dang thuc hi~n nhu sau:

3111212020
VND

Cong trinh rna r(ing san phai, nha a cong nhan tai Xi
nghiep ca Cam (*)
Mua slim tai san

1.356.388.307

11112020
VND

1.356.388.307
3.636.364

1.356.388.307 1.360.024.671

(*) Bao gAmchi phf mua dAtva cac chi phi khac cua cong trtnh rna r(in¥ san phai, nhlt a cong nhan t<ri
Xi nghi~p ca Cam. D\f an nay hi~n dang t<U1lngUng xay d\l11g. Den thOi di8m ngay 31 thang 12
nam 2020, Cong ty viin chua e6 k~ hO(lchti~p t\lC tri8n khai th\fChi~n dAutu xay d\l11geong mnh
nay.

!
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Cdng ty ca phin Xuit nh~p khiu Kien Giang
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t tlnic ngay 31 thang 12 nam 2020
(ti~p theo)

M§uB09-DN
(Ban hanh. theo ThOng tllsd 20012014fIT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 ruim 2014 cua B(! Tiii chfnh)

14. Chiphi trii truoc

(a) Chi phi tra tnrIYCngiln han

31/1212020 11112020
VND VND

139.484.609 156.954.654
401.809.894 711.275.593
308.424.417 348.105.335
88.567.418 517.905.236

~
254.447..666 1.047.552.640 , c

C

1.192.734.004 2.781.793.458 (UA'T~

~
~

Chi phi baa hitlm
Cong cu dung cu va baa bi
Chi phi b6c x~p,gia cong hang chi>'xuAt
Chi phi sua chua tai san
Chi phi tra tnroc ng~n han khac

(b) Chi phi tra trlflYCdai han

Chi phi ilAt
tra truec
VND

Congey va
dyngey
VND

Chi phi sUa
chiia tiii san

VND

Chi phi
khac
VND

Tang
VND

s6 dirdAunarn 36.988.141.452 851.969.435 4.313.610.198 164.037.370 42.317.758.455
Tiingtrongnam 67.185.000 700.523.885 2.497.676.528 304.322.662 3.569.708.075
Chuyentil toosan
c6 dinhvo hinh 13.849.235.000 13.849.235.000
PMn b6 trong
narn (475.477.677) (853.896.462)(3.220.965.963)(261.284.424) (4.811.624.526)

ss du cu6i nam 50.429.083.775 698.596.858 3.590.320.763 207.075.608 54.925.077.004

Trang chi phi dAt tra tnroc c6 quyen su dung dAtthue c6 gia tri con 1!1i1a35.278 trieu VND
(11112020:36.213 tri~uVND) dtroc th~chApt!lingiinhangdilbaa damcha cac khaimvay cua Cong
ty (Thuy~tminh 20(a».

~
.~
CHI
:::6N~

~
~
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Cong ty C6 phin Xuit nh,p khiu Kien G~ang
ThuYStminh bao cao tai chinh cho nam kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(ti~p theo)

MiuB09-DN
(Ban hanh theo ThOng ttr s6 20012014/IT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 nom 2014 cUaB9 Tiii chinh]

15. Phai trii nglfoo ban

(a) Phiii trii ngum ban chi tiSt theo nha cung rip 1611

31/1212020
Gia g6c/S6 co

kbiining tri nv
VND

1/112020
Gia g6c/S6 co

khii ning trii nv
VND

Cong ty ce phAnNong nghiep Cong nghe Cao Dai Tai
Cong ty cb phAnNong nghiep Cong nghe Cao Hi~u Nhan
Cong ty ce phAnCo khf Kien Giang
Cong ty TNHH DAunr San xudt - Thirong mai Djch VII
Phan Minh
Intertek Vietnam Ltd
Jupitek Korea International Co., Ltd
Cac nha cung cApkhac

157.550.388.480
127.710.000.000

560.700.000 1.240.400.000

977.284.440 :I
24.275.548 2.616.711.180 jN(

13.798.620.000 )'p

3.128.262.499 2.887.378.423 NH,
N (

288.973.626.527 21.520.394.043 ~
-

(b) Phiii tri ngU"Oiban III cac ben lien quan

3111212020
Gia g6cJs6 co

kblining tri nv
VND

111/2020
Gia g6cJS6 co

kbi ning tri nv
VND

Cong ty TNHH DAunr Sim xudt - ThlIcrng mill
Dich VII Phan Minh, cb dong va d6ng thOi c6 chung th1tnh
vien di~u h1tnh (*) 977.284.440

(*) Khoim phiri Ira thlIcrng m!li cho ben lien quan khony; dlIg<:dam bao, phiri trIi Irang vong 6 ngay k~
til ngay ghi irIOnh6a dcrn va chiu liii suftt 7%/niim doi vOikhoim qua h~.

042

NH,
:1'1
p~
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Cong ty cil phin Xuit nhfp khiu Kien G~ang
ThuySt minh bao cao tid chinh cho nam kilt tlnic ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiSp theo)

MiuB09-DN
(Ban hanh theo Thong tu s6 20012014fIT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 nom 2014 clia B(i Tilichinh}

16. Nglliri mua tra ti~D truec
3111212020 1/112020

VND VND

C6ng ty C6 phfrn Luong thuc Hung Phiroc 33.000.000.000
Perissos Viloria Unipessoal Lda 10.522.915.000
Fullway Resources Inc 3.189.659.200
Syarikat Pelangi Tnggi 2.987.320.000
Mindanao Agriplus Corporation 2.486.016.000
Mulia Tiasa Company Trading 9.637.716 12.142.540.390
Timor Food Unipessoal Lda 31.257.711.822 W
C6ng ty Lien doanh San xuAt, Ch8 bi8n va XuAtKhAuGao 2.500.000.000 ~
Cac khach hang khac 2.790.926.880 1.811.529.845 : TV

IA'N
P Kh

54.986.474.796 47.711.782.057 IAN

.~
Itl\\__.....=--

17. Thu~ phdi Dqp Nha DllO'C
S6ph3i nqp S6 di oqplcin

11112020 troogoilm trir trong oilm 3111212020
VND VND VND VND

Thu8 gia tri gia tang 159.515.468 26.630.976.566 (26.790.492.034)
Thu8 thu nh~p
do~h nghiep 3.905.309.645 2.355.743.841 (4.835.480.127) 1.425.573.359
Thue thu nh~p ca nhan 43.859.476 142.099.511 (166.721.590) 19.237.397
ThuB nhadftt 271.212.421 (271.212.421)
Thu8khac 13.000.000 (13.000.000)

4.108.684.589 29.413.032.339 (32.076.906.172) 1.444.810.756

~
00,-....;,:
'\Nf
INI

iG
~
~
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Cong ty cii phin Xu§t nh,p khiu Kien Giang
Thuy@tminh bao cao tid chfnh cho nam kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(ti@ptheo)

MiuB09-DN
(Ban hanh. theo Thong tu s6 20012014fIT-BTC
ngay 22 thang 12 ndm 2014 clla Br Tai chinh]

18. Chi phi phai tra

Lai mua hang phai tra doanh nghiep ngoai
Liii yay
Chi phi sira chua tai san c6 dinh
Chi phi lam hang xuAtkhAu
Ti~n liii c6 phAnh6a - T6ng Cong ty Luang thuc Mi~n
Nam - (::ong ty C6 phAn, cong ty me
Chi phi phai tra khac

19. Phiii trii khac

Kinh phi cong doan
Bao hi~m xii h(li
Phai Ira phi bao v~moi truimg PhongCimh sat kinh t8-
Cong An tinh Kien Giang
Phai tra ti8n liii c6 phAn h6a - T6ng Cong ty Luang thuc
Mi8n Nam - Cong ty C6 phAn, cong ty me
Cac khoim phai Ira khac

3111212020
VND

11112020
VND

1.868.209.726
200.584.218

4.357.412 324.751.148
5.862.686.039

391.870.580
7.792.327.944
664.709.288

2.465.021.936 14.644.474.419

3111212020 11112020
VND VND

88.258.596 83.962.353
34.280.826 34.280.826

448.348.500 448.348.500

7.902.592.072
27.337.749 99.972.354

8.500.817.743 666.564.033
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Cong ty ca phin Xu!t nhjp khiu Kien Giang
ThuySt minh bao cao t&ichinh cho nam kSt thuc ngay 31 thang 12nam 2020
(tiSp theo)

MAuB09-DN
(Ban hanh theo ThOng tu s6 20012014fIT-BTC
ngay 22 thdng 12 niim 2014 cua B{5ts chinh}

OIC khoan vay tren chiu UtisuAt then llii suA!cua timg kh~ uoc nhjn no,

(i) Ole khoan vay nay diroc dam bao b.lng tai sim c6 dinh him hinh va quyen sir dung dAt thue trong
chi phf dAttra tnroc dill han c6 gia trj con lai l.ln hrot la 43.392 trieu VND va 12.833 trieu VND tai
ngay 31 thang 12 nam 2020 (11112020: 49.561 trieu VND va 13.159 trieu VND) (Thuy8t minh II
va 14(b)) va toan bQ hang h6a luan chuyen trong qua trinh san xuAt kinh doanh thuec sa hiiu cua
C6ng ty, hlnh thanh til v6n vay tai timg thoi di~m nhung kh6ng virot qua 120.000 trieu VND.

(ii) Cac khoan vay nay duoc dam bao b.lng tai san c6 dinh him hlnh va quy€n sir d\lng dAt thue trong
chi phI dAttra truac dill h;m c6 gia trj con lill IAn lUg! la 23.545 tri~u VND va 14.156 tri~u VND till
ngay 31 thang 12 nam 2020 (1/1/2020: 28.918 tri~u VND va 14.561 tri~u VND)(Thuy8t minh II
va 14(b)) va hang h6a luan chuy~n trong qua trinh san xuAtleinh doanh.

(iii) Khoan vay nay dugc dilm bao b.lng tai san c6 djnh hitu hlnh va quy€n sir d\lng dAt thue trong chi
phI dAttra trum: dhl h;m c6 gia trj con l\li IAn lUg! la la 30.719 tri~u VND va 8.289 tri~u VND till
ngay 31 thang 12 nam 2020 (111/2020: 35.157 tri~u VND va 8.493 tri~u VND) (Thuy~t minh II va
14(b)).

~
C(
ci

JAr
:IEI
~
~(b) Vaydaih,n

DiSu khoan va diSu ki~n cua Cae khoan vay dai h;m nhu sau:

Nimdao
h~

3111212020
VND

11112020
VND

Ngan hang Thuang mlli c6 phdn DAu tu va
Phat tri~n Vi~t Nam - Chi nhanh PM Qu6c (*) 2021-2023 5.718.366.500 7.148.144.582
Khoan d~n h;m tra trong vong 12 thang
(ThuY8t minh 20(a)) (3.812.099.500) (4.424.378.082)

Khoan d~n h;m tra sau 12 thang 1.906.267.000 2.723.766.500

(*) Khoan vay nay dugc dilm Mo b.lng till san c5 djnh him hlnh c6 gia trj con Illi la 23.994 tri~u VND
t\li ngay 31 thang 12 nam 2020 (11112020: 21.584 tri~u VND) va chiu 11iisuAtthen lai suAtcua timg
kh~uac nh~ ng.
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Cong ty cfi phin Xuit nh,p kh§u KienGiang
Thuy~tminh bao cao tili chmh cho nim k~t tlnic ngay 31thiing12nam 2020
(ti~ptheo)

MiuB09-DN
(Ban hanh. theo Thong tu s6 20012014fIT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 nom 2014 cua B(i Tiii chinh)

21. Quy khen thutmg, phtic lqi
Quy nay dtroc trfch J~p til loi nhuan chua phan ph6i do cac c6 dong phe duyet tai cuoc hQPDI,IihQi
d6ng c6 dong. Quy nay dugc dung d~ tra khen thuong va phric loi cho nhan vien cua Cong ty thea
chfnh sach khen thuong va phuc loi cua Cong ty.

Bi~n dQng quy khen thuong va phuc loi trong nam nhu sau:

2020
VND

2019
VND

S6 du dAunam
Trfch J~p tir Ioi nhuan chua phan ph6i
Sir dung quy trong nlim

3.307.104.181 5.274.411.507
510.711.891

(2.219.423.333) (2.478.019.217)

S6 du cu6i nam 1.087.680.848 3.307.104.181
NG
. p~

IH~I
I GI

;

\,

=2042

!NH.
:;1'1
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Cong ty C8 phdn Xuit nhjp khftu Killn Giang
Thuyjt minh bao cao tB.iehfnh cho nam kit thiie ngay 31 thang 12 nam 2020
(ti@ptheo)

MiuB09-DN
(Ban hann theo Thong til s6 20012014!IT- ETC
ngcLY22 thdng 12 niim 2014 cua Bp Tid chinh}

~ • A23. Von co phan
V6n e6 phan diroc duyet vii dliphathanh cua Cong ty Iii:

31/1212020
sAc6 phi~u VND

1/112020
sAc6 phiiu VND

Van c6 phh dllflCduy~t 25.430.000 254.300.000.000 25.430.000 254.300.000.000

vAn c6 phin dii phat hanh
C6 phi~u ph6 thong 25.430.000 254.300.000.000 25.430.000 254.300.000.000

sA c6 phi~u dang hm hanh
C6 phieu ph6 thong 25.430.000 254.300.000.000 25.430.000 254.300.000.000

C6 phi~u'ph6 thong e6 menh ?ia la 10.000VND. M6i e6 phi~uph6 thong nrong img voi mQtphieu
bi~uquyet tai cac cuoc hQPeo dongcua Cong ty. Cac e6 dong dlIqenh~ e6 tire rnaCong ty cong
b6 vao tirog thoi di~m. TAtca e6 phi~uph6 thong d€ue6 thir tlllIll tien nhlI nhau d6i vo; titi san
eon I~ eua Cong ty.

Thilnhph.in e6 dong eua Cong ty nhlIsau:

3111212020 va 11112020
VND %

T6ng Cong ty LlIang thlle Mi€nNam- Cong ty C6 ph.in
Cae e6 dong kMe

211.848.000.000
42.452.000.000

83,31%
16,69%

254.300.000.000 100%
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Cong ty ca phin Xuit nh~p khau Kien Giang
Thuy~t minh bao cao tili chfnh cho nim k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(ti~ptheo)

M§uB09-DN
(Ban hanh theo Thong tu s6 200120J4flT- BTC
ngay 22 thdng 12 niim 2014 cziaB9 Tai chinh}

24. Caekhoan muc ngoai Bangdin dai k~ toan

(a) Tai san thue ngoal

Cac khoan ti~n thue t6i thieu phai tra cho cac hop d6ng thue hoat d(\ng khong duoc huy ngang nhu
sau:

3111212020
VND

1/112020
VND

Trong vong m(\t nam
Trang vong hai d~n namnam

198.000.000 216.000.000
198.000.000

198.000.000 414.000.000

3111212020 11112020
Tuong dvong

Nguyen ij VNDNguyen t~
Tuong duong

VND

• USD
• EUR

3.398.283 78.202.643.485
237 6.710.102

4.758.670 109.934.955.792
273 7.051.834

78.209.353.587 109.942.007.626

(c) Tai san nh~n giii' hQ

Dan vi 3111212020 11112020

XiingRon 95
DAuDO

Lit
Lit

30.000
57.000

87.000
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Cong ty C6 phlln Xuit nh,p khiu Kien Giang
ThuySt minh ban cao tai chinh cho nam kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiSp theo)

MiuB09-DN
(Ban hann thea Thong tu s6 20012014fIT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 nam 2014 cua B6 Tiii chinh)

25. Doanh thu tir ban hang va cung cip dich vI}
Tbng doanh thu th~ hien tbng gia tri hang ban vii dich vu d[ cung dp khong baa g6m thu~ gia tri
gia tang.

2020
VND

2019
VND

Tbng doanh thu
• Ban thanh phfun vii hang h6a
• Cung dp dich V\I
• Doanh thu khac

3.565.178.684.698
104.504.400
290.512.900

3.688.309.017.961
514.926.068

1.135.273.800

) Trir cac khoiln giam trir doanh thu
• Giam gia hang ban 11.377.323.380 167.755.602

P!
c

xut::

~
~

3.565.573.701.998 3.689.959.217.829

Doanh thu thu~ 3.554.196.378.618 3.689.791.462.227

26. Gia vAnhang ban va djch VI}cung cip
2020
VND

2019
VND

Gia v6n cua thanh phfun va hang h6a d[ ban
Gia v6n hang t6n kho hao hut baa quan
D\I'phong/thoan nh~p) giam gia hang t6n kho

3.237.354.470.268
2.044.277 .494

33.039.128.769

3.405.999.967.371
2.350.269.579
(5.121.650.627)

3.272.437.876.531 3.403.228.586.323

27. Doanh thu hO\ltdQng tai chfnh

Liii ti~ngUi
Liii chenh l~ch tY gia dli tht,rc hi~n
Uii ban hilng tra ch~m

~
2020 2019

,s\'\ts-:
VND VND ::HI

213.745.847 206.002.578 ONC

21.827.142.571 8.359.074.895 K
516.935.306 73.419.970 ;::......_

"liPI""'=f

22.557.823.724 8.638.497.443

J
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Cong ty cci phin Xuit nh~p khAuKien Giang
ThuySt minh bao cao tai chfnh cho nam kSt thuc ngay 31 thang' 12 nam 2020
(tiip theo)

MiuB09-DN
(Ban himh theo Thong tir s6 20012014fff-BTC
ngily 22 tluing 12 ni'im2014 cua B9 Tili chinh}

28. Chi phi tai chinh

Uii tiBn yay
Lai tra cham n(\p tiBn cll phAnh6a
L6 chenh I~h tY gia dli thuc hi~n
L6 chenh I~h tY gia chua thuc hi~n
Chi phi tai chfnh khac

2020 2019
VND VND

21.072.983.668 31.160.656.688
110.264.128

14.632.437.802 6.029.706.801
277.764.468 1.198.029.519
338.022.548 1.785.906.987

36.431.472.614 40.174.299.995

:u:
)N(
OPi
NHl

2020 2019 :N (VND VND

138.277.711.417 78.712.235.717 ~-ccx,
1.799.160.909 1.416.669.228
1.013.292.572 1.016.375.472

56.599.172.706 143.056.778.507
2.698.354.166 1.911.750.858

200.387.691.770 226.113.809.782

29. Chi phi ban hang

Chi phi nguyen li~u. v~t li~u va bao bl
Chi phf nhiin cong
Chi phi khAuhao tai san cll dinh
Chi phi dich vu mua ngoai
Chi phf khac
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Cong ty C8 phin Xuit nhip khAu Kien Giang
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiSp thee)

MAuB09-DN
(Ban himh theo ThOng tu s6 200/2014/IT-BTC
nga» 22 thdng 12 nom 2014 eua so Tili chfnh)

, 30. Chi phi quan ly doanh nghi~p

Chi phi nhan cong
Chi phi khAuhao tai san c5 dinh
Chi phi nguyen v~t li~u
Thu~. phi va I~ phi
(Holm nh~p)/trich I~p du phong phai thu kh6 doi
Trich I~p/(hoan nh~p) quy du phong ti~n luong
Chi phi djch vu mua ngoai
Chi phi khac b~g ti~n

2020
VND

14.133.243.625
1.713.793.717
1.348.843.375

55.749.162
(27.280.000)

3.271.179.884
5.292.311.592
11.505.747.521

2019
VND

10.267.316.255
1.656.150.875
720.104.763
191.767.550
64.720.000

(4.013.530.000)
2.608.019.927
11.245.167.609

37.293.588.876 22.739.716.979 ~
~TV
:....N
P KHI
IAN(31. Thu nh~pkhac

2020 2019
VND VND

3.586.672.000 525.523.252

2.519.506.835
2.644.520.526

69.480.000
347.996.708 111.151.433

6.454.175.543 3.350.675.211

Thu b6i thuong hop d6ng
Thu nh~p til giai ph6ng tau nhanh (theo HQ'pd6ng
AT2010 va AT1999)
Thu nh~p til bao hi~m b6i thuong hang bi Am mbe
Thu phi do d6i cling giao hang
Thu nh~p khac

32. Chi phi khac

Liii rnua hang phai tra doanh nghiep ngoai
Chi phi giai ph6ng tau ch~ (thea HQ'pd6ng AT1999)
Chi phit6n thAthang thuc t8 (theo HQ'p d6ng AT2010
va AT1999)
Chi phi b6i thuimg do bUyhQ'pd6ng
Chi phikhac

2020
VND

8.382.482.709
I.736.390.834

372.961.304

12.692.641

2019
VND

662.706.369

-e-,
'.i'1J· ~

~
\NH
lN~
;G
A·c~,
~

1.939.059.670
500.000.000
45.646.821

3.147.412.86010.504.527.488
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Cong ty C6 phin Xuit nh{jp khiu Kien Giang
Thuy€t minh bao cao tai chinh cho nam kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiSp theo)

MluB09-DN
(Ban hann theo Thong tu s6 200/20 14/IT- ETC
ngay 22 thdng 12 ndm 2014 cua B(5Tai chinh]

33. Chi phi san xuit va kinh doanh theo y~ut8
2020
VND

Chi phi mua hang h6a d~ban I~
Chi phi nguyen v~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khdu hao viiphan b6
Chi phi djch VII mua ngoai
Chi phi khac b~g ti~n

1.837.415.884.183
1.480.144.510.728

32.603.039.048
26.203.094.383
71.320.774.435
18.925.479.856

2019
VND

1.761.877.445.943
1.737.241.926.625

30.919.794.821
26.345.998.404
159.831.l14.185
10.258.887.171

3.466.612.782.633 3.726.475.167.149

34. Thu~ thu nh,p doanh nghi~p

(a) Ghi nh{jn trong bao cao kSt qua hoat dQngkinh doanh

2020
VND

j Chiphithu~hi~nhanh
Nam hi~nhanh
DIl phong thira nhiing narn tnroc (*)

5.329.185.830 5.083.999.363
(2.973.441.989)

2019
VND

2.355.743.841 5.083.999.363

(*) DIl phong thira nhiing nam tnroc Iiikhoan thu~thu nh~pdoanh nghiep lien quan d~nchi phi liii vay
diroc tnr trong nam tnroc, duoc tinh lai thea Nghi djnh s«368/2020IND- CP, sUad6i b6 sung khoan
3 di~u8 Nghj dinh s«320/2017IND- CPo

!
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Cong ty cii phin Xudt nh,p kh§u Kien Giang
Thuyit minh bao cao t8i chfnh cho nam kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiip theo)

MAuB09-DN
(Ban hann theo ThOng tus6 20012014/IT-BTC
ngiiy 22 thdng 12 nom 2014 CUllB(i Tiii chinh)

(b), D6i chiiu thui suit thl}'Cti

LQi nhuan k~ toan tnroc thu~

2020 2019
VND VND

26.153.220.606 6.376.808.942

5.230.644.121 1.275.361.788
98.541.709 3.808.637.575

(2.973.441.989)

2.355.743.841 5.083.999.363

Thu~ thea thu~ sUdt cua Cong ty
Chi phi khong duqc khau trir thu~
D\I'phong thira trong nhiing nam tnroc

(c) Thui suit ap d\lng

Theo cac di~u khoan trong Luat thu~ Thu nh~p, Cong ty c6 nghia VII n9P cho Nha mroc thu~ thu
nh~p bAng 20% tren IQinhuan tfnh thu~.

35. Laicooban tren c8 phi~u
Vi~ tfnh toan liii co ban tren cd phieu cho nam k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2020 duoc dua tren
s61Qi nhu~ thu9c v.~cd don~ phd .thi\n~ sau khi trir di s6 phan bd _vaoquy ~en thuang va phuc IQi
cho kY k~ toan va so luqng co phieu pho thong blnh quan gia quyen, chi tiet nhu sau:

(i) L(Ii nhuv,n thurm thup,: vi ca dOngpha thong

2020
VND

2019
VND

LQi nhu~ thudn !rong nam 23.797.476.765 1.292.809.579

(ii) sa caphiiu pha thong binh qulin gia quyin

2020
S ' • h"ocop leu

2019
S' • bi~ocop eu

Cd phi~u phd thong blnh quan dang IlIUMnh 25.430.000 25.430.000

I
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Cong ty ca phin Xuit nh~p khau Kien Giang
ThuySt minh bao clio t8i chinh cho nam kSt thiic ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiSp theo)

M~uB09-DN
(Ban hiinh theo Thong tu s6 20012014/TT-BTC
ngiiy 22 thdng 12nom 2014 cua B(j Tiiichinh]

36. Cac giao djch chu yiu vOicac ben lien quan
Ngoai cac s6 dir voi ben lien quan diroc trlnh bay I~cac thuyet minh khac cua bao cao tai chfnh,
trong nam, C6ng ty c6 cac giao djch chu y~u voi cac ben lien quan nhu sau:

Gia tr] giao dich
2020 2019
VND VND

)

Congtymf
Tiing Cong ty Ll101IgthVCMiin Nam - Cong ty cii phin
Ban hang h6a va cung cdp dich VII 149.733.771.500
Mua hang
HAngnh~ uy thac
Phi i1y thac
Phi lam hang

281.261.189.848
146.927.815.000

12.898.496.000
104.504.400
532.539.735

Dun vi trip: thupc cong ty me
Cong ty Ll101IgthVCSong H~u
Mua hang 28.071.000.000 18.417.600.000

) Cong ty Ll101IgthVCLong An
Mua hang

Chi nhanh TAngCong ty Ll101Igthvc Miin Nam -
Cong ty cA phin t{Ii ThAtNAt
Muahang 11.548.300.000

11.900.000.000
,I

\

Cong ty Ll101Igthvc Thvc phim An Giang
MuahAng 2.200.000.000

Cong ty Ll101IgthVCB,c Lien
Muahilng

Cong ty Ll101Igthvc BAngThap
MuahAng

Cong ty Nong sin ThVCphim Tiin Giang
Ban hAngh6a, thAnh phfun
Lai thu khaeh hAng ch~ thanh toan

6.1 13.300.000

43,929.189.200

8.555,557.500
10.392.328

Cong ty Ll101IgthVCTi~n Giang
MuahAng 6.299,980.000

)

,
J

)

41

~
iNG n
j' PHA'~
NH~PKI
~ GIAt.

~
\112042-0,:-----
:HINHAI
)NG TYn

KPM(



Cong ty cil phin Xuit nh,p khiu Kien Giang
ThuySt minh bao cao tai chinh cho nam kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
(tiSp theo)

MiuB09-DN
(Ban hanh theo ThOng ur 56 200!2014/IT·BTC
ngay 22 thdng 12 nam 2014 cua B(j Tai chinh)

Gia tr] giaodjch
2020 2019
VND VND

Ben lun quan kh4c
Congty TNHHDiu til San xuit - Theongm,i Djch V\I Phan Minh
Ban hang hoa, thanh phArouy thac 42.462.040.669
Ban hang hoa, thanh phAro
Mua hang
Phi uy thac
Uii C6ng ty phai tra do cham thanh toan
Liii thu khach hang ch~ thanh toan

635.328.235.161
26.443.403

6.057.706.863

51.413.565.434
115.930.405.000
400.835.808.008

9.283.344
907.729.190
63.027.642

Congty C6 phin Xaylip - CO'khi va Leong th\IC Th\IC phim
Mua hang 6.704.370.000

ChinhanhCongty C6phin Leong th\IC Thanh pb6H6 ChiMinh
Ban hang h6a 1.482.000.000

Congty C6pbin Leong th\IC Blnh Dinh- Xi nghi,p Ch~bi~n
Luong th\IC Xuit khAuHea Binh
Mua hang 10.950.000.000

BanT6ngGiamD6c
Ti8n luang va thmmg 764.000.000 1.019.660.774

HQidAngQuan Tr]
Ti8n luang va thii lao 727.300.000 890.784.637

37. Thong tin so sanh
Thong tin so sanh Illi ngay I thang I nam 2020 dUQ"cmang sang tir s6 li~u trinh bay !rong bao cao
t1tichinh ctia Cong ty 4ti ngay va cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019.

Ngay 19 thang 1 nam 2021

Nguiri l~p:

~
Nguy~n Thi Ch6c Ha

Ki toan
Trin Thi Di~p
Ki toan trurmg
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Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021                                                               1

CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn

Số:       /TTr-XNK-HĐQT     Kiên Giang, ngày    tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020

và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang

Căn cứ Nghị định  số 53/2016/NĐ-CP  ngày  13/6/2016  của  Chính  phủ và
Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao,
tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông

qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền
lương, thù lao năm 2021 như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS
và thư ký năm 2020:

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty (05 người): 2.052
triệu đồng.

1.2. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký là 348 triệu đồng, cụ thể:
- Thành viên HĐQT (04 người) : 5 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 3 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký (01 người)   : 3 triệu đồng/người/tháng
2. Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS,

thư ký năm 2021
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế

hoạch  quỹ tiền lương người  quản  lý  và thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm
2021 như sau:
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2.1 Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách (06 người): 
2.052 triệu đồng.  

2.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký là 480 triệu đồng, cụ thể: 
- Thành viên HĐQT (04 người)   : 7 triệu đồng/người/tháng 
- Thành viên BKS (02 người)   : 4 triệu đồng/người/tháng 
- Thư ký (01 người)     : 4 triệu đồng/người/tháng 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 
Trân trọng kính trình! 
 

                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                              CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:                 
  - Như trên; 
  - Quý Cổ đông;                
  - Lưu: VT. 
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CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 Số:       /TTr-XNK-HĐQT     Kiên Giang, ngày   tháng 4 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang 
 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau: 
 I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 
 

STT Diễn giải ĐVT Kế hoạch năm 2021 

1. Mua vào    

- Lúa gạo (quy gạo) Tấn 275.000 

- Cá cơm (quy tươi) Tấn 1.200 

- Xăng dầu Triệu lít 23 

2. Bán ra    

- Lúa gạo (quy gạo) Tấn 275.000 

- Cá cơm  Tấn 294 

- Xăng dầu Triệu lít 23 

3. Doanh thu Tỷ đồng 3.424 

4. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 17,8 
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II. Kế hoạch đầu tư năm 2021

T

T

Tên dự án và hạng mục đầu tư

Kế hoạch năm 2021
(triệu đồng) 

Ghi chú

Tổng
cộng

Vốn
vay

Vốn Công
ty & Quỹ

ĐTPT

1. Xí nghiệp CBLT XK Vĩnh Thắng 2.560 1.526 1.034

Giá trị đầu
tư trên
chưa bao
gồm thuế,
phí theo
quy định.

2. Xí nghiệp CBLT XK Sơn Thuận 2.050 1.295 755

3. Xí nghiệp CBLT XK An Hòa 500 350 150

4. Xí nghiệp Cá Cơm Hòn Chông 7.750 5.040 2.710

5. Xí nghiệp KD xăng dầu An Bình 1.000 700 300

6. Xí nghiệp CBLT XK Thạnh Hưng 120  120

Tổng cộng 13.980 8.911 5.069

(Đính kèm danh mục các hạng mục đầu tư của từng Xí nghiệp)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 Số:       /TTr-XNK-HĐQT    Kiên Giang, ngày     tháng 4 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH  

Về phân phối lợi nhuận năm 2020 
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

 
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang 

 
Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu 

tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 
nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; 
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang Kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận 
năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau: 

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020 
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 

2021 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 – 2020, như sau: 

STT Chỉ tiêu 
Phân phối 

Tỷ lệ 
(%) 

Số tiền 
(đồng) 

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN  32.530.029.548 
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019  6.376.808.942 
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020  26.153.220.606 

2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp  7.439.743.204 
 - Thuế TNDN năm 2019  5.083.999.363 
 - Thuế TNDN năm 2020  2.355.743.841 

3. Lợi nhuận kế toán sau thuế phân phối 100% 25.090.286.344 

 
- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách 
(0,48% LNST tương đương 0,7 tháng lương 
của người quản lý) 

0,48% 119.843.384 

 - Quỹ đầu tư phát triển (05% LNST) 5% 1.254.514.317 
 - Quỹ khen thưởng 05% LNST, phúc lợi 10% 2.509.028.643 
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05% LNST (tương đương 0,97 tháng lương
của Người lao động)
- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội
(0,4% LNST)

0,4% 100.000.000

4.
Cổ tức cổ đông được chia trong năm 2021

là 8,3%/Vốn điều lệ tương đương 830
đồng/cổ phần. (*)

84,12% 21.106.900.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng)

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 17.800.000.000

2. Thuế TNDN năm 2021 (20% Thu nhập
chịu thuế) 3.560.000.000

3. Lợi nhuận kế toán sau thuế phân phối 14.240.000.000
- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách
(01% LNST tương đương 0,83 tháng lương
người quản lý)

142.400.000

- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) 1.424.000.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST
tương đương 0,7 tháng lương Người lao
động)

1.424.000.000

- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội
(0,35% LNST) 100.000.000

4. Cổ tức cổ đông được chia là 4,38%/Vốn
điều lệ 11.149.600.000

(*) Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 và
tạm ứng cổ tức năm 2021 (nếu thấy cần thiết), thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt
danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:                CHỦ TỊCH
- Như trên;        
- Quý Cổ đông;
- Lưu VT.



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021                                                                       1 
 

 
CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 Số:       /TTr-XNK-BKS       Kiên Giang, ngày     tháng 4 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang (sau đây viết tắt là 

Công ty); 
Căn cứ Quy  chế nội  bộ về quản  trị Công  ty của  Công  ty  cổ phần  xuất  nhập 

khẩu Kiên Giang. 
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông 

qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau:  
1. Về các tiêu chí, hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: 

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, 
được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công 
ty đại chúng. 

- Không xung đột  quyền  lợi  khi  kiểm toán  báo  cáo  tài  chính  của  Công  ty  cổ 
phần xuất nhập khẩu Kiên Giang (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn 
lập BCTC) 

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam. 
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi 

kiểm toán do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang yêu cầu. 
2. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn: 

 (i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

(ii) Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam; 

(iii) Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam; 

(iv) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. 
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Chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 04 đơn 
vị kiểm toán trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng giám đốc ký hợp 
đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty cổ 
phần xuất nhập khẩu Kiên Giang. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Trân trọng kính trình! 
 

                                                                           TM. BAN KIỂM SOÁT 
Nơi nhận:                                                                                                 TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 
- Quý Cổ đông; 
- Lưu: VT, BKS. 

 
  
      Trần Thị Mai Trinh 
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CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn

Số:       /TTr-XNK-HĐQT     Kiên Giang, ngày    tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch

có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Kiên Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên

Giang.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy

quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ
thể như sau :

Chấp thuận cho Hội đồng quản trị quyết định chấp thuận các hợp đồng, giao dịch
có giá trị bằng và lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
của Công ty được ký giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

- Các đối tượng có liên quan đến cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ công ty và là
thành viên HĐQT Công ty (chi tiết danh sách đính kèm):

+ Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Minh (cổ đông giữ
chức vụ Giám đốc Công ty Phan Minh);

+ Doanh nghiệp tư nhân Tân Tuấn Lộc (Anh ruột Thành viên HĐQT là chủ doanh
nghiệp);

+  Công  ty  cổ phần nông lâm nghiệp Phan Minh Kiên Giang (cổ đông sở hữu
10% vốn điều lệ CTCP XNK Kiên Giang là Công ty Phan Minh hiện nắm giữ trên 80%
vốn điều lệ tại Công ty Phan Minh Kiên Giang).

- Các đối tượng là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán
trưởng công ty và các cá nhân tổ chức có liên quan đến họ hoặc các tổ chức mà thành
viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng công ty có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng,
giao dịch với các đối tượng trên từ ngày 01/01/2021 đến ngày họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022 và Hội đồng quản trị công ty quyết định thực hiện các hợp
đồng, giao dịch trên theo đúng quy định Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét chấp thuận thông qua.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.



 
CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

Số:       /TTr-XNK-HĐQT     Kiên Giang, ngày    tháng 4 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 
V/v Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động  

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Kiên Giang. 
 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Công hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020.  

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC 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; 

 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang. 

 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét chấp thuận thông qua. 

 Trân trọng./. 
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                CHỦ TỊCH 
      

 Nơi nhận:                 
- Như trên; 
- HĐQT Công ty; 
- BKS Công ty; 
- Ban TGĐ Công ty;   
- Lưu VT. 

 



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

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

 

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 
CÔNG TY CỔ PHẦN  

XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
 
 

 

 

 

 

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang) 

 
 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, ngày ... tháng ... năm 2021 
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PHẦN MỞ ĐẦU 
Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng 

... năm 2021 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công 

ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 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 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 6 năm 2020; 
d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
e) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
f) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu; 
g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và 

người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 
h) 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, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại 
hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng 
khoán; 

j)  Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; 
k)  Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh 

sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 
l) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 
m) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ 

này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua; 
n) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con. 
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao 

gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 
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. 
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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 
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang  
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Kien Giang Import & Export Joint Stock 

Company  
- Tên Công ty viết tắt: KIGIMEX 
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 trụ sở chính: Số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang 
- Điện thoại: 0297 863491 
- Fax: 0297 862309 
- E-mail: info@kigimex.com.vn 
- Website: www.kigimex.com.vn 
4. 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 quyết định của Hội đồng quản trị và trong 
phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 55 hoặc gia hạn 
hoạt động theo quy định tại Điều 56 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn 
từ ngày thành lập. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 
Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. 
Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên 
đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của 
người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa 
vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng 
văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công 
ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 

Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của công ty chưa trở lại 
Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến 
khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định 
cử người khác thay thế. 
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Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực 
hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người 
khác thay thế. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 
1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:  

Mã ngành, nghề 
kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh 

 (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật và đúng quy hoạch). 

5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 

4631 (Chính) Bán buôn gạo 

4669 
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp 

4661 
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

Chi tiết: - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (không kinh 
doanh tại trụ sở công ty) - Kinh doanh củi trấu 

4723 
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ bia, nước ngọt, trà xanh các loại, nước yến, nước tinh 
khiết đóng chai, sương sâm, trái vải,... 

5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 

4620 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

Chi tiết: Bán buôn nông sản 

4632 
Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Bán buôn thủy sản 

1061 
Xay xát và sản xuất bột thô 

Chi tiết: Xay xát 

4722 
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (mì, miếng đóng gói,...); 



Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang   
 

 
 Trang 8 

 

Mã ngành, nghề 
kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh 

thực phẩm khác (cá đóng hộp, cà phê đóng gói, cà phê sữa, sữa milo, 
dầu ăn, nước mắm, nước tương, tương ớt, hạt nêm, trà,...); thủy sản trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4772 

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (bông giấy vệ 
sinh, tã, nước tẩy, xà bông bột, nước xả, nhang muỗi,...) 

5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 

4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

0111 Trồng lúa 

0129 
Trồng cây lâu năm khác 

Chi tiết: Trồng cây lâu năm 

4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 

4730 
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan (không kinh doanh 
tại trụ sở công ty) 

4663 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Bán buôn xi măng 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho 
hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm mục tiêu thu mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp; tạo công ăn 
việc làm ổn định cho người lao động; tăng cổ tức cho các cổ đông; thực hiện nghĩa vụ thuế và các 
nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

3. Nếu bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu nêu trên cần phải có sự chấp thuận của 
cơ quan quản lý thì Công ty chỉ có thể thực hiện mục tiêu đó sau khi cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 
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. 
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IV.  VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 
1. Vốn điều lệ của Công ty là 254.300.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi bốn tỷ 

ba trăm triệu đồng chẵn). 
 
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.430.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 

đồng/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 và 

cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy 
định tại Điều 12, Điều 13 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. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp số 1700100989 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 
07/11/2005. Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ 
thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. 

6. 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 trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng 
khoán có quy định khác. 

7. 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. 

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

Điều 7. 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 60 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 60 ngày 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 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 cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại 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 bao gồm 
các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; 
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b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 
Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ 

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

Điều 9. 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 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 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 10. 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 để 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 thiểu là [07 ngày] 
kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh 
toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong 
trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán 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. 

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 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 được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu 
hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi 
thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 
1. Đại hội đồng cổ đông. 
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
3. Tổng giám đốc. 
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VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Điều 12. Quyền của cổ đông 
1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 
a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu từ xa. 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) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông 

trong Công ty; 
d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên 
quan; 

e) 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; 

f) 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; 

g) Khi 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 trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh 
nghiệp; 

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; 

j) 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; 

k) 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; 

l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [05%] 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, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, 

báo cáo tài chính bán niên 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; 

c) 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 bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung 
sau đây: 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; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ 
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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; 

d) 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 [03 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; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc 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 13. Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 
2. 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 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. 

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
5. 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. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử thông qua 
các hình thức sau: 

a) Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp; 
c) Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 
d) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 
e) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử bằng [phương tiện khác] theo quy định trong Điều lệ công 

ty. 
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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 các rủi ro tài chính đối với Công ty. 
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 

nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn 
(04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, 
Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần 
thiết, nhưng không quá 06 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 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) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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; 
e) 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 [60] ngày kể 

từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, 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 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng 
quản trị triệu tập họp Đại  hội đồng cổ đông theo quy định tại 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 quy định tại điểm c khoản 3 Điều 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 
thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội 
đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi 
tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và 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 15. Quyền và nghĩa 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; 
e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 
f) 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; 
j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát; 
k) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 
l) 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; 

m) 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, Tổng giám đốc; 
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e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; 
f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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; 
j) 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; 
k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 
l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc 

chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 
m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 
o) 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; 
p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 

167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

r) 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; 

s) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động 
Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

t) Các vấn đề khác theo quy định 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 16. 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, theo quy định cụ thể sau: 

a) Đối với cổ đông là các nhân chỉ được ủy quyền cho 1 cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp; 
b) Đối với cổ đông là tổ chức nắm giữ  dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

ủy quyền tối đa 3 cá nhân hoặc tổ chức khác, từ 10% đến dưới 50 % tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết được ủy quyền tối đa 3 cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp; tổ chức nắm giữ từ 50% trở 
lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 5 cá nhân hoặc tổ chức khác dự 
họp. 

2. Việc ủy 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 
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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/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy 
quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp: 

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

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 
c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 
Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong 

các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được 
triệu tập lại. 

Điều 17. Thay đổi các quyền 
1. Việc thay đổi hoặc hủy 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 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền 
của họ) và nắm giữ tối thiểu 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 thời hạn 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 đại diện theo ủy 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 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với 
các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân 
phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần 
cùng loại. 

Điều 18. 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 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 
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a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử 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 ngày] trước ngày gửi thông báo 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 ngày 
trước ngày đăng ký cuối cùng; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 
e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 

dự họp; 
g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 
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 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 ngày] trước 
ngày khai mạc cuộc họp (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/bầu cử; 
d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền 

kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản 
và phải được gửi đến Công ty chậm nhất [03 ngày] làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến 
nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 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; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn 
đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 
4 Điều này nếu thuộc một 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 2 Điều 12 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. 
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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 19. 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 [30 ngày], kể từ ngày dự 
định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ 
đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

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] ngày kể từ ngày dự 
định họp lần thứ 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. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông 

1. 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 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 ủy 
quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, 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/phiếu bầu cử 
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. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc 
họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị 
của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề 
nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

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/bầu cử 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/bầu cử trước đó 
không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu 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 tọa 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 tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu 
được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 
cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa 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 tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao 
nhất làm chủ tọa cuộc họp; 
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c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại 
biểu phục vụ 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. 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. 

6. 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 03 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. 
7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại 

khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp 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. 

8. 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. 
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Điều 21. 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 từ [65%] 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên 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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị 
khác; 

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 
f) Gia hạn hoạt động 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 hoặc trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết 
tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 
1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số 
thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo 
phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, 
không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được 
thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này. 

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 22. 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 nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; 
b) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động 

Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 
c) Định hướng phát triển công ty; 
d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 
f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 
g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm  
h) Tổ chức lại, giải thể công ty.  
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i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 
k) Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm 
nhất [10 ngày] trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý 
kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 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 bằng hình thức gửi thư, fax 

hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 
a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá 

nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền 
mở trước khi kiểm phiếu; 

b) Trường hợp 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 nghị quyết; 
c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức 
gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng 
số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
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f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 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 thời hạn 15 ngày, 
kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng 
việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết 
thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và 
tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 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 23. 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; 
e) 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; 
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) Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 
i) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
j) 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. 
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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, 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 lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị 
quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
Trong thời hạn 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 hoặc nhóm 
cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng 
tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong 
các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm 
trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Điều 25. Ứng cử, đề cử 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); 
e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 
f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 
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. 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. 
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên 
Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai 
(02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% 
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được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 
từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. 

3. 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. 

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 [Điều lệ công ty]. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. 
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. 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 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 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 thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định 
pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 27. Quyền hạn 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; 
e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh 

nghiệp; 
f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy 

định của pháp luật; 
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g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
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, 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 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 Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều 
lệ công ty quy định; 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; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 
doanh hằng ngày của Công ty; 

k) 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; 

l) 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; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 
n) 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; 
o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
p) 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 (nếu có), Quy chế về công bố thông tin của 
công ty; 

q) Yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng 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. 

r) Người quản lý 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 được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

s) 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 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. 

Điều 28. 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. 



Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang   
 

 
 Trang 26 

 

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 29. 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 Tổng 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; 
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 này. 
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 [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 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. 

Điều 30. Cuộc họp của 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 
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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; 
b) Có đề nghị của Tổng 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) Các trường hợp khác (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 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 [05 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; 
e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 
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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. Biểu quyết 
a) Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 

được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc 
họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 
hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu 
thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được 
tính vào 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; 

c) Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30, 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; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và 
điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 
không được biểu quyết. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng 
hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có 
lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận 
về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết 
bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, 
thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của 
Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích 
trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 
để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. 

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. 

16. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa 
các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm 
khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 
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a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 
b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa 

các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc 
thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc 
họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định 
này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa 
cuộc họp. 

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

17. 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 mười (10) ngày kể từ ngày gửi. 
Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản 
phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 31. 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 tối thiểu là 03 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 32. Người phụ trách quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 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; 
e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 
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f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 
tin khác cho thành viên 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; 
j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 
Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng 
ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và [các 
chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm]. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm 
các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 34. Người điều hành Doanh nghiệp 
1. Theo đề nghị của Tổng 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 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. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 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 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc 
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm 

Tổng giám đốc. 
2. Tổng 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 Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 
của pháp luật và [Điều lệ công ty]. 

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ 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; 
e) 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; 
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f) 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 Tổng 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 Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản 

trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

Điều 36. Thư ký Công ty 
Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người 

làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ 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. 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; 

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 
e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 
Điều 37. 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, Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền 
biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát 
viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được 
đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát 
viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên. 

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 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 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 38. Thành phần Ban Kiểm soát 
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. 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 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; 
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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 03 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, Điều lệ này. 
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 39. 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. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 
[a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 
b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng 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 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các 

quyền, nghĩa vụ sau: 
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. 
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, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 
4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng 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, Tổng 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. 
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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, Tổng 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 này. 

Điều 41. Cuộc họp của Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một 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, Tổng 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 42. 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, THÀNH 
VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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 văn 
bản pháp luật liên quan. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 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, Tổng 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. 

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, Tổng 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, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối 
tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính 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, Tổng giám đốc, người 
điều hành khác đã được báo cáo 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 giao dịch có giá trị từ (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh 
trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị 
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 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, 
Tổng 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. 

c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên 
báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó 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 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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. 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, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại 
diện được Công ty ủy 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 trách nhiệm của mình. 
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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) hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những 
vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người 
này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI.  QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 
Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 
1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 
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 hoặc 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, Tổng giám đốc và người điều 
hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, 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 giữ 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 các 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 các 
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 46. Công nhân viên và công đoàn 
1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 

đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 
thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 
đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách 
quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty 
và quy định pháp luật hiện hành. 



Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang   
 

 
 Trang 36 

 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
Điều 47. Phân phối lợi nhuận 
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm 

từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng 
cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan 
tới một loại cổ phiếu. 

4. Hội đồng quản trị có thể 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. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 
trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực 
tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản 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 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. 

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, 
quyết định 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. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 
Điều 48. Tài khoản ngân hàng 
1. Công ty mở tài khoản tại các 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 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 49. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một 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 50. 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. 
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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 đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. 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 TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH 
NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 
1. Công ty phải lập 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 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 52. 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 53. 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 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 được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 
3. 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 cuộc họp 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. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 
Điều 54. Dấu của doanh nghiệp 
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 loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, 

chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 
3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 
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XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 
Điều 55. Giải thể công ty 
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 
a) 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 theo quy định của pháp luật. 
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 
được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 56. Gia hạn hoạt động 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất [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 số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 57. Thanh lý 
1. Tối thiểu [06 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 03 thành viên, 
trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị 
chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. 
Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên 
gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý 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 thay mặt Công ty trong tất cả các 
công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 
a) Các chi phí thanh lý; 
b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người 

lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 
c) Nợ thuế; 
d) Các khoản nợ khác của Công ty; 
e) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được 

chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 
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XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 
Điều 58. 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định 
pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 
b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác; 
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. 

Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông 
tin liên quan đến tranh chấp trong vòng [15 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 [Trưởng Ban Kiểm soát] chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa 
giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng [06 tuần] từ khi bắt đầu quá 
trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một 
bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí 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 ĐIỀU LỆ 
Điều 59. Điều lệ công ty 
1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 
2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập 

trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều 
lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC 
Điều 60. Ngày hiệu lực 
1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất 

nhập khẩu Kiên Giang - KIGIMEX 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 10 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. 
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty 



 
CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

Số:       /TTr-XNK-HĐQT     Kiên Giang, ngày    tháng 4 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

V/v Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,  
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Kiên Giang. 

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Công hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020.  
Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC 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. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Sửa đổi 
và ban hành toàn văn các quy chế, bao gồm: 

1. Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 
2. Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 
3. Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét chấp thuận thông qua. 
 Trân trọng./. 

 
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

         CHỦ TỊCH 
      

 Nơi nhận:                 
- Như trên; 
- HĐQT Công ty; 
- BKS Công ty; 
- Ban TGĐ Công ty;   
- Lưu VT. 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG  
 

- 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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang - KIGIMEX; 
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm 2021; 
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ... ngày ... tháng ... năm 2021 về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 
 

CHƯƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-

BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội dung về 
vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng 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, Tổng 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, Tổng Giám đốc và những người liên quan được đề cập trong quy chế 
này. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 
1. Thành viên HĐQT không điều  hành  là thành viên HĐQT không phải là Tổng 

Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy 
định của Điều lệ công ty.  

2. Công ty: là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 
3. HĐQT: là HĐQT 
4. Ứng cử: là tự đề cử 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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5. BKS: là Ban kiểm soát 
6. VSD: là Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam  
7. Đại biểu: là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền) 
8. Người phụ trách quản trị công ty: là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy 

định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 
CHƯƠNG 2 – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI  VỚI ĐẠI  HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 
QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG 

Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 
Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 14, 
Điều 15 Điều lệ công ty. 

Mục 2. Quy định về trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng 
cổ đông 

Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông  
(Căn cứ quy định tại Điều 14 Điều lệ công ty) 
1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội đồng cổ đông 

họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, 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 (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: 
a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày 

kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d 
khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty; 

b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 
Ban kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 
tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty 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 thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến 
hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và 
tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm 
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những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi 
phí ăn ở và đi lại. 

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

Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 2 Điều 

20 Điều lệ công ty) 
1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:  
a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng 

quản trị khác làm chủ tọa 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 tọa cuộc họp theo nguyên 
tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều 
hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người 
có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa 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 tọa cuộc họp và người có số 
phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một 
cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong 
muốn của đa số người dự họp. 

d. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 
• Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, 

hợp lý khác; 
• 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. 

e. 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 03 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: 

• Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 
• Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 

• 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. 

f. Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành. 
g. Đoàn Chủ tọa gồm 3-5 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 2-4Thành viên.  
h. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

• Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự 
kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
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• Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

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

• Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 
i. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc 

tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 
2. Thư ký đại hội:  
a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 
b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

• Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

• Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu; 

• Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

• Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 
thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty; 

• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa. 
3. Ban kiểm phiếu:  
a. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị 

của chủ tọa cuộc họp; 
b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

• Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

• Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; 
chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.  

• Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 

• Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn 
thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 
a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại 

biểu phục vụ cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 3-5 người, bao gồm 
01 Trưởng Ban và 2-4 thành viên.  

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra cổ đông/đại biểu: 

• Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

• Trưởng Ban kiển tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình 
cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có 
quyền dự họp đại diện trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông Công ty được tổ chức tiến hành. 
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• Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu. 
Điều 5. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt 

danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  
(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty; Quy chế thực hiện 

quyền của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) 
1. 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 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  
2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan theo quy 

định tại Quy chế thực hiện quyền của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 
Nam. 

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông  
(Căn cứ quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 
1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả 

cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai 
mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. 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, địa 
điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên 
lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét 
thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của 
Điều lệ công ty. 

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 
a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối 

với từng vấn đề trong chương trình họp; 
b. Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. 
4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông 

báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang 
thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách 
thức tải tài liệu. 

Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 18 Điều lệ công ty) 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại 

Điều 3 Quy chế này. 
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 
a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử 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 ngày] trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 
[nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn]. 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 
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ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 
Quy chế này; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 
e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 

quyền dự họp; 
g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 
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 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 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp [nếu Điều lệ công ty 
không quy định thời hạn dài hơn] (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/bầu cử; 
d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty 

có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 
phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất [03 ngày] làm việc trước ngày 
khai mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác]. Kiến nghị phải ghi 
rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 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; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó 
nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 
khoản 4 Điều này nếu thuộc một 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 2 Điều 12 Điều lệ công ty; 
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 công ty. 
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 
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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 8. Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 16 Điều 

lệ công ty; Khoản 1, 2, 5 Điều 20 Điều lệ công ty) 
1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông: 
a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký 
tham dự Đại hội (được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho cổ đông) 
về Công ty. 

b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách 
thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân 

thủ quy định tại Khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được cử thì 
phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu cử/biểu quyết được uỷ quyền cho mỗi đại 
diện).  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 
hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện 
tử; 

- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với qui 
định của Pháp luật. 

- 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.  

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội  
a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy 

định tại Điều 16 Điều lệ Công ty; 
b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại Điểm a Khoản 2 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). 
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c. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi 
được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường 
hợp: 

• Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 
hành vi dân sự; 

• Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 
• Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 
• Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về 

một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước 
khi cuộc họp được triệu tập lại. 

3. 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  

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 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 
ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, 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/phiếu bầu cử 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. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban 
kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có 
quy định khác]. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm 
phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

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/bầu cử 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/bầu cử trước đó không thay đổi. 

Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  
(Căn cứ quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty) 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 

đại diện trên [50%] tổng số cổ phần có quyền 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 ngày], 
kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến 
hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở 
lên. 

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] ngày 
kể từ ngày dự định họp lần thứ 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. 
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Điều 10. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 147 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 22 Điều 

lệ công ty) 
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức 

biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức khác theo quy định của 
pháp luật hiện hành.   

Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 15 Điều 

lệ công ty) 
a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 
b. 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; 
c. 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; 

d. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 
e. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 
f. 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; 
g. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 
h. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm 

soát; 
i. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
j. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 
l. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với 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 các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; 
n. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 
o. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần 

và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ 
ngày thành lập; 

p. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
q. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 
r. 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 [trừ trường hợp Điều lệ công 
ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác]; 

s. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
t. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 

1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của 
Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 
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u. 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; 

v. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động 
Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

w. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội  
(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 
1. Nguyên tắc chung 
a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 
b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo 

và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ 
đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ 
biểu quyết, Phiếu biểu quyết Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở 
hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

2. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử 
a. Phiếu biểu quyết 
 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, 

cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và 
phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và 
gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. 

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một 
(01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.. 

 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

• Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ 
b. Phiếu bầu cử 
 Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không 

tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải 
có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời 
điểm mở niêm phong thùng phiếu. 

 Phiếu bầu cử không hợp lệ: 
• Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ 
• Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu; 
• Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn 

tổng số phiếu được phép bầu; 
• Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty 

quy định. 
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Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết  
(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 
1. Nguyên tắc chung 
- 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 cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ 
phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 
kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc 
điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 
a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu 

quyết, mặt trước  của  Thẻ biểu  quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. 
Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, 
Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành 
vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu 
quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như 
biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên 
Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết 
tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ. 

b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu 
biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, 
“Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh 
dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại 
hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo 
hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại 
biểu. 

Điều 14.  Cách thức bỏ phiếu bầu cử  
(Căn cứ quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 
1. Nguyên tắc chung 

− Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

− Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào 
HĐQT và Ban kiểm soát. 

2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử 
a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu 
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu; 
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên; 
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- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên 
hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ 
vào thùng phiếu); 

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để 
được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ; 

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu 
được hướng dẫn cụ thể như sau: 

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu; 
+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu 

vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng; 
+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu 

bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 
Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số 

lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”. 
- Nguyên tắc trúng cử: 
+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.  
+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như 

nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu 
được bầu ngang nhau. 

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu 
cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

b. Bầu cử theo phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 
2 Điều 13 Quy chế này. 

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu  
(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 
Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp thẻ/phiếu biểu quyết tán 

thành, không tán thành, không có ý kiến. 
Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ 

chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 
Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 
(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty) 
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 

[65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên 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; 
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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 gần nhất của công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 
f. Gia hạn hoạt động công ty; 
g. [Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định]. 
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. 

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc 
bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được 
thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu  
quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).  Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo 
phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty 

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 17. Thông báo kết quả kiểm phiếu  
(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 
Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của từng 

vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ toạ/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế 
mạc cuộc họp. 

Điều 18. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông  
(Căn cứ quy định tại Điều 132 & Điều 151 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 
1. 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 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ 
đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

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

3. Trong thời hạn 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 quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa 
án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 
nghiêm trọng quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 
2 Điều 152 của Luật này; 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 
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Điều 19. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  
(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 
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: 

c. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
d. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
e. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
f. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
g. 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; 
h. 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; 
i. 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; 

j. Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 
k. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
l. 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. 

Điều 20. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 

dự họp, 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 lưu giữ tại trụ sở chính của Công 
ty. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, 
nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên 
thị trường chứng khoán. 

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI  HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 
QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 

Điều 21. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ công ty) 
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Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản: 

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; 
b. Định hướng phát triển công ty; 
c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; 
e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 
f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
g. Tổ chức lại, giải thể công ty; 
h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 
j. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động 

Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 
k. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 
Điều 22. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết 

bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 
(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18; Điều 22, 24 Điều lệ công ty) 
1. 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 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu 
quyết chậm nhất [10 ngày] trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách 
thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 18 Điều lệ Công ty. 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 
a. 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 ý kiến; 
- 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/ phiếu bầu cử  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; 
- Phương án bầu cử (nếu có); 
- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Kiên Giang 

 

 

 Trang 21 
 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
b. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, 

fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 
- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là 

cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông 
là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và 
không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

- Trường hợp 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 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. 

4. 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/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, 

trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp 
lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham 
gia biểu quyết/bầu cử; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, 
tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 

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. 

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu 
a. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có 
thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 
giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

b. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá 
trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

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

7. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản 

Trong thời hạn 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 
hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu 
Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 
nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty. 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 
III. QUY ĐỊNH ĐỐI  VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 

QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 
Điều 23. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 
Lưu ý: Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp. 
Điều 24. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 
Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, 
bao gồm: 

1. Điều kiện tham gia:  
- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ được 

lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ 

công ty.  
2. Yêu cầu kỹ thuật:  
Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện 

thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet…). 
3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: 
Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông 

trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã 
được cung cấp theo quy định tại Điều 26 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với 
bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 25. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 
1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật 

khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông 
trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin 
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đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng 
nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu 
mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn 
trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. 

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có 
thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung 
cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin 
cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác 
(nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội 
dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.  

Điều 26. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến 

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 điều 8 Quy chế này. 
2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: 
Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực 

tuyến, đặc biêt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc 
và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định 
danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền. 

Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa 
mãn các điều kiện sau: 

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành 
thực hiện ủy quyền trực tuyến.  

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ 
họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. 

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc 
chính thức. 

Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính 
thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. 
Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty 
nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến. 

Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu 
quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ 
đông trực tuyến. 

Điều 27. Điều kiện tiến hành 
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 
Điều 28. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến 
a.Nguyên tắc: 
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 

vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; 
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- Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận; 
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại 

quy chế làm việc của đại hội; 
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký 

và chuyển lên cho Chủ tọa. 
b.Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 
- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa 

chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu; 
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực 

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau. 
Điều 29. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 
Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ 

phiếu điện tử.  
Điều 30. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 
a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành 

hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại 
hệ thống bỏ phiếu điện tử.  

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi 
nhận kết quả. 

b.Cách thức bỏ phiếu bầu cử:  
- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định 

khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện 
theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực 
hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào 
ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ 
thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu 
điện tử ghi nhận kết quả. 

- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu 
biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.  

c.Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: 
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội 

dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại 
biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. 

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu 
có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với 
những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử 
vấn đề phát sinh đó.  

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả 
biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát 
sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết 
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quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm 
phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.  

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu 
có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu 
bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử. 

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại 
hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiểu 24 giờ trong 
ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm 
kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả 
bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu. 

Điều 31. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 
Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được 

ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành 
và biểu quyết không ý kiến. 

Điều 32. Thông báo kết quả kiểm phiếu 
Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 32 Quy chế này, Ban 

kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề 
theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay 
trước khi bế mạc cuộc họp 

Điều 33. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
- Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này. 
- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm 

Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam. 
- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại 

Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. 
Điều 34. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI  VỚI ĐẠI  HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ 
QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC  HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP  KẾT HỢP  VỚI TRỰC 
TUYẾN 

Điều 35. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 
Điều 36. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Điều 25 Quy chế này. 
Điều 37. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 28 Quy chế này. 
Điều 38. Điều kiện tiến hành 
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 
Điều 39. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
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Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 30 Quy chế này. 
Điều 40. Cách thức bỏ phiếu 
Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 31 Quy chế này. 
Điều 41. Cách thức kiểm phiếu 
Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 32 Quy chế này. 
Điều 42. Thông báo kết quả kiểm phiếu 
Thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 33 Quy chế này. 
Điều 43.  Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
Thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 34 Quy chế này. 
Điều 44. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Mục 1. Quy định chung 
Điều 45. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT  
(Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 
HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau: 
1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; 
2. 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; 
3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và 

quy định nội bộ của công ty; 
4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 
116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.; 

5. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng 
tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

6. 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; 

7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 
8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; 
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9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 
280 Nghị định 155/NĐ-CP. 

10.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. 

11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ 
công ty 

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT  
(Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 
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, quy chế quản trị nội bộ 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 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 của 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; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công 
ty con, công ty do công ty đại chúng 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; 

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy 
định của pháp luật. 

Mục 2 – Quy định về Đề cử, Ứng cử, Bầu, Miễn nhiệm và Bãi nhiệm thành viên 
HĐQT  

Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT  
(Căn cứ quy định tại Điều 26 Điều lệ công ty) 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. 
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. 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 HĐQT như sau: 
a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty 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 
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của Hội đồng quản trị. 
Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng 
quản trị của công ty chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, 
Công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. 

a. Thành viên Hội đồng quản trị 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. 

b. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy 
định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

c. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 
Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT  
 (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 155 Luật doanh nghiệp số 

59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 
1. 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 Điều lệ công ty. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 

của 01 công ty đại chúng. 
3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là 

thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 
Điều 49. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
(Căn cứ quy định tại Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ; Khoản 1,2,3 Điều 

25 Điều lệ công ty) 
1. 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. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu 
quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 
10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 
20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 
tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 
50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa 
bảy (07) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 
số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức đề cử theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT. 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. 

Điều 50. Cách thức bầu thành viên HĐQT 
(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 

2 Điều 21 Điều lệ công ty) 
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1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 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 định tại 
quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu 
thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc 
thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ 
lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 
21 Điều lệ công ty. 

Điều 51. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành 
viên Hội đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 
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 của 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 (1/3) 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. 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 52. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 
trị 
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Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty có 
trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy 
định của Luật hiện hành. 

Điều 53. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 
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); 
e. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty; 
f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 
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). 

Điều 54. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Điều lệ công ty) 
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 Tổng 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; 
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 [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 phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện 
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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. 

Mục 3 – Thù lao, lương thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 
trị 

Điều 55. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Điều lệ công ty) 
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. 

Mục 4 – Quy định về trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 
Điều 56. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm 
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều 

lệ công ty) 
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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 họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 
Điều 57. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều 

lệ công ty) 
1. 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 Tổng 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. [Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định]. 
2. 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. 
3. 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. 

Điều 58. Thông báo họp Hội đồng quản trị  và quyền dự họp Hội đồng quản 
trị của thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều 
lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 
thông báo mời họp chậm nhất là [05 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. 

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 Hội đồng quản trị; có quyền 
thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 59. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều 

lệ công ty) 
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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. 

Điều 60. Cách thức biểu quyết 
(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 
1. 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 13 

Điều 30 Điều lệ công ty; 
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; 
e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác [theo quy định trong Điều lệ công 

ty]. 
2. 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. 

3. Biểu quyết 
a. Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá 
nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 
dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và 
lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng 
quản trị không được tính vào 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; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30 Điều lệ công ty, 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; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm 
a và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 
đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 
không được biểu quyết. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 
đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân 
là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của 
Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên 
Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp 
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đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các 
lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành 
viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu 
trên. 

5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn 
bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền 
của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 

6. 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. 

7. 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 mười (10) ngày 
kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập 
bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 61. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 
(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 
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 62. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản 
trị 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 
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. 

Điều 63. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 
(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 
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; 
e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp; 
g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; 
h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
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i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 
65 Quy chế này. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Điều 64. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng 
quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 
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 Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. 

Điều 65. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 
Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Công ty có trách nhiệm công bố 

thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của hiện hành. 

Mục 5 - Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 
Điều 66. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 
(Căn cứ, Điều 31 Điều lệ công ty) 
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 tối thiểu là [03 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. 

Mục 6 - Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
Điều 67. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty 
(Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Điều lệ công ty)  
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 
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Điều 68. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
(Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Điều lệ công ty)  
Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 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. 

Điều 69. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
1. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần 

nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 
2. Người phụ trách quản trị công ty có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 
Điều 70. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Công 

ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và 
quy định của luật hiện hành. 

Điều 71. Quyền và Nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty 
(Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Điều lệ công ty) 
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; 
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của 

pháp luật; 
f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên 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; 
j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

CHƯƠNG 4 – BAN KIỂM SOÁT 
Mục 1. Quy định chung 
Điều 72. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành 

viên Ban kiểm soát  
 (Căn cứ Điều 287, Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ) 
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1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 
pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 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, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp 
có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban 
kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, 
Điều lệ công ty, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ được giao. 

3. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. 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. 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 
c. Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 
d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 
e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 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 thời hạn 
48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục 
hậu quả. 

f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 
để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng  cổ đông theo quy định tại Điều  290  Nghị định 
155/2020/NĐ-CP. 

Mục 2. Quy định về Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban 
kiểm soát 

Điều 73. Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 
(Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 

38 Điều lệ công ty) 
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người.  
2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 
3. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 
4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban 
kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát 
viên thường trú tại 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, 
trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 
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5. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát 
viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực 
hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm 
vụ. 

Điều 74. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 
(Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 2 Điều 

38 Điều lệ công ty) 
1. Kiểm soát viên phải có 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 
doanh nghiệp; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 
lao động của công ty; 

e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
f. Không phải là người 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 03 năm liền trước đó. 
g. 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, Kiểm soát viên 

công ty, doanh nghiệp nhà nước 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, đảm bảo đủ các điều kiện theo quy đinh tại khoản 2 
Điều 169 của luật doanh nghiệp. 

3. 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 75. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 
((Căn cứ quy định tại Điều 285 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ; Điều 37 Điều lệ 

công ty) 
1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 

khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền 
gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được 
đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm 
soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến 
dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) 
ứng viên. 

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 
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chức đề cử tương tự theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Quy chế này. 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 76. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 
 (Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 

Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty) 
1. 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, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thì việc 
bầu thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như 
trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý 
kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 
2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 77. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 
 (Căn cứ quy định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 
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 78. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 
Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 
của luật hiện hành. 

Điều 79. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 
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(Căn cứ quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 
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. 

CHƯƠNG 5 - TỔNG GIÁM ĐỐC 
Điều 80. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 
(Căn cứ Khoản 2, 4 Điều 35 Điều lệ công ty) 

1. Tổng 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. 

2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ 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; 
e. 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; 
f. 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 Tổng 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. 
Điều 81. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 
(Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 

3 Điều 35 Điều lệ công ty)  
Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 
a. Không thuộc đối tượng 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; 
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c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 
Điều 82. Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc 
Ban Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng Giám đốc 

theo đúng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 81 Quy chế này và trình lên HĐQT 
xem xét khi Công ty có nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc. 

Điều 83. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 
Tổng Giám đốc 

 (Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 35 Điều lệ công ty)  
Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác 

làm Tổng Giám đốc. 
Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. 
Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/ chấm dứt hợp đồng và quyết định các điều 

khoản của hợp đồng lao động được quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 27 và Điều 35 Điều 
lệ công ty.  

Điều 84. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 
đối với Tổng Giám đốc 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công ty có trách 
nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 
của luật hiện hành. 

Điều 85. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 
  (Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 34 Điều lệ công ty)  
1. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám 

đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 
2. 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. 

CHƯƠNG 6 – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 
Mục 1 – Quy định về phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

và Tổng Giám đốc 
Điều 86. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông 

báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 
Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp 

giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp 
HĐQT được quy định tại Mục 4 Chương 3 Quy chế này.  

Điều 87. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát  
(Căn cứ quy định tại Khoản 1  Điều 171 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 
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Nghị quyết/ Quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi 
đến cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.  

Điều 88. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám đốc 
Nghị quyết/ Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền 

hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng 
Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. 

Điều 89. Các trường hợp Ban kiểm soát  và Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập 
họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 
Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản 4 Điều 35, Điều 40 Điều lệ công ty) 

Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 
1. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:  
- Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 

của Luật doanh nghiệp. 
- Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt 

động của công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp luật hiện 
hành và Điều lệ công ty; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện 
thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Điều lệ công ty 
nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu 
quả. 

2. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau: 
- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều lệ công 

ty không được thực thi; 
- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của những 

người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với 
HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc 
phục hậu quả. 

Điều 90. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn được giao 

(Căn cứ quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 96/2020/TT-BTC,  Khoản 4 Điều 35 
Điều lệ công ty) 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện NQ của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 
kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông 
qua; 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 
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4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, 
cộng đồng, người lao động; 

5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông 
ủy quyền khác;  

6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 
Điều 91. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác 

của HĐQT đối với Tổng Giám đốc 
Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 

được giao theo quy định tại Điều 80 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả 
thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với Tổng Giám đốc. 

Điều 92. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách 
thức thông báo cho HĐQT, BKS 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 35, 
Khoản 3 Điều 43, Điều 45 Điều lệ công ty) 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông 
báo cho HĐQT 

a. Các nội dung theo Điều 90 quy chế này; 
b. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT 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. 

c. Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước ít nhất 
là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 
167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn [35%] tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy 
định tại Điều lệ công ty, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 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 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. 

2. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông 
báo cho BKS 

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát hành 
được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành 
viên HĐQT. 

b. Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính 
xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh 
của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. 
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c. Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị. 
Điều 93.  Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 

HĐQT, các kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành 
viên nêu trên 

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:  
BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. 

Cụ thể như sau:  
a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 

HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 
b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận 
tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ; 

c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 
(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm 
cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của 
cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước 
khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì 
được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo 
cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; 

d. 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 HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản 
với HĐQT 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; 

d. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT 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; 

e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công 
ty thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày 
so với ngày dự định nhận được phản hồi; 

e. Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày 
làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 
2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc :  
BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 
a. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng 

Giám đốc  (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ các vấn 
đề mà các Kiểm soát viên quan tâm; 
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b. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 
(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc  để 
có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc  trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ 
và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám 
đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan 
điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách 
nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;  

c. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, 
tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu 
trữ hồ sơ; 

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

e. Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ 
chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh công ty của BKS phải được 
gửi đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy [07] ngày làm việc so với ngày dự định nhận 
được phản hồi. 

Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
của minh 

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và HĐQT: Tổng Giám đốc là người thay 
mặt  điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.  

a. Khi có Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty , 
Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày trước 
ngày nội dung đó cần được quyết định;  

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

c. Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan 
hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách 
quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ công ty, các quy chế 
của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

d. Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT 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; 

e. Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Quy chế 
này HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự định 
nhận được phản hồi.HĐQT. 
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Mục 2 – 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, Tổng Giám đốc 
và các người điều hành doanh nghiệp khác 

Điều 94. Quy định về việc đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả các 
đối tượng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác. 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người điều hành 
doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài 
chính được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng 
thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề cập như: quyền lợi của các 
bên liên quan, hiệu quả hoạt động, những tiến bộ và cải tiến đạt được, v.v….  

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn 
đánh giá đã được thiết lập/các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện đánh giá hoạt 
động thành viên HĐQT.  

4. Việc đánh giá hoạt động  của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện theo 
phương thức được đề cập tại cơ cấu tổ chức và hoạt động của BKS. 

5. Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các quy định 
nội bộ hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người điều hành này. 

Điều 95. Khen thưởng 
1. HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng (nếu có) có trách nhiệm xây dựng chính sách 

khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại 
Điều 94 của Quy chế này. 

2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo 
chương trình lựa  chọn cho người lao động trong công ty) hoặc các hình thức khác do 
HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng xây dựng. Các hình thức khen thưởng sẽ do Tổng 
Giám đốc phải lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình 
Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT, kiểm soát viên sẽ do 
Đại hội đồng cổ đông quyết định.. 

4. Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng được 
trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác. Mức khen thưởng 
được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Tổng Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT 
phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 96. Kỷ luật  
1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hình thức kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ 

của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, cách chức. 
2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp không hoàn 

thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng sẽ phải 
chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.  
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3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khi thực hiện 
nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tuỳ 
theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi 
ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG 7 - SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Điều 97.  Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty 
1. Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

xem xét và 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 quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy 
định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những quy định 
của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty. 

CHƯƠNG 8 - NGÀY HIỆU LỰC 
Điều 98. Ngày hiệu lực 
1. Quy chế này gồm 08 Chương, 98 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhất trí thông qua ngày … tháng … năm 2021 và cùng 
chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của công ty. 
3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ 

tịch HĐQT. 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG – KIGIMEX 
 

- 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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang - KIGIMEX; 
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm 2021; 
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ... ngày ... tháng ... năm 2021 về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 
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 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 và những đối tượng liên quan có đề cập trong quy chế này. 

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 Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực 
hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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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 và trách nhiệm theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong 
đó có 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 nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 
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 của 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; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất 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 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. 

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 Tổng Giám đốc, Phó Tổng 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 quản lý doanh nghiêp 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 được quy định như sau: 

- Thành viên HĐQT phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên HĐQT công ty. 
- Xét thấy cần thiết, HĐQT sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời hạn 07 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên HĐQT về nội dung được yêu cầu 
cung cấp thông tin.  

- Nếu nội dung trên được HĐQT thông qua thì người quản lý được yêu cầu cung 
cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng 07 ngày. 

Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. 
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. 
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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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác. 

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: 
a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty 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 độc lập có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành 
viên hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ 
Công ty và quy chế này. 

5. Thành viên hội đồng quản trị độc lập được tổ chức và phối hợp hoạt động theo 
nguyên tắc sau: 

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cần trọng, tốt nhất 
nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty; 

b) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí 
quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để 
tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Mọi hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tuân thủ 
các quy định của pháp luật, và Điều lệ 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác; 

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) Trường hợp doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 88 Luật Doanh nghiệp và Công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định 
tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là 
người có quan hệ gia đình của Tổng 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 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 

Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
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; 
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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 Tổng 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. 

5. 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 theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ 
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Công ty. 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. 

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc 
nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ 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. 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; 

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, Quy chế quản trị nội 
bộ 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. 
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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 ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ Công ty. 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được 
đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 
từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được 
đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; 

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.  

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. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 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. 
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4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 
đông thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý 
kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 
2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

5. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu 
thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc 
thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ 
lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 
21 Điều lệ công ty. 

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 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: 
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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; 
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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác 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 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 Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng 
khác do Điều lệ Công ty quy định; 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 Tổng 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; Quy chế về công bố thông 
tin của Công ty; 

r) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng 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. 
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s) Người quản lý 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 được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

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, quy chế quản trị nội bộ công ty. 

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. 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. 

5. 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 35% 
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 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo 
tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty 
giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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. Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản 
có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo 
tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. 

3. 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 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. 
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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, thành viên 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 
Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 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; 

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; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 
a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử 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 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 
nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. 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 
ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 
đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 

quyền dự họp; 
g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên 
Giang - KIGIMEX 

 

 

 Trang 12 
 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc 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 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 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. 
 

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 Tổng 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) Trường hợp khác do 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 05 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ Công ty 
không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm 
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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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thời hạn 
khác ngắn hơn. 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 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. Biểu quyết 
a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 15 Quy chế này, mỗi thành viên 

Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực 
tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu 
quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các 
giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi 
ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên 
Hội đồng quản trị không được tính vào 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; 
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c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 15 Quy chế 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; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định 
tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể 
trong hợp đồng đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo 
luận nhưng không được biểu quyết. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một 
hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết 
bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp 
đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp 
thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời 
điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải 
công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức 
sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc 
hợp đồng nêu trên. 

13. 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. 

14. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, 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. 

15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng 
văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 

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. 

16. 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 mười (10) 
ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể 
lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

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; 
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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 nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác. 

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 nếu Điều lệ Công 
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ty không quy định thời hạn khác dài hơn. 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 
Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, 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. 
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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. 
 

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 Tổng 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 
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. 

2. 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. 
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CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 24. Hiệu lực thi hành 
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên 

Giang – KIGIMEX bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... 
tháng ... năm 2021. 

   

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 

- 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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm 2021; 

- Căn cứ Nghị quyết Ban Kiểm soát số ... ngày ... tháng ... năm 2021 về việc ban hành 
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ 

Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thành viên Ban kiêm soát là Kiểm soát viên. 

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. 

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. 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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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; 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, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp 
có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban 
kiểm soát. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại 
cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân 
hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm 
soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền 
và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người 
có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. 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; 
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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, Tổng 
Giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 
lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận 
thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 

g) 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 nghiệp trừ trường hợp Điều lệ 
công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 

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. Ứng cử, đề 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 
hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào 
Ban kiểm soát. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu 
quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 
một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; 
từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% 
được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.  

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. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm 
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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. 

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 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 
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. 

3. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thì việc 
bầu thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như 
trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý 
kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 
2 Điều 21 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 theo quy định của pháp luật và 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 
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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; 

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, Tổng Giám đốc 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. 
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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. Báo cáo kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát phải lập 
bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau: vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 
thời gian kiểm tra; thành viên Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra; các tài liệu đã kiểm tra; 
kết quả kiểm tra; đánh giá của Ban kiểm soát đối với vấn đề cần kiểm tra. 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.  

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, Tổng Giám đốc vi phạm quy định 
tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, 
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 và các cuộc họp khác 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. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. 

14. 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. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách 
người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. 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. 
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18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 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. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

23. 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. 

24. 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 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. 

25. 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 Tổng Giám đốc 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, Tổng Giám đốc, người quản lý 
khác 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. 
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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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định 
khác. 

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. 

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, Tổng 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 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, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên. 
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2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm 
soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành 
viên Ban kiểm soát. 

4. 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. 

5. Báo cáo đánh giá về 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 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều 
hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. 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 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì 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. 

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: 
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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 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. 
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CHƯƠNG VII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 
bao gồm 7 chương, 22 điều 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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CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

(Áp dụng cho cổ đông) 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 

 

 Họ tên cổ đông: ............................................................................................................ 

 CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:........... Ngày cấp:.................Nơi cấp:................. 

 Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ......................................................................... 

 Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2021):...................................................................... cổ phần 

 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .................................................................(đồng) 

 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ................................................................ (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho tôi đề cử: 

1. Ông/Bà: ......................................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.................... Ngày cấp:............. Nơi cấp:............................ 

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

Trình độ học vấn:............................Chuyên ngành: ....................................................... 

Hiện đang sở hữu: ........................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.................................................................. (đồng) 

2. Ông/Bà: ........................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:....................... Ngày cấp:................. Nơi cấp:..................... 

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

Trình độ học vấn:................................Chuyên ngành: ................................................... 

Hiện đang sở hữu: ........................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.................................................................. (đồng) 

3. Ông/Bà: ........................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:....................... Ngày cấp:................. Nơi cấp:..................... 

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

Trình độ học vấn:................................Chuyên ngành: ................................................... 
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Hiện đang sở hữu: ........................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.................................................................. (đồng) 

4. Ông/Bà: ........................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:....................... Ngày cấp:................. Nơi cấp:..................... 

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

Trình độ học vấn:................................Chuyên ngành: ................................................... 

Hiện đang sở hữu: ........................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.................................................................. (đồng) 

5. Ông/Bà: ........................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:....................... Ngày cấp:................. Nơi cấp:..................... 

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

Trình độ học vấn:................................Chuyên ngành: ................................................... 

Hiện đang sở hữu: ........................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.................................................................. (đồng) 

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú. 

 Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

 Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

 

 

 

 

 

 

 

......., ngày...... tháng ....... năm 2021 

Người đề cử 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

(Áp dụng cho nhóm cổ đông) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 

 

 Người đại diện nhóm cổ đông: ........................................................................................... 

 CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:........................Ngày cấp:.............. Nơi cấp: 
...................... (đính kèm danh sách nhóm cổ đông) 

 Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên 2021) của nhóm cổ đông: ..................................................... cổ phần 

 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .................................................................... (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho chúng tôi đề cử: 

1. Ông/Bà: ............................................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................... Ngày cấp:.................. Nơi cấp:............................ 

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

Trình độ học vấn:...........................Chuyên ngành: .............................................................. 

Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.......................................................................(đồng) 

2. Ông/Bà: ............................................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................... Ngày cấp:.................. Nơi cấp:............................ 

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

Trình độ học vấn:...........................Chuyên ngành: .............................................................. 

Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.......................................................................(đồng) 

3. Ông/Bà: ............................................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................... Ngày cấp:.................. Nơi cấp:............................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................. 
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Trình độ học vấn:...........................Chuyên ngành: .............................................................. 

Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.......................................................................(đồng) 

4. Ông/Bà: ............................................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................... Ngày cấp:.................. Nơi cấp:............................ 

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

Trình độ học vấn:...........................Chuyên ngành: .............................................................. 

Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.......................................................................(đồng) 

5. Ông/Bà: ............................................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................... Ngày cấp:.................. Nơi cấp:............................ 

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

Trình độ học vấn:...........................Chuyên ngành: .............................................................. 

Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.......................................................................(đồng) 

 

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú. 

 Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

 Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

 

 ......., ngày...... tháng ....... năm 2021 

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG 

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG  

(theo mẫu) 
 

STT Họ và tên CMND/CCCD/HC/GĐKDN 
Địa chỉ 
thường 

trú 

Số lượng cổ 
phần sở hữu 

(tính đến 
ngày chốt 

DS) 

Chữ ký cổ 
đông/ chữ ký, 
đóng dấu nếu 

là tổ chức 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

….      

….      

…..      

…..      

Tổng cộng     
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BIÊN BẢN HỌP NHÓM 
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2021 – 2026 
 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên 
Giang. 

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 
Hôm nay, ngày ...../...../2021, tại ............................................................, chúng tôi là 

những cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, cùng nhau nắm giữ 
..................cổ phần (bằng chữ: .............................................................................. cổ phần), 
chiếm tỷ lệ ........% số  cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách 
dưới đây: 

STT Tên Cổ đông CMND/CCCD/HỘ 
CHIẾU/ĐKDN Địa chỉ 

Số CP 
sở hữu 

Ký và ghi 
rõ họ tên 

1      

2      

3      

4      

5      

 Tổng cộng     

Chúng tôi cùng nhất trí cử: 
Ông/Bà: .......................................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..................... Ngày cấp:............... Nơi cấp:....................... 

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham 
gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 
nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị: 

1. Ông/Bà: ........................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.................... Ngày cấp:............... Nơi cấp:....................... 

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

Trình độ học vấn:..............................Chuyên ngành: .................................................. 
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Hiện đang sở hữu: ......................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................ (đồng) 

2. Ông/Bà: ........................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.................... Ngày cấp:............... Nơi cấp:....................... 

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

Trình độ học vấn:..............................Chuyên ngành: .................................................. 

Hiện đang sở hữu: ......................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................ (đồng) 

3. Ông/Bà: ........................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.................... Ngày cấp:............... Nơi cấp:....................... 

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

Trình độ học vấn:..............................Chuyên ngành: .................................................. 

Hiện đang sở hữu: ......................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................ (đồng) 

4. Ông/Bà: ........................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.................... Ngày cấp:............... Nơi cấp:....................... 

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

Trình độ học vấn:..............................Chuyên ngành: .................................................. 

Hiện đang sở hữu: ......................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................ (đồng) 

5. Ông/Bà: ........................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.................... Ngày cấp:............... Nơi cấp:....................... 

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

Trình độ học vấn:..............................Chuyên ngành: .................................................. 

Hiện đang sở hữu: ......................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................ (đồng) 

Biên bản này được lập vào lúc .....  giờ, ngày ...... /..../........... tại ........................................ 
............................................................................................................................................. 

 ......., ngày...... tháng ....... năm 2021 

Người được đề cử đại diện nhóm 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

                 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)  

Họ và tên :  

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên:   
Giới tính:     
Ngày tháng năm sinh:   
Nơi sinh:   
CMND/CCCD: …………………. , ngày cấp: ………......, nơi cấp: 

………………… 
Quốc tịch:   
Địa chỉ thường trú:   
Số điện thoại liên lạc:  
Trình độ chuyên môn:   
Quá trình công tác:  

+ Từ ……… đến ................... 
+ Từ ……… đến ................... 
+ Từ ……… đến ................... 
+ Từ ……… đến ................... 

 

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:  
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): 
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 30/3/2021): ………  cổ phần, chiếm …..% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: ………. cổ phần, chiếm …..% vốn điều lệ 
+ Cá nhân sở hữu:     ……… cổ phần, chiếm …..% vốn điều lệ 

Các cam kết nắm giữ (nếu có) 
Những người liên quan có nắm giữ cổ 
phiếu của Công ty: 

1. Mối quan hệ: ….., Tên cá nhân/tổ chức: 
….. nắm giữ: ….. CP, chiếm …% vốn điều lệ. 

2. Mối quan hệ: ….., Tên cá nhân/tổ chức: 
….. nắm giữ: ….. CP, chiếm …% vốn điều lệ. 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu 
được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. 
  ………………, ngày …. tháng …. năm 2021 
                                                                                     Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 



 
CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

 
Kính gửi:  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 

 

 Tôi tên là: ................................................................................................................. 

 CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:............ Ngày cấp:...........Nơi cấp:................. 

 Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .................................................................. 

 Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021):............................................................ cổ phần 

 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................... (đồng) 

Đề nghị Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng 
quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem 
hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Kiên Giang. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú. 

 Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 

 Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. 

 

 
 
 
 
 
 

 

......., ngày...... tháng ....... năm 2021 
Người tự đề cử 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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 CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ 

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

(Áp dụng cho cổ đông) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 

 

 Họ tên cổ đông: ........................................................................................................ 

 CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.......... Ngày cấp:...........Nơi cấp:................. 

 Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .................................................................. 

 Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021): ............................................................ cổ phần 

 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................... (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho tôi đề cử: 

1. Ông/Bà: ....................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................. Ngày cấp:......... Nơi cấp:............................ 

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

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ......................................... 

Hiện đang sở hữu: ...................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:............................................................. (đồng) 

2. Ông/Bà: ....................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................. Ngày cấp:......... Nơi cấp:............................ 

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

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ......................................... 

Hiện đang sở hữu: ...................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:............................................................. (đồng) 

3. Ông/Bà: ....................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................. Ngày cấp:......... Nơi cấp:............................ 

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

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ......................................... 
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Hiện đang sở hữu: ...................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:............................................................. (đồng) 

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên 
Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú. 

 Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

 Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

 

 

 

 

 

 

 

......., ngày...... tháng ....... năm 2021 

Người đề cử 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 



1  

 CÔNG TY CỒ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: (0297) 3863 491    Website: www.kigimex.com.vn 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ 

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

(Áp dụng cho nhóm cổ đông) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 

 

 Người đại diện nhóm cổ đông: ..................................................................................... 

 CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:................Ngày cấp:......... Nơi cấp: .................. 
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông) 

 Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021) của nhóm cổ đông: ........................................ cổ phần 

 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .............................................................. (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho chúng tôi đề cử: 

1. Ông/Bà: ............................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................... Ngày cấp:..................... Nơi cấp:...................... 

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

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ............................................. 

Hiện đang sở hữu: ........................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................. (đồng) 

2. Ông/Bà: ............................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................... Ngày cấp:..................... Nơi cấp:...................... 

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

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ............................................. 

Hiện đang sở hữu: ........................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................. (đồng) 

 

3. Ông/Bà: ............................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................... Ngày cấp:..................... Nơi cấp:...................... 

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................... 
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Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ............................................. 

Hiện đang sở hữu: ........................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:................................................................. (đồng) 

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú. 

 Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

 Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

 ......., ngày...... tháng ....... năm 2021 

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG 

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG 
 

STT Họ và tên 
CMND/CCCD/ 

GĐKDN 

Địa chỉ 
thường 

trú 

Số lượng cổ phần 
sở hữu liên tục 06 
tháng (tính đến 
ngày chốt DS) 

Chữ ký cổ đông/ 
chữ ký, đóng dấu 

nếu là tổ chức 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

….      

….      

…..      

…..      

Tổng cộng     

 



1  

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2021 – 
2026 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên 
Giang. 

- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang 
nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 
Hôm nay, ngày ...../...../….., tại ............................................................, chúng tôi là những 
cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, cùng nhau nắm giữ 
..................cổ phần (bằng chữ: .............................................................................. cổ phần), 
chiếm tỷ lệ ........% số  cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách 
dưới đây: 

STT Tên Cổ đông CMND/CCCD/HỘ 
CHIẾU/ĐKDN Địa chỉ 

Số CP 
sở hữu 

Ký và ghi 
rõ họ tên 

1      

2      

3      

4      

5      

 Tổng cộng     

Chúng tôi cùng nhất trí cử: 
Ông/Bà: ....................................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:...................... Ngày cấp:............... Nơi cấp:...................... 

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham 
gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm 
kỳ 2021 – 2026. 

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát: 

1. Ông/Bà: ......................................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..................... Ngày cấp:.............. Nơi cấp:....................... 

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

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ............................................ 
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Hiện đang sở hữu:.......................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:............................................................... (đồng) 

 
2. Ông/Bà: ......................................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..................... Ngày cấp:.............. Nơi cấp:....................... 

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

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ............................................ 

Hiện đang sở hữu:.......................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:............................................................... (đồng) 

3. Ông/Bà: ......................................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..................... Ngày cấp:.............. Nơi cấp:....................... 

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

Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ............................................ 

Hiện đang sở hữu:.......................................................................................... (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:............................................................... (đồng) 

 
Biên bản này được lập vào lúc .....  giờ, ngày ...... /..../........... tại ..................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ......., ngày...... tháng ....... năm 
…… 

Người được đề cử đại diện 
nhóm 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

                 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)  

Họ và tên : ……………………… 

Ứng cử viên : Kiểm soát viên 
 
Họ và tên:   
Giới tính:     
Ngày tháng năm sinh:   
Nơi sinh:   
CMND/CCCD: …………………. , ngày cấp: ………......, nơi cấp: ………………… 
Quốc tịch:   
Địa chỉ thường trú:   
Số điện thoại liên lạc:  
Trình độ chuyên môn:   
Quá trình công tác:  

+ Từ ……… đến ................... 
+ Từ ……… đến ................... 
+ Từ ……… đến ................... 
+ Từ ……… đến ................... 

 

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:  
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): 
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 30/3/2021): …………..  cổ phần, chiếm ….. % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu:  …………... cổ phần, chiếm…….. % vốn điều lệ 
+ Cá nhân sở hữu:     …………... cổ phần, chiếm…….. % vốn điều lệ 

Các cam kết nắm giữ (nếu có) 
Những người liên quan có nắm giữ cổ 
phiếu của Công ty: 

1. Mối quan hệ: …….., Tên cá nhân/tổ chức: 
……… nắm giữ: … CP, chiếm % vốn điều lệ. 

2. Mối quan hệ: ……, Tên cá nhân/tổ chức: 
…….. nắm giữ: … CP, chiếm % vốn điều lệ. 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu 
được bầu làm Kiểm soát viên. 
  ………………, ngày …. tháng …. năm 2021 
                                                                                     Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 
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             CÔNG TY CỔ PHẦN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG        Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc 

      Số:     /NQ-XNK-ĐHĐCĐ                        Kiên Giang, ngày   tháng 4 năm 2021   
 

 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Kiên Giang; 
Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 

29/4/2021. 
QUYẾT NGHỊ: 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên 
Giang được tổ chức vào ngày 29/4/2021, với sự tham gia của _____ Cổ đông và 
đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ________ Cổ phần có quyền 
biểu quyết, chiếm _________ tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và 
biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 
Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 

DỰ THẢO 
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Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế 
hoạch SXKD năm 2021. 

Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 
Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
Điều 5: Thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch 

tiền lương, thù lao năm 2021 của Người quản lý. 
1. Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý và thù lao của HĐQT, BKS và 

thư ký năm 2020: 
a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty (05 người): 2.052 

triệu đồng. 
b) Thù lao HĐQT, BKS, thư ký là 348 triệu đồng, cụ thể: 
- Thành viên HĐQT (04 người) : 5 triệu đồng/người/tháng 
- Thành viên BKS (02 người) : 3 triệu đồng/người/tháng 
- Thư ký (01 người)   : 3 triệu đồng/người/tháng 
2. Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý và thù lao của HĐQT, 

BKS, thư ký năm 2021, cụ thể: 
a) Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách (06 người): 

2.052 triệu đồng.  
b) Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký là 480 triệu đồng, cụ thể: 
- Thành viên HĐQT (04 người)   : 7 triệu đồng/người/tháng 
- Thành viên BKS (02 người)   : 4 triệu đồng/người/tháng 
- Thư ký (01 người)     : 4 triệu đồng/người/tháng 
Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người 

quản lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2021 nhưng 
không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã 
thông qua. 
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Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

STT Diễn giải ĐVT Kế hoạch năm 2020 

I. Mua vào    

1. Lúa gạo (quy gạo) Tấn 275.000 

2. Cá cơm (quy tươi) Tấn 1.200 

 3. Xăng dầu Triệu lít 23 

II. Bán ra    

1. Lúa gạo (quy gạo) Tấn 275.000 

2. Cá cơm  Tấn 300 

3. Xăng dầu Triệu lít 23 

III. Doanh thu Tỷ đồng 3.424 

IV. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 17,8 
2. Kế hoạch đầu tư 

    ĐVT: Triệu đồng 

S 
T 
T 

Tên dự án và hạng mục đầu tư 

Kế hoạch năm 2020 

Ghi 
chú Tổng 

cộng 
Vốn 
vay 

Vốn 
Công ty 
& Quỹ 
ĐTPT 

1. Xí nghiệp CBLT XK Vĩnh Thắng 2.560   1.526         1.034    

2. Xí nghiệp CBLT XK Sơn Thuận  2.050   1.295           755    

3. Xí nghiệp CBLT XK An Hòa     500      350           150    

4. Xí nghiệp Cá cơm Hòn Chông   7.750   5.040  2.710   

5. Xí nghiệp An Bình   1.000      700           300   
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6. Xí nghiệp CBLT XK Thạnh Hưng     120                120   

  Tổng cộng 13.980 8.911 5.069   
      

 
(Giá trị đầu tư trên chưa bao gồm thuế, phí theo quy định.) 

Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
Điều 7: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 

phân phối lợi nhuận năm 2021. 
1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau: 

S 
T 
T 

Chỉ tiêu 

Phân phối 

Tỷ lệ 
(%) 

Số tiền 
(đồng) 

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN  32.530.029.548 

 - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019  6.376.808.942 

 - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020  26.153.220.606 

2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp  7.439.743.204 

 - Thuế TNDN năm 2019  5.083.999.363 

 - Thuế TNDN năm 2020  2.355.743.841 

3. Lợi nhuận kế toán sau thuế phân phối 100% 25.090.286.344 

 
- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách 

(0,48% LNST tương đương 0,7 tháng lương 
của người quản lý) 

0,48% 119.843.384 

 - Quỹ đầu tư phát triển (05% LNST) 5% 1.254.514.317 

 
- Quỹ khen thưởng 05% LNST, phúc lợi 

05% LNST (tương đương 0,97 tháng lương 
của Người lao động) 

10% 2.509.028.643 

 - Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội 0,4% 100.000.000 
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(0,4% LNST) 

4. 
Cổ tức cổ đông được chia trong năm 2021 

là 8,3%/Vốn điều lệ tương đương 830 
đồng/cổ phần. (*) 

84,12% 21.106.900.000 

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 
S
T
T 

Chỉ tiêu Số tiền (đồng) 

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 17.800.000.000 

2. Thuế TNDN năm 2021 (20% Thu nhập chịu thuế) 3.560.000.000 

3. Lợi nhuận kế toán sau thuế phân phối 14.240.000.000 

 - Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách (01% 
LNST tương đương 0,83 tháng lương người quản lý) 142.400.000 

 - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) 1.424.000.000 

 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST tương 
đương 0,7 tháng lương Người lao động) 1.424.000.000 

 - Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội (0,35% 
LNST) 100.000.000 

4. Cổ tức cổ đông được chia là 4,38%/Vốn điều lệ  11.149.600.000 

 (*) Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 
2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 (nếu thấy cần thiết), thực hiện các thủ tục cần 
thiết để chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

bán niên và năm 2021. 
Thống nhất thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 

bán niên và năm 2021 của công ty, bao gồm các công ty sau: 
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam. 
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- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.
Và Chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong

04 đơn vị kiểm toán trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng giám đốc
ký hợp đồng cung  cấp dịch  vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của
công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Kết quả biểu quyết:
- Tán  thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền

biểu quyết dự họp.
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền

biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền

biểu quyết dự họp.
Điều 9: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định các hợp

đồng hoặc giao dịch có liên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Chấp thuận cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá

trị bằng và lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của
Công ty được ký giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

- Các đối tượng có liên quan đến cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ công ty và
là thành viên HĐQT Công ty (chi tiết danh sách đính kèm):

+ Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Minh (cổ đông
giữ chức vụ Giám đốc Công ty Phan Minh);

+ Doanh nghiệp tư nhân Tân Tuấn Lộc (Anh ruột Thành viên HĐQT là chủ
doanh nghiệp);

+ Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Phan Minh Kiên Giang (cổ đông sở hữu
10% vốn điều lệ CTCP XNK Kiên Giang là Công ty Phan Minh hiện nắm giữ trên
80% vốn điều lệ tại Công ty Phan Minh Kiên Giang).

- Các đối tượng là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế
toán trưởng công ty và các cá nhân tổ chức có liên quan đến họ hoặc các tổ chức mà
thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng công ty có
liên quan.

Chấp thuận cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch với các
đối tượng trên từ ngày 01/01/2021 đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022 và Hội đồng quản trị công ty quyết định thực  hiện các  hợp đồng,  giao
dịch trên theo đúng quy định Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:
- Tán  thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền

biểu quyết dự họp.
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền

biểu quyết dự họp.
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- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 
biểu quyết dự họp. 

Điều 10: Thông qua tờ trình sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 
động Công ty. 

Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
Điều 11: Thông qua tờ trình sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS. 
Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
Điều 12: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên 

Ban kiểm soát. 
Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
Điều 13: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2021 – 2026. 
1. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát. 
Kết quả biểu quyết: 
- Tán thành:__________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
- Không tán thành:________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 
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- Không có ý kiến:_________Cổ phần, chiếm _____% số Cổ phần có quyền 
biểu quyết dự họp. 

2. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 
công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu 
như sau: 

a) Hội đồng quản trị: 

Stt Họ và tên 
Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng 
số phiếu có quyền bầu 
cử có mặt tại đại hội 

Ghi chú 

1. Ông/Bà    
2. Ông/Bà   
3. Ông/Bà   
4. Ông/Bà   
5. Ông/Bà   

b) Ban Kiểm soát: 

Stt Họ và tên 
Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng 
số phiếu có quyền bầu 
cử có mặt tại đại hội 

Ghi chú 

1. Ông/Bà    
2. Ông/Bà   
3. Ông/Bà   

Điều 14. Triển khai thực hiện Nghị quyết 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc có 

trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Kiên Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. 

 

 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông Kigimex; 
- Tổng công ty LTMN; 
-  HĐQT Công ty; 
-  BKS công ty; 
-  Ban TGĐ Công ty; 
-  Các phòng nghiệp vụ;  
-  Lưu VT. 
  (Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).                                                                             

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA CUỘC HỌP 

CHỦ TỊCH HĐQT 
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THẺ BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: KGM.000123 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A 
Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 500 cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 1.500 cổ phần 
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PHIẾU BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: KGM.000123 
 

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A 

Số lượng cổ phần sở hữu: 1000 cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 500 cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.500 cổ phần 

 
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)  

NỘI DUNG Tán thành Không 

tán thành 

Không có 

ý kiến 

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 
  

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 
  

Nội dung 03: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch 

SXKD năm 2021 
  

Nội dung 04: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 
  

Nội dung 05: Thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch 

tiền lương, thù lao năm 2021 của Người quản lý 
  

Nội dung 06: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 
  

Nội dung 07: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân 

phối lợi nhuận năm 2021 
  

Nội dung 08:  Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

bán niên và năm 2021 
  

Nội dung 09:  Thông qua tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định các hợp 

đồng hoặc giao dịch có liên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 
  

Nội dung 10: Thông qua tờ trình sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động 

công ty. 
  

Nội dung 11: Thông qua tờ trình sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty; Quy chế hoạt đồng của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS 
  

Nội dung 12: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên 

Ban kiểm soát. 
  

Nội dung 13: Thông qua tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 
  

 

Hướng dẫn: 

Cổ đông đánh dấu chọn  (X)  vào  1  trong  3  ô:  Tán 

thành/Không   tán   thành/Không   có   ý kiến đối 

với từng nội dung biểu quyết. 

Ngày 28 tháng 04 năm 2021 

ĐẠI BIỂU 

(Ký và Ghi rõ họ tên) 
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